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 บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยูในกลุม ข สถาบันที่

เนนการสอนระดับปริญญาตรี การบริหารงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการภายใตการก ากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผูบริหารสูงสุด มีหนวยงานหลัก 13 หนวย แบงเป็น 8 คณะ 4 ส านัก และ 1 สถาบัน 
ไดแก คณะครุศาสตรแ คณะศิลปกรรมศาสตรแ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ                        
คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม          
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานอธิการบดี 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา มีบุคลากรทั้งหมด 749.5 คน จ าแนกเป็น
บุคลากรสายวิชาการ 444.5 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 305 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 56 หลักสูตร จ าแนก
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท                  
3 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11,247 คน ป.บัณฑิต 176 คน และปริญญาโท 
79 คน โดยไดรับงบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 650,398,000.00 ลานบาท จ าแนกเป็น
งบประมาณแผนดิน 156,867,000.00 ลานบาท และงบประมาณรายได 493,531,000.00 ลานบาท    
    

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 

โดยไดด าเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และขอ 3 แหงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได
ก าหนดกระบวนการท างานเป็น 4 สวน ไดแก การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 4 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก /สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และในปี
การศึกษา 2562 ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 8 - 24 มิถุนายน 2563  ระดับส านัก 
/สถาบัน  วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 ระดับคณะ วันที่ 21 - 24, 29 - 31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2563 และ
ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 

3. ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จากนโยบาย เปูาหมาย และแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยจ าแนกตามองคแประกอบคุณภาพ ไดผลตามตารางที่ 1 
และตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 8 3.92 ดี 

2. การวิจัย 4 4.90 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 2 5.00 ดีมาก 

4. ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4 4.30 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 20 4.41 ดี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยในเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

ผลการประเมินตามองคแประกอบคุณภาพ จานวน 8 ตัวบงชี้ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.92 คะแนน 
ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ไดคะแนนประเมิน          
3.67 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไดคะแนนประเมิน 4.44 คะแนน         
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ ไดคะแนนประเมิน 1.89 คะแนน  ตัวบงชี้ที่ 1.4 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ          
ไดคะแนนประเมิน 4.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ไดคะแนนประเมิน     
5.00 คะแนน และตัวบงตัวชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ไดคะแนนประเมิน         
2.37 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ผลการประเมินตามองคแประกอบคุณภาพ จ านวน 4 ตัวบงชี้ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.90 คะแนน           
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยมีตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรม               
ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคแ ไดคะแนนประเมิน            
4.61 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน และ 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ผลการประเมินตามองคแประกอบคุณภาพ จ านวน 2 ตัวบงชี้ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยมีตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน 
ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน และตัวบงชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ผลการประเมินตามองคแประกอบคุณภาพ จ านวน 2 ตัวบงชี้ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน     

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยมีตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ไดคะแนน
ประเมิน 5.00 คะแนน และตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธแดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ผลการประเมินตามองคแประกอบคุณภาพ จ านวน 4 ตัวบงชี้ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.30 คะแนน 
ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ไดคะแนนประเมิน 
3.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธแตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณแของสถาบัน ไดคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ไดคะแนน
ประเมิน 4.20 คะแนน และตัวบงชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ไดคะแนนประเมิน 
5.00 คะแนน  
ตารางท่ี 2 สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ปัจจัย
น าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลลัพธ์ 
(O) 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 3.17 4.75 3.02 3.92 การด าเนินงานระดับดี 
2 4 4.61 5.00 5.00 4.90 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 4 - 4.33 4.20 4.30 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 20 3 10 7   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 4.70 4.32 4.41 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคแประกอบคุณภาพของ 
อยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 เมื่อจ าแนกเป็นชนิดตัวบงชี้พบวา  

1. ตัวบงชี้ที่เป็นปใจจัยน าเขา (Input) มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 
2. ตัวบงชี้ที่เป็นกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70  
3. ตัวบงชี้ที่เป็นผลลัพธแ (Output) มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32  
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ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
องค์ประกอบ

ที ่
ชื่อองค์ประกอบ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 3.86 ดี 
2 การวิจัย 4.55 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารจัดการ 4.73 ดีมาก 

สรุปโดยภาพรวม 4.40 ด ี
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกาแก
ที่สุดของภาคใต และเป็นสถาบันที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดมา ตั้งแตยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครู
มณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งตั้งอยูที่ 160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชาง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และไดขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังจังหวัดสตูล โดยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยูบนพ้ืนที่สาธารณประโยชนแ ทุงใหญสารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล  

ประวัติศาสตรแของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มตนขึ้นในปี พ.ศ.  2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยูที่จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาไดคิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพ่ือใหไปท า
หนาที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยใหเรียนรวมกับโรงเรียนประจ า
มณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยูที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปใจจุบัน)          
รับนักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณแ (ประถมปีที่ 3) เขาเรียนตามหลักสูตร ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพ่ิมวิชาครู
เป็นพิเศษ ผูส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวเรียกวาครูประกาศนียบัตรมณฑล 

ในปี พ.ศ. 2464 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงไดจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยตั้งที่ต าบลทาชะมวง อ าเภอก าแพงเพชร 
(ปใจจุบันคืออ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกวาโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปใจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอ าเภอและจังหวัดตาง ๆ สงมาเรียน 
ก าหนด 2 ปี ส าเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ใหเลิกการแบง
เขตการปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ทาชะมวง จึงไดเปลี่ยนเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ  ม.2 (ตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475) เขาเรียนมีก าหนด 2 ปี ตอมาในปี พ.ศ. 2482 จึงไดเปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 
เขาเรียน มีก าหนด 2 ปี ผูส าเร็จการศึกษาจะไดประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไวเพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดตาง ๆ ไดคัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ มาเขาเรียน 
มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว จะไดประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต าบลที่ตนมี
ภูมิล าเนาอยู 

ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ไดยายจากทาชะมวงมาเรียนที่
ต าบลคอหงสแ อ าเภอหาดใหญ และในปี พ.ศ. 2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยค
ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เขาเรียนตออีก 1 ปี ส าเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  
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ตอมาใน พ.ศ. 2498 ก็ไดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6
เขาเรียน 2 ปี ผูส าเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลา  
ก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงไดยายมาตั้งอยู ณ บริเวณ 
บานเขารูปชาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปใจจุบันและไดยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งไดขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
ในปีเดียวกันนั้นเอง 

ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าใหวิทยาลัย
ครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  ในสาขาครุศาสตรแ  โดยรับนักศึกษาที่ เรียนจบ ป.กศ.สู ง หรือ 
ครูประจ าการ ที่ไดรับวุฒิ พ.ม. เขาศึกษาตอ 2 ปี ผูส าเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี 
พ.ศ. 2522 ก็ไดเปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและระดับ
ปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 ก็ไดรวมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ เปิดสอนหลักสูตรการ
โรงแรมและการทองเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ าโดยเรียกโครงการนี้วา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ตอมาในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ใหวิทยาลัยครูท า
หนาที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความตองการและความจ าเป็นของทองถิ่น วิทยาลัยครูสงขลาจึงไดผลิตครู
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความตองการและความจ าเป็น 
ของทองถิ่นตั้งแตบัดนั้นเป็นตนมา และในปี พ.ศ. 2529 ไดเปิดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรแ ซึ่งตอมาก็ไดขยายไปสูสาขาอ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตรแ และ
วิทยาศาสตรแ ดังที่เป็นอยูในปใจจุบัน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ท าใหวิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแตบัดนั้น เป็นตนมา สถาบันราชภัฏสงขลาไดมีความเจริญกาวหนามาเป็นล าดับ จน
สามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาไดในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงไดรับการยก
ฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความตองการทางดาน
การศึกษาของเยาวชนมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีแนวโนมที่นักเรียนเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาคอนขางสูง ทั้งนี้สถิติที่ผานมานักเรียนที่จบการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษากวารอยละ 
60 ในขณะที่จังหวัดสตูลนั้นยังไมมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหากไดมีการสนับสนุนใหจัดตั้งสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรแจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะสงผลใหเกิดความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน
ประกอบกับทางองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีแนวนโยบายในการสงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของจังหวัดสตูล ที่ตองการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและ
เปูาประสงคแท่ีตองการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ 

สตูลไดรับการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตรแจังหวัด
ชายแดนใต และเป็นประตูสูเวทีอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษาในการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยแอยางมีคุณภาพอยางแทจริงท าใหมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต
สตูลดวยการผลักดันของทุกภาคสวนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล            
โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลอง
ตามประเด็นยุทธศาสตรแจังหวัดชายแดนใต โดยใหประสานงบประมาณการด าเนินงานจากทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับชาติและระดับจังหวัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดด าเนินการเพ่ือขอถอนสถานภาพและ
ด าเนินการเพ่ือขอใชพ้ืนที่ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 4036/2515 (ทุงใหญสาธารณประโยชนแ)  
ไดเนื้อที่ 346 ไร 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนสภาพ        
การจดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนแในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 255 0                 
ณ พื้นท่ีสาธารณประโยชนแทุงใหญสารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จึงไดตั้งเจตนารมณแที่แนวแนและพันธะสัญญาที่
ใหไวกับประชาชนในทองถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต ที่เป็นประโยชนแกับทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบตอไป  

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ปณิธาน 

ปใญญาญาณของทองถิ่น   พลังแผนดินแหงสยาม   สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอยางยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคใตสูสากล 
พันธกิจ 

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพและ

คุณธรรมและสามารถแขงขันได 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสรางสมองคแความรู ใหเป็นแหลงเรียนรูของทองถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งบนฐานของการมีสวนรวม 
5. สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. สงเสริม เผยแพร อนุรักษแ สืบสาน และสรางสรรคแ ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณแองคแกร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสูสากล 
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ค่านิยมองค์กร 
S = Skill K = Knowledge   R = Responsibility U = Unity 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเขมแข็งในวิชาชีพครู และ
เป็นผูน าในการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นอยางตอเนื่องใหเป็นผูที่มีความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

3. เพ่ือสั่งสมองคแความรูจากการวิจัยและเชื่อมศาสตรแสูสากลใหเกิดเป็นแหลงเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการแกไขปใญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

4. เพ่ือบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

5. เพ่ือสงเสริม สืบสาน อนุรักษแ สรางความรูความเขาใจ และสรางสรรคแศิลปะและวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ เพ่ือใหเกิดความส านึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในทองถิ่นและประเทศชาติ  

6. เพ่ือสงเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถด าเนินภารกิจไดอยาง

มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต 
3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 9 

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
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4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
4.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา           ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 
3. ศ.อ านวย  ยัสโยธา  ผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
4. รศ.ดร.สืบพงศแ  ธรรมชาติ  ผูทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
5. นายไพโรจนแ  รัตนภิรมยแ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     กรรมการ 
7. ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง  ประธานสภาคณาจารยแและขาราชการ        กรรมการ 
8. อาจารยแพิเชษฐแ  จันทวี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 
10. ดร.มนตรี  เดนดวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ศรุติพงศแ  ภูวัชรแวรานนทแ ผูแทนคณาจารยแประจ า    กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อารยา  สุขสม  ผูแทนคณาจารยแประจ า    กรรมการ 
14. ดร.ช านาญ  พูลสวัสดิ์  ผูแทนคณาจารยแประจ า    กรรมการ 
15. ดร.บรรจง  ทองสราง  ผูแทนคณาจารยแประจ า    กรรมการ 
16. อาจารยแจิรภา  คงเขียว  รองอธิการบดี                                                เลขานุการ 
17. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ  ผูอ านวยการส านักงานอธิการบดี                   ผูชวยเลขานุการ 
18. นายวิสิฐ  เหมสนิท    นิติกร      ผูชวยเลขานุการ  
19. นางสาวกมลวรรณ  นิลจู  ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงหัวหนางานอ านวยการ  ผูชวยเลขานุการ   
      ส านักงานอธิการบดี       

4.2 คณะกรรมการสภาวิชาการ 
1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี       ประธานกรรมการ 
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
2. ศ.ดร.อรัญ  หันพงศแกิตติกูล  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.กิตติคุณ ดร.ปรานี  อานเปรื่อง  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. รศ.ดร.ณรงคแชัย  ปิฎกรัชตแ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ธีรพงศแ  แกนอินทรแ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.เยาวพา  ณ นคร  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.เดช  เหมือนขาว  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ดร.มุจลินทรแ  ผลกลา  ผูแทนคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ กรรมการ 
10. ผศ.ชรินทรแ  อินทะสุวรรณแ   ผูแทนคณะศิลปกรรมศาสตรแ  กรรมการ 
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11. ผศ.ดร.คมวิทยแ  ศิริธร ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษแ ผูแทนคณะครุศาสตรแ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ ผูแทนคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี กรรมการ 
15. ดร.ช านาญ  พูลสวัสดิ์ ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
16. อาจารยแวันฉัตร จารุวรรณโน ผูอ านวยการส านักสงเสริมวิชาการ                 ผูชวยเลขานุการ 

                                             และงานทะเบียน  
4.3 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1. นายไพโรจนแ  รัตนภิรมยแ                ผูทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ 
2. นายกวิศพงษแ  สิริธนนนทแสกุล  ผูทรงคุณวุฒิ                                    รองประธานกรรมการ 
3. นางเขมชนิดาภา  ฤทธิกาญจนแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
4. นายฉลอง  เตชะภัทรกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางพรรณิภา  โสตถิพันธุแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายมานะ  ศรีพิทักษแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายรังษี  รัตนปราการ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ดร.วิสุทธิ์  บิลลาเต฿ะ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
9. ผศ.สดใส  ขันติวรพงศแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายอดินันทแ  ปากบารา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
11. นายอรรถวุฒิ  สาครินทรแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
12. นายอเนก  แซตั้ง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายนิพนธแ  ภิญโญ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายสุรพล  ก าพลานนทแวัฒนแ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15. ประธานสภานักศึกษา  กรรมการ 
16. นายกองคแการนักศึกษา  กรรมการ 
17. ดร.เฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณแ ผูทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการและเลขานุการ 
18. อาจารยแจิรภา  คงเขียว รองอธิการบดี                                         ผูชวยเลขานุการ 

4.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี        ประธานกรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
2. อาจารยแพิเชษฐแ  จันทวี รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 

และพัฒนาหนวยงาน 
3. อาจารยแจิรภา  คงเขียว รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแการพัฒนานักศึกษา       กรรมการ 

และคุณลักษณะบัณฑิต 
 

4. ดร.นราวดี  บัวขวัญ รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ  
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5. ดร.มนตรี  เดนดวง  คณบดีคณะครุศาสตรแ กรรมการ 
6. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุระพรรณแ  จุลสุวรรณแ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
10. ดร.มงคล  เทพรัตนแ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ไชยวุธ  โกศล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรแ กรรมการ 
12. ดร.มุมตาส  มีระมาน  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย  กรรมการ 
   นวัตกรรมและการจัดการ 
13. อาจารยแพุฒิธร  ตุกเตียน  ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  ผูอ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15. อาจารยแโอภาส  อิสโม  ผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
16. อาจารยแวันฉัตร จารุวรรณโน  ผูอ านวยการส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
17. ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงผูอ านวยการส านักงานวิทยาเขตสตูล กรรมการ 
18. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ  ผูอ านวยการส านักงานอธิการบดี         กรรมการและเลขานุการ 
19. นางวรรณญา  สาแหล฿ะ  ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงหัวหนา                    ผูชวยเลขานุการ 
   หนวยสภามหาวิทยาลัย 

4.5 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
1. ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยแรุงรังสิมา  สัตยาไชย  รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.สุธัญญา  ฐิโตปการ  กรรมการ 
4. ดร.สุทธิรักษแ  เอียดปุุม  กรรมการ 
5. ดร.เกรียงศักดิ์  รักษาเดช  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  กรรมการ 
7. ดร.ณิชาภัทร  บุญรัตนแ  กรรมการ 
8. ผศ.ประสิทธิ์  รุงเรือง  กรรมการ 
9. ผศ.คุลยา  ศรีโยม กรรมการ 
10. อาจารยแศรีวรรณ  ข าตรี กรรมการ 
11. อาจารยแโสภิดา  ขาวหนูนา กรรมการ 
12. อาจารยแสุดารัตนแ  วงศแกระจาง กรรมการ 
13. ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒนแ กรรมการ 
14. ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร กรรมการ 
15. ดร.ฤทัยวรรณ  บุญครองชีพ  กรรมการ 
16. ดร.ธิวาริ  โอภิธากร  กรรมการ 
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17. นายชัยสิทธแ  บุญรังศรี กรรมการ 
18. นายสุรชัย  ประกอบ กรรมการ 
19. นางอมรรัตนแ  ชูชื่น กรรมการ 
20. นางลัคณา  ออนชะนิด กรรมการ 
21. ผศ.พิชญแพิไล  ขุนพรรณราย กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสรยา  ทองศรีนุน ผูชวยเลขานุการ 
23. นายพิชยดนยแ  ชายมะ ผูชวยเลขานุการ 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 56 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จ าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา  

คณะ/หลักสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรแ    

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ    

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรแ    

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี    

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตแ    

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ    

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสแ    

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม    

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสุขภาพและสปา    

12. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    

13. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    

รวม 12 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

 

13  
หลักสูตร 
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คณะ/หลักสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกสแ    
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต    
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)    
4. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ    
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)    

รวม 5 
หลักสูตร

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ    
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า    
4. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาหาร    
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑแอาหาร    

รวม 5 
หลักสูตร 

  

คณะวิทยาการจัดการ 
1. บัญชบีัณฑิต    
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด    
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ    
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว    
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ    
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรแธุรกิจ    
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมการคา    
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสือ่สารมวลชน    
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต    

รวม 9 
หลักสูตร 

  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ    
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรแเพื่อมัคคุเทศกแและการทองเที่ยว    
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คณะ/หลักสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวสัดิการสังคม    
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    

รวม 8 
หลักสูตร 

  

คณะครุศาสตร ์
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรแ    
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป    
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา    
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย    
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา    
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชพีครู    
10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

รวม 8 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

11 
หลักสูตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย    
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง    
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ    
4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป    
5. ดุรยิางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลปตะวันตก    

รวม 5 
หลักสูตร 

  

รวมหลักสูตรทั้งหมด 52 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

56 
หลักสูตร 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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6. นักศึกษา   
  ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 11,483 คน แบงเป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 11,247 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 176 คน และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 70 คน ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษา  

คณะ 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม 
ครุศาสตรแ 1318 176 53 1,547 
ศิลปกรรมศาสตรแ 623   623 
วิทยาการจัดการ 3,199   3,199 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 2,580   2,580 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 1,636  26 1,662 
เทคโนโลยีการเกษตร 703   703 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,188   1,188 

รวม 11,247 176 79 11,502 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

7. บุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 749.5 คน แบงเป็นสาย

วิชาการ จ านวน 444.5 คน  และสายสนับสนุน จ านวน 305 คน  ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 3 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครุศาสตรแ 1 36 20 57 
ศิลปกรรมศาสตรแ 0.5 37 8 45.5 
วิทยาการจัดการ 1 53 21 75 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 2 54 17 73 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 29 29 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 2 63 39 104 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 19 11 31 
เทคโนโลยีการเกษตร 1 16 13 30 

รวม 8.5 278 158 444.5 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 
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ตารางท่ี 4 จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคณะและต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ครุศาสตรแ 43 13 1 - 57 
ศิลปกรรมศาสตรแ 32.5 13 - - 45.5 
วิทยาการจัดการ 62 13 - - 75 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 66 7 - - 73 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 27 2 - - 29 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 76 28 - - 104 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 12 1 - 31 
เทคโนโลยีการเกษตร 19 10 1 - 30 

รวม 343.5 98 3 - 444.5 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาที 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคณะและการปฏิบัติงาน 

คณะ 
การปฏิบัติงาน 

รวม 
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ครุศาสตรแ 57 - 57 
ศิลปกรรมศาสตรแ 44.5 1 45.5 
วิทยาการจัดการ 69 6 75 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 67 6 73 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 29 - 29 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 96 8 104 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 - 31 
เทคโนโลยีการเกษตร 27 3 30 

รวม 420.5 24 444.5 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 
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ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 ต าแหน่ง จ านวน  
 1. ขาราชการ 12 
 2. พนักงานราชการ 43 
 3. ลูกจางประจ า 11 
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย 136 
 5. พนักงานประจ าตามสัญญา 72 
 6. UBI+รร.สาธิต 31 
 รวม 305 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 
 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 33,445,800.00 75,591,700.00 109,037,500.00 
งบด าเนินงาน 80,266,430.00 9,777,700.00 90,044,130.00 
งบลงทุน 3,699,470.00 105,776,800.00 109,476,270.00 
งบเงินอุดหนุน 12,522,000.00 302,384,800.00 314,906,800.00 
งบรายจายอื่น 26,933,300.00 0.00 26,933,300.00 

รวมทั้งสิ้น 156,867,000.00 493,531,000.00 650,398,000.00 

หมายเหตุ  : ไมนับรวมงบประมาณเงินคงคลัง ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจากกองนโยบายและแผน 
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 

1 อาคารนาฏศิลปและการดนตรี 39 บานพักรับรอง 
2 อาคารเทคโนโลยี 40 บานพักรับรอง 
3 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 41 บานพักอธิการบดี 
4 อาคารคณะมนุมษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 42 อาคารศูนยแวิทยาศาสตรแ 
5 อาคารคณะครุศาสตรแ 43 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตร (รื้อถอน) 
6 อาคารโสตศึกษา 44 ส านักวิทยบริการ 
7 อาคารส านักงานเกษตรชั่วคราว 45 โรงอาหาร 3 
8 อาคารวิทยาศาสตรแ 46 อาคารศูนยแการศึกษาปฐมวัย 
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หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 
9 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 47 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10 อาคารคณะวิทยาศาสตรแ 48 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
11 อาคารสงขลาพาเลซ 49 ส านักกิจการนักศึกษา 
12 อาคาร  100 ปี 50 อาคารศิลปกรรม 
13 หอพักรุกขวัลยแ 51 อาคารส านักศิลปวัฒนธรรม 
14 หอพักพรรณลดา (รื้อถอน) 52 อาคารเพาะฟใกสัตวแน้ า 
15 อาคารปฏิบัติการเกษตร (รื้อถอน) 53 อาคารโรงผลิตน้ าดื่ม 
16 หอพักปาริชาติ (รื้อถอน) 54 อาคารปฏิบัติการสัตวบาล 
17 หอพักราชพฤษแ 55 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
18 หอพักสบันงา 56 อาคารรานสหกรณแ 

19-21 โรงเรียนสาธิต 57 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล 
22 อาคารศิลปะ 58 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตรแ 
23 อาคารอุตสาหกรรมศิลป 59 อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ 
24 อาคารคหกรรม 1 60 อาคารพิพิธภัณฑแพืช 
25 อาคารคหกรรม 2 61 อาคารปฏิบัติการและบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
26 โรงอาหาร 1 62 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 
27 หอประชุม 1 63 อาคารสมาคมศิษยแเกา 
28 สโมสรอาจารยแ (รื้อถอน) 64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชวีภาพ 
29 โรงซอมบ ารุง (รื้อถอน) 65 หอพักอาจารยแ (อาคารชุด 90 ปี) 
30 สหกรณแ (รื้อถอน) 66 อาคารคณะวิทยาการจัดการ(หลังใหม) 
31 อาคารชั่วคราว (รื้อถอน) 67 อาคาร โรงเรียนสาธิต (หลังใหม) 
32 โรงอาหาร 2 68 อาคารคณะครุศาสตรแ (หลังใหม) 
33 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 69 อาคารหอพักนักศึกษา 
34 หอสมุด 70 อาคารสระวายน้ า 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 71 อาคารแสดงนิทรรศการ(หอศิลป) 
36 อาคารอเนกประสงคแ (รื้อถอน) 72 อาคารปฏิบัติการคหกรรม 
37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
38 โรงยิม 74 อาคาร เ รี ยนรวมคณะ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อางอิงขอมูลจาก 
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9. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ 
นิยาม  เป็นคนดี เป็นผูที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชนแตนและสิ่ง

ที่เป็นประโยชนแทาน 
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกตแใชปใญญาและเหตุผลในการด าเนิน

ชีวิต ผานกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปใญหา ทักษะการคิด สรางสรรคแ 
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสรางความสัมพันธแระหวาง
บุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณแ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสรางสรรคแ เป็นกุศล และมุงท ากรรมดีที่เป็นประโยชนแตอสวนรวม ต้ังอยู
บนพ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

นิยาม การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การท าใหพ้ืนที่ ที่เป็นที่อยูอาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การท าให
ทองถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดาน 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีต าแหน งทาง
วิชาการ 19.80% จากเกณฑแที่ก าหนด 60% จึงควร
มี ระบบกลไกในการส ง เสริ มสนับสนุนและ
มาตรการในการก ากับ ติดตาม ประเมินอยางเป็น
ระบบ เชน จัดตั้งระบบพี่เลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) ดูแล
ตามศาสตรแ จัดตั้งคลินิกสงเสริมอาจารยแรุนใหม
สามารถจัดท าตนฉบับเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ตีพิมพแในวารสารที่มีมาตรฐาน เชน TCI หรือ
วารสารระดับนานาชาติ เพ่ือการเพ่ิมโอกาสในการ
เขาสูต าแหนงทางวิชาการ 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและสงเสริมคณาจารยแ
ส าหรับการเขาสูต าแหนงทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 1055/2563 
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางด าเนินการปรับสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในดานการก าหนดระยะเวลาภายหลังการ
บรรจุเขารับราชการ ส าหรับการยื่นขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ 
3. จัดตั้งระบบพ่ีเลี้ยง (ผูเชี่ยงชาญ) ดูแลอาจารยแท าผลงานทางวิชาการ 
4. มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ ฯ อัตราการจายเงินอุดหนุนและเงิน
รางวัลแกคณาจารยแที่ไดรับการแตงตั้งใหด ารงต าแหนงทางวิชาการ 
แตเนื่องจากดวยมีการปรับเปลี่ยนประกาศ ก.พ.อ. สงผลใหมี
คณาจารยแยื่นขอก าหนดต าแหนงจ านวนลดนอยลง 
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จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเขา
สูต าแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู การขอก าหนด
ต าแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธแ 2563 

2. ควรน ามาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
ด านการวิจั ยและนวัตกรรม สู การปฏิบัติ  3 
ประเด็น ตอไปนี้ 

(1) พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรแชาติ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
สังคม ตามจุดเนนและอัตลักษณแ และความไดเปรียบ          
เชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

(2) พึงสงเสริมใหเกิดการสรางงานวิจัย นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจน
ทรัพยแสินทางปใญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตรแ 
รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือเพ่ิมขึ้น โดย
ค านึงถึงนโยบายการจัดสรรทุนวิจัยขนาดใหญและ
ตอเนื่อง บุคลากรที่มีอยูในวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการควรรวมกันพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ระหวางสาขาสังคมศาสตรแและเทคโนโลยี  

(3) ประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต สราง
มูลคาเพ่ิมและขีดความสามารถของประเทศในการ
แขงขันระดับนานาชาติ เปลี่ยนภูมิปใญญาทองถิ่นสู
ความเป็นสากล 

1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อนงาน
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ตามค าสั่งที่ 3948/2562  
2. ประชุมเพ่ือหารือการก าหนดประเด็นทิศทางการวิจัยและบริการ
วิชาการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตรแ ของ อววน.โดยสอดคลองกับบริบทของหนวยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ตามจุดเนนและอัตลักษณแ และความ
ไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562           
โดยไดวิเคราะหแกลุม (cluster) การวิจัยภายใตศักยภาพท่ีโดดเดน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- เกษตร/แปรรูป (ยางพารา) 
- อาหาร 
- ทองเที่ยว 
- การศึกษา/เรียนรูตลอดชีวิต 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- อุทยานธรณีโลกสตูล 

ทั้งนี้ ใหแตละคณะก าหนดภารกิจและประเด็นส าคัญ/กลไก
ขับเคลื่อน/Output/Outcome/ผูรับผิดชอบหลัก เพ่ือด าเนินงาน
ดังกลาว 

3. มหาวิทยาลัย ควรจัดแผนบริการวิชาการที่
ครอบคลุมแผนงานตามพ้ืนที่ปกติ และแผนงาน
ตามพระราโชบาย โดยใหจัดท าฐานขอมูลใน
รู ป แบบของ  Infographic ค ร อบคลุ ม พ้ื นที่
เปูาหมายการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
 
 

1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลาได แต งตั้ งคณะกรรมการ               
เพ่ือขับเคลื่อนและด าเนินงานโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ตามค าสั่งที่ 3465/2562 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหลัก 
จ านวน 9 ชุด ประกอบดวย 
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1) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

2) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน
ทองถิ่น OTOP 

3) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสงเสริมความรัก             
ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเอง 

4) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหแของนักเรียน 

5) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาความรูทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

6) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบขอมูล
ต าบลในจังหวัด 

7) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV 
8) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาและสราง

ผูประกอบการ/วิสาหกิจอยางยั่งยืน 
9) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการตามบริบท : ชุมชน

ตนแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ 
และด าเนินการจัดท าแผนการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ประกอบดวย 2 แผนงานยอย 
ไดแก แผนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ แผนเสริมสราง
ความสัมพันธแกับชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยไดก าหนดกรอบวางแผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบ โดยก าหนด 1 คณะ         
1 อ าเภอ/พ้ืนที่ ประกอบดวย 

1) คณะวิทยาการจัดการ : อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
3) คณะศิลปกรรมศาสตรแ : อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4) คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี : อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
5) คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  : ต าบลเขาขาว               

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
6) คณะเทคโนโลยี การเกษตร : อ า เภอคลองหอยโข ง                  

จังหวัดสงขลา 
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7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : อ าเภอควนกาหลง   
จังหวัดสตูล 
3. มห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด ก า ห น ด ว า ง ก ร อบ ก า ร ด า เ นิ น ง า น                   
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบดวย          
9 โครงการหลัก ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคน
ในชุมชนฐานราก 

2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนทองถิ่น OTOP 
3) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิ

หนาที่ของตนเอง 
4) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการ

เขียนและการคิดวิเคราะหแของนักเรียน 
5) โครงการพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
6) โครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด 
7) โครงการสนับสนุน DLTV 
8) โครงการพัฒนาและสรางผูประกอบการ/วิสาหกิจอยางยั่งยืน 
9) โครงการตามบริบท : ชุมชนตนแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ 

4. การจัดท าฐานขอมูล Big data ระดับต าบล ภายใตโครงการ
การพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางด าเนินการดังนี้  

1) ผูบริหารส านักวิทยบริการฯ ประชุมการจัดท าฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง (RAJA Dataset) รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ณ อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ  
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธแ 2563 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได เชิญ              
รองคณบดีฝุายวิชาการทุกคณะ เขารวมประชุม เมื่อวันที่           
9 มีนาคม 2563 เพ่ือสรุปการด าเนินงานในการลงพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเก็บขอมูลครัวเรือน โดยมอบหมายใหคณะตาง ๆ ด าเนินการ
จัดเก็บขอมูลครัวเรือน แตละหมูบาน ๆ ละ 10 ครัวเรือน เพ่ือน า
ขอมูลดังกลาวมาจัดท าฐานขอมูล Big Data (ตนแบบ) ระดับ
ต าบลภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด 
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นอกจากนี้ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลส าหรับจัดเก็บขอมูล และ
การน าเสนอขอมูลส าหรับผูบริหารในแตละพ้ืนที่ครอบคลุม               
ด านเศรษฐกิจ  สั งคม และสิ่ งแวดลอม ตามยุทธศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ปี 

3) ระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 มีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในจังหวัดสงขลา 4 ต าบล 
จังหวัดพัทลุง 2 ต าบล และจังหวัดสตูล 2 ต าบล ดังนี้  

- จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ไดแก ต าบลทาหิน ต าบลเกาะแตว 
ต าบลทุงลาน และต าบลสทิงหมอ 

- จังหวัดพัทลุง 2 ต าบล ไดแก ต าบลโคกมวง ต าบลตะโหมด 
- จังหวัดสตูล 2 ต าบล ไดแก ต าบลทุงนุย ต าบลเขาขาว 

4. มหาวิทยาลัย ควรใหความส าคัญกับ Digital 
Transformation โดยการวิเคราะหแ Gap Analysis 
ระหวางสถานภาพปใจจุบันดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการกับ
สถานภาพมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ควรเป็นในอนาคต 
แลวก าหนด Roadmap ทั้งแผนระยะสั้น (3 ปี)  
ระยะปานกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 
 

1. ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนส าหรับอาจารยแใหม 
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 
2. ชะลอการจัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สรางนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมและการประกวดการสราง
สื่อนวัตกรรม และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะด าเนินการจัดโครงการ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม เรื่อง การ
เพ่ิมทักษะการใชงานดิจิทัลใหแกผูบริหารและบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน           
จ านวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธแ 2563 และรุนที่ 2       
วันที่  25 - 26 กุมภาพันธแ  2563  ณ อาคารศูนยแภาษาและ
คอมพิวเตอรแ 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแก
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี  รองอธิการบดี คณบดี และ
ผูอ านวยการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทดสอบประเมิน
สมรรถนะดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล
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ของบุคลากรสายสนับสนุน ในต าแหนงหัวหนาส านักงานและหัวหนา
งาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จ านวน 50 คน ผานการทดสอบ
จ านวน 15 คน และเมื่อวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 จัดทดสอบ
ประเมินสมรรถนะดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy)              
ตามมาตรฐานสากลของบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 206 คน           
มีผูผานเกณฑแท าคะแนนไดตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป จ านวน 142 คน 
6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมระบบ
บริหารงานสูสังคมไรเงินสด (cashless society) และกระเปาเงิน
ดิจิทัล (mobile payment) โดยด าเนินการบริการ Mobile 
Payments ใหกับรานถายเอกสาร ศูนยแบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
และรานคาตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางด าเนินการวาง
นโยบายการใชงาน เสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ไรเงินสด Cashless Society และ Mobile Payments 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะที่มีอยู(Reskilling)และเสริมทักษะใหม 
(Upskilling) ทางดานคอมพิวเตอรแใหแกอาจารยแและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยผูเขารวมอบรมจะพิจารณาจากผล
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  (IC3) 
ดังนี้ 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง Dashboards              
เพ่ือสรุปขอมูลดวย MS Excel โดยมีวัตุประสงคแเพ่ือพัฒนาทักษะ
ที่มีอยู (Reskilling) และเสริมทักษะใหม (Upskilling) ทางดาน
คอมพิวเตอรแใหแกอาจารยแและบุคลากร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธแ 
2563 ณ อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ 

-  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนักวิชาการคอมพิวเตอรแ เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธแ 2563 ณ อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ 

- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนผานระบบ
ออนไลนแ ใหแกอาจารยแ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 

- จัดประชุมออนไลนแนักวิชาการคอมพิวเตอรแ จ านวน 32 คน            
ดวย MS Team เพ่ือเตรียมความพรอมในการสนับสนุนใหอาจารยแ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแ  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
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- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง การใชเครื่องมือส าหรับการท างานแบบ
ออนไลนแส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  

- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลนแ
ใหแกอาจารยแ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม  ทั้ง 55 หลักสูตร 
มี 2 หลักสูตร ที่มีผลคะแนนระดับดีมาก ไดแก 
ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต                
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.17  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรแ 4.11            
และมีหลั กสู ตรคุณภาพระดับดี  จ านวน 50 
หลักสูตร ที่สามารถขึ้นทะเบียนเผยแพร TQR ทั้งนี้
มหาวิทยาลั ย  ควรทบทวนว าทุกหลักสู ตรได
ด าเนินการประเมินตาม PDCA ใหเกิดผลอยางเป็น
รูปธรรมในแตละองคแประกอบที่เกี่ยวของ รวมทั้งให
ความส าคัญกับองคแประกอบที่ 5 เรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียนใหเกิด 
Output Outcome อยางมีประสิทธิภาพ 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรการขึ้นทะเบียนเผยแพรหลักสูตร TQR และขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพ 
2. จัดท าขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

 

2. มหาวิทยาลัย ควรวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนรูที่เนน
การพัฒนาผู เ รี ยนให เป็ นไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดานผลลัพธแผู เรียนใน         
3 ประเด็น คือ 

 1) เป็นบุคคลผูเรียนรู (Learning Person) 
เพ่ือสรางงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  

2) ผูรวมสรางสรรคแนวัตกรรม ( Innovative 
Co-creator) เพ่ือสรางความม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

3 )  ผู มี ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ที่ เ ข ม แ ข็ ง                
(Active citizen)  สรางสันติสุข 

 
 

1. ยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑแมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(โควิด-19)  
2. มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ค.บ ภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ) 
2) ศศ.บ การทองเที่ยว (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
3) บธ.บ นวัตกรรมการจัดการ (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
4) อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและดิจิทัล (คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 
ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
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อยูระหวางรอเขาสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน 2563 
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ค.บ. เคม ี
2) ค.บ.ฟิสิกสแ 
3) ค.บ.คอมพิวเตอรแศึกษา 

3. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแจะด าเนินการจัดอบรม        
เชิงปฏิบัติการคายปลูกฟารแมความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษ ที่ 21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
4. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแด าเนินการจัดท ากิจกรรมการ
จัดการความรูเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) ใหกับอาจารยแภายในคณะ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีในปใจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2563 มีการเปิดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและ
ดิจิทัล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็นหลักสูตรที่มีการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL)  และสอดคลองกับแผนการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH) ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแอัจฉริยะ (Smart Electronics) และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Disital Industries)  

อีกทั้งยังมีการเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาและประยุกตแใชเทคโนโลยี ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ เนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงเ พ่ือ
เสริมสรางทักษะที่สามารถน าไปใชในการพัฒนาประเทศได   

3. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาหลักสูตร ปรับวิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก เชน คณะวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี ควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฟิสิกสแ ที่

1. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีจัดท าหลักสูตรระยะสั้น            
1 หลักสูตร คือหลักสูตรนวดฝุาเทาเพ่ือสุขภาพ จ านวน 60 ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบานแมทอม            
ต าบลแมทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา และอยูระหวางการ
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น ามาประยุกตแความรูดานการเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ (Computer coding) อินเตอรแเน็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things : IOT) หรือส านัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) โดยบูรณาการศาสตรแที่มุงเนนการ
ปฏิบัติการโดยเสริมสรางคุณลักษณะของพลโลก 
ในศตวรรษ ที่ 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินจัดท าหลักสูตรบูรณาการศาสตรแ จ านวน 1 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมชีวกระบวนการและระบบ
เกษตร  คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแด าเนินจัดท าหลักสูตร
บูรณาการศาสตรแ จ านวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรแ
บัณฑิตภาษาจีน โดยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผานสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2563  คณะเทคโนโลยีการเกษตร อยูระหวาง
ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. โดยมีการบูรณาการศาสตรแ 
2. ขอเลื่อนโครงการจากไตรมาส 1 เป็นไตรมาส 2 เนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงท าให
ไมสามารถด าเนินการจัดโครงการไดตามก าหนด ทั้งนี้จะด าเนินการ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลงนามขอตกลงการจัดการศึกษา          
ระดับปริญญาตรี การฝึกอบรมและความรวมมือดานสหกิจศึกษากับ
บริษัท สายการบินนกแอรแ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560                    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และมีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติงาน            
สหกิจศึกษา ที่ผานมา จ านวน 6 คน ดังนี้  
- ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 คน 
- ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             

สาขาวิชาการตลาด จ านวน 1 คน และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ                
จ านวน 2 คน  

อีกทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดท าขอตกลงความรวมมือกับ
ผูประกอบการเอกชนตางชาติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสใน
การฝึกประสบการณแวิชาชีพและสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ
กับบริษัท D.B.E. Poultry Snd Bhn 
4. คณะวิทยาการจัดการรวมกับบริษัทซีพี ออลลแ จ ากัด (มหาชน) 
ไดเปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการคา ซึ่งไดออกแบบพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือ
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พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต โดยผานกระบวนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : 
WIL) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการจริง กับบริษัทซีพี ออลแ จ ากัด (มหาชน) 
5. คณะวิทยาการจัดการจัดแหลงเรียนรู Big C Mini Truck เพ่ือให
นักศึกษาได เรียนรู ในการฝึกประสบการวิชาชีพในการเป็น
ผูประกอบการรานคาปลีก 
6. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ                
การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
7. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 2563 คณะจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฟิสิกสแ 
โดยการประยุกตแความรูทางดาน Computer Coding, IOT และ 
Robotics เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 
8. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมหลักสู ตรอุตสาหกรรม           
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและดิจิทัล  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2562              
โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปูาหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เชน เรียนรูพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมโดยใชภาษารูปแบบที่หลากหลายส าหรับการออกแบบ
สวนติดตอของผูใชออกแบบระบบอินเทอรแเน็ตในทุกสิ่ง (Internet 
of Things : IOT) รวมกับฮารแดแวรแอุปกรณแเครือขายเซนเซอรแใน
การประยุกตแใชงานระบบอินเทอรแเน็ต เรียนรูการใชเครื่องมือที่
ทันสมัยเพ่ือสรางงานตนแบบอยางรวดเร็วศึกษาการน าระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหมดานอิเล็กทรอนิกสแและดิจิทัลเขามาผสมผสาน
เขากับงานดานการเกษตรดวยเทคโนโลยีฟารแมอัจฉริยะ บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู ความเขาใจ สามารถ
วิเคราะหแ ท างานและออกแบบระบบตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสแและดิจิทัล เพ่ือใชงานดานอุตสาหกรรม ธุรกิจ   
การสื่อสาร การเกษตร และอ่ืน ๆ ไดเป็นอยางด ี
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 30 

จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าเว็บไซตแ 
SKRU Online Learning Center (OLC) ทาง https://olc.skru.ac.th  
เพ่ือรวบรวมและเผยแพรวิดีโอแนะน าการเรียนการสอนแบบ 
MOOCs และการเรียนการสอนแบบออนไลนแตาง ๆ เพ่ือให
อาจารยแ นักศึกษา และบุคลากร สามารถพัฒนาทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
10. คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพใหแกนักศึกษา 
11. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแด าเนินการ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูวัยท างาน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสอบวัดขอสอบมาตรฐาน 
TOEIC  โครงการบรรยายเรื่องเทคนิคและทักษะการท างานรวมกับ
ผู อ่ืน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟใงและพูด
ภาษาอังกฤษในสถานการณแตาง ๆ ส าหรับปี  1 และโครงการทักษะ
การรูสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาภาษาไทย 

4. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีต าแหนงทาง
วิชาการ 19.80% จากเกณฑแที่ก าหนด 60% 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไกในการ
สงเสริมสนับสนุนและมาตรการในการก ากับ 
ติดตาม ประเมินอยางเป็นระบบ เชน จัดตั้ง
ระบบ พ่ีเลี้ยง (ผูเชี่ยวชาญ) ดูแลตามศาสตรแ 
จัดตั้งคลินิกสงเสริมอาจารยแรุนใหมใหสามารถ
จัดท าตนฉบับเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ตีพิมพแในวารสารที่มีมาตรฐาน เชน TCI หรือ
วารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
เขาสูต าแหนงทางวิชาการ 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและสงเสริมคณาจารยแ
ส าหรับการเขาสูต าแหนงทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 1055/2563 
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางด าเนินการปรับสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในดานการก าหนดระยะเวลาภายหลังการ
บรรจุเขารับราชการ ส าหรับการยื่นขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ 
3. จัดตั้งระบบพ่ีเลี้ยง(ผูเชี่ยวชาญ)ดูแลอาจารยแท าผลงานทางวิชาการ 
4. มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ ฯ อัตราการจายเงินอุดหนุนและ
เงินรางวัลแกคณาจารยแที่ไดรับการแตงตั้งใหด ารงต าแหนงทาง
วิชาการ แตเนื่องจากดวยมีการปรับเปลี่ยนประกาศ ก.พ.อ. 
สงผลใหมีคณาจารยแยื่นขอก าหนดต าแหนงจ านวนลดนอยลง 
5. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เขาสูต าแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่  27 พ.ย. 2562 และ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู การขอก าหนด
ต าแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธแ 2563 

https://olc.skru.ac.th/
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5. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ควร
ยกระดับตัวบงชี้ความส าเร็จทั้งระดับแผนงาน         
และระดับโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนานักศึกษา 
จากตัวบงชี้ KPI (Key Performance Indicators) ให
เป็นตัวบงชี้ OKRs (Objective Key Results) ทั้งนี้ 
OKRs ที่ก าหนดตองสอดรับและสะทอนความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคแทั้งในระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อยางครบถวนและชัดเจน 

กองพัฒนานักศึกษา ไดด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตรแ               
ดานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561             
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เรียบรอยแลว             
โดยแผนยุทธศาสตรแดั งกลาว  ไดผ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

6. มหาวิทยาลัย ควรใชหลักการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) ดวยการเพ่ิมกลไกเพ่ือ
เชื่อมโยงใหศิษยแเกาไดรับความรู และ/หรือขอมูล
ขาวสาร เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ของศิษยแเกาดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยการ
วางแผนและจัดระบบกลไกใหด าเนินการอยาง
เป็นรูปธรรม จัดปฏิทินใหแตละหลักสูตรอยาง
ชัดเจนตอเนื่อง รวมทั้งมีการจัดท าฐานขอมูล
ศิษยแเกา 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลศิษยแเกามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
ตามค าสั่ งที่  1191/2563 และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลศิษยแ เกามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่ งที่ 
1332/2563 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยแเกาฯ โดยบูรณาการ
ระบบฐานขอมูลศิษยแเกาของกองพัฒนานักศึกษา สมาคมศิษยแเกา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และระบบติดตามการมีงานท าของ
นักศึกษาของส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งจะมีความ
ซ้ าซอนในการบันทึกขอมูล ใหมีศักยภาพในการตอบโจทยแ
ยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางด าเนินการพัฒนาระบบ
คาดวาจะแลวเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการเสวนาศิษยแเกาผูกพัน แบงปใน
ประสบการณแ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 มีผูเขารวม 27 คน 
ประกอบดวยศิษยแเกา ศิษยแปใจจุบัน(ผูน านักศึกษา) โดยไดเชิญศิษยแ
เกาที่เป็นผูน านักศึกษาเขารวมสัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรูถึงกล
ยุทธแการจัดกิจกรรมนักศึกษารวมกับผูน านักศึกษาในปใจจุบัน 
เพ่ือใหเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาตอไป 
และศิษยแเกาและผูน านักศึกษาไดน าความรู และประสบการณแจาก
เพ่ือน ๆ ไปพัฒนาตนเองและสามารถท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือใหผูน านักศึกษา ศิษยแปใจจุบันไดเตรียมความพรอมและ
พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการท างาน  ในศตวรรษที่ 21 ใหกับ
องคแกรภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับทองถิ่น และระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสงเสริมการจัดตั้ง
หนวยวิจัยตามทิศทางการพัฒนาคณะและการเปิด
สอนบัณฑิตศึกษาคณะตางๆ รวมทั้งจัดตั้งศูนยแวิจัย
เฉพาะทางตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษาที่แตละคณะรับผิดชอบและสงเสริม
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 ฉบับใหม ซึ่งอนุมัติใชเมื่อวันที่        
2 พฤษภาคม 2563 ซึ่งระเบียบดังกลาว ก าหนดใหมีการวางหลักเกณฑแ
การสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย (Research Unit) ศูนยแวิจัย 
(Research Center) และศูนยแวิจัยแหงความเป็นเลิศ (Research Center 
of Excellence) ใหเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยก าหนด 
ซึ่งอยูระหวางยกรางประกาศที่เกี่ยวของและเสนอผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยกอนอนุมัติใชในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 
2. การก าหนดแตงตั้งคณะกรรมการหนวยวิจัย ก าหนดภายหลัง
จากการออกหลักเกณฑแการสนับสนุนการจัดตั้ งหนวยวิจัย 
(Research Unit)  ศูนยแวิจัย (Research Center) และศูนยแวิจัยแหง
ความเป็นเลิศ (Research Center of Excellence) เรียบรอยแลว 
3. มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนด าเนินงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) การจัดตั้งหนวยวิจัย ในปีงบประมาณ           
พ.ศ .  2564 โดยขอความร วมมื อส านั กวิ จั ยและพั ฒน า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ควรน ามาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  
ดานการวิจัยและนวัตกรรม สูการปฏิบัติ 3 ประเด็น 
ตอไปนี้ 

1) พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรแชาติ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
สังคม ตามจุดเนนและอัตลักษณแ และความ
ได เปรี ยบ เชิ งทรัพยากรและเชิ ง พ้ืนที่ ของ
มหาวิทยาลัย 

2) พึ งส ง เสริ มให เกิ ดการสร างงานวิ จั ย 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางสังคม 
ตลอดจนทรัพยแ สิ นทางปใญญาที่ ตอบสนอง
ยุทธศาสตรแ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือ
เพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงนโยบายการจัดสรรทุนวิจัย

1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อนงาน
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ตามค าสั่งที่ 3948/2562 
2.  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  ไดมีการประชุมเพ่ือหารือการ
ก าหนดประเด็นทิศทางการวิจัยและบริการวิชาการใหสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตรแ ของ อววน.โดย
สอดคลองบริบทของหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม 
ตามจุดเนนและอัตลักษณแ และความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิง
พ้ืนที่ โดยไดวิเคราะหแกลุม (cluster) การวิจัยภายใตศักยภาพที่โดด
เดนของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- เกษตร/แปรรูป (ยางพารา) 
- อาหาร 
- ทองเที่ยว 
- การศึกษา/เรียนรูตลอดชีวิต 
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จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

ขนาดใหญและตอเนื่อง บุคลากรที่มีอยูในวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการควรร วมกันพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการระหวางสาขาสังคมศาสตรแและ
เทคโนโลยี  

3) ประเมิ นผลกระทบของงานวิ จั ยและ
นวัตกรรมที่มีตอการพัฒนาผู เรียน การสราง
คุณภาพชีวิต สรางมูลคาเพ่ิมและขีดความสามารถ
ของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ เปลี่ยน
ภูมิปใญญาทองถิ่นสูความเป็นสากล 

- ศิลปวัฒนธรรม 
- อุทยานธรณีโลกสตูล 

ทั้งนี้ใหแตละคณะก าหนดภารกิจและประเด็นส าคัญ /กลไก
ขั บ เ ค ลื่ อ น / Output/ Outcome/ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก                  
เพ่ือด าเนินงานดังกลาว 

 
 
 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมให แตละคณะจัด
โครงการบริการที่กอใหเกิดรายไดที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและ
คณะควรรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุง
ระเบียบการเงินที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการที่
กอใหเกิดรายไดที่เอ้ือตอการปฏิบัติ 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดหารายไดและผลประโยชนแ ตามค าสั่งที่ 1981/2562 และ
ค าสั่งที่1245/2563 เพื่อพิจารณาวางแผนและกลั่นกรองแผนการ
ด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับรายไดและผลประโยชนแของ
มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งการเชาอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณแ การจ าหนายของที่ระลึก การจัดโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสรางรายได การจัดการตลาดนัดวัฒนธรรม UBI การรับงาน
จางที่ปรึกษาเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ การจัดการหอพัก 
สระวายน้ า และรานคาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดท า
ประกาศก าหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน โดยมีงานบริหาร
ทรัพยแสิน เป็นหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ 
2. มหาวิทยาลัยด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แกไข ยกรางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสงขลา ที่  23/2563 ซึ่ งคณะกรรมการดังกลาวได
ด าเนินการพิจารณายกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 โดยผานการอนุมัติใชจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เพ่ือใหการ
ด าเนินงานบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย 
คลองตัว และสอดคลองตอสถานการณแ ณ ปใจจุบัน 
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จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

2. มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการในลักษณะ
ใหชุมชนเป็นเสมือนหองเรียนและหองปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ
ภายใตโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเนนใหนักศึกษามีสวน
รวมในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน ซึ่งไดก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน ที่ทุกสวนงานตองรวม
ด าเนินการ ประกอบดวย 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการยุทธศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น รอยละ 25  

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผู อ่ืน จ านวน 2 
รายวิชา 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชน จ านวน 2 รายวิชา 

3. มหาวิทยาลัย ควรจัดแผนบริการวิชาการที่
ครอบคลุมแผนงานตามพ้ืนที่ปกติ และแผนงานตาม
พระราโชบาย  โดยใหจัดท าฐานขอมูลในรูปแบบของ 
Infographic ที่ ครอบคลุ มพ้ืนที่ เปู าหมายการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย 
 
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดแตงตั้ งคณะกรรมการเพ่ือ
ขับเคลื่อนและด าเนินงานโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งที่ 
3465/2562  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน               
ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหลัก จ านวน 9 ชุด 
ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

2) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน
ทองถิ่น OTOP 

3) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสงเสริมความรัก            
ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเอง 

4) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ      
การเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหแของนักเรียน 

5) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาความรูทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
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จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

6) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบล
ในจังหวัด 

7) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV 
8) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาและสราง

ผูประกอบการ/วิสาหกิจอยางยั่งยืน 
9) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการตามบริบท : ชุมชนตนแบบ 

1 คณะ 1 อ าเภอ 
ด าเนินการจัดท าแผนการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ประกอบดวย 2 แผนงานยอย 
ไดแก แผนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ แผนเสริมสร าง
ความสัมพันธแกับชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยไดก าหนดกรอบวางแผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบ โดยก าหนด 1 คณะ             
1 อ าเภอ/พ้ืนที่ ประกอบดวย 

1) คณะวิทยาการจัดการ : อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
2) คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม : อ า เภอเมื องสงขลา                 

จังหวัดสงขลา 
3) คณะศิลปกรรมศาสตรแ : อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4) คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  : อ าเภอสทิงพระ                 

จังหวัดสงขลา 
5) คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  : ต าบลเขาขาว              

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
6) คณะเทคโนโลยี การเกษตร : อ า เภอคลองหอยโข ง                         

จังหวัดสงขลา 
7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : อ าเภอควนกาหลง           

จังหวัดสตูล 
3. มหาวิ ท ย าลั ย ไ ด ก า หนดว า งก รอบกา รด า เ นิ น ง าน                    
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบดวย            
9 โครงการหลัก ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก 
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จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า แ ล ะข้ อ เ สน อแ น ะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนทองถิ่น OTOP 
3) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิ

หนาที่ของตนเอง 
4) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน

และการคิดวิเคราะหแของนักเรียน 
5) โครงการพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
6) โครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด 
7) โครงการสนับสนุน DLTV 
8) โครงการพัฒนาและสรางผูประกอบการ/วิสาหกิจอยางยั่งยืน 
9) โครงการตามบริบท : ชุมชนตนแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ 

4. การจัดท าฐานขอมูล Big data ระดับต าบล ภายใตโครงการ
การพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูระหวางด าเนินการดังนี้  

1) ผูบริหารส านักวิทยบริการฯ ประชุมการจัดท าฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง (RAJA Dataset) รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ณ อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ  
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธแ 2563  

2) ประชุมรองคณบดีฝุายวิชาการทุกคณะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 เพ่ือสรุปการด าเนินงานในการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บขอมูล
ครัวเรือน โดยมอบหมายใหคณะตาง ๆ ด าเนินการจัดเก็บขอมูล
ครัวเรือนแตละหมูบาน ๆ ละ 10 ครัวเรือน เพ่ือน าขอมูล
ดังกลาวมาจัดท าฐานขอมูล Big Data (ตนแบบ) ระดับต าบล
ภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด นอกจากนี้ได
พัฒนาระบบฐานขอมูล ส าหรับจัดเก็บขอมูล และการน าเสนอ
ขอมูลส าหรับผูบริหารในแตละพ้ืนที่ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ตามยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ปี 
3) ระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 มีการลงพ้ืนที่เพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในจังหวัดสงขลา 4 ต าบล             
จังหวัดพัทลุง 2 ต าบล และจังหวัดสตูล 2 ต าบล ดังนี้  
- จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ไดแก ต าบลทาหิน ต าบลเกาะแตว 

ต าบลทุงลาน และต าบลสทิงหมอ 
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- จังหวัดพัทลุง 2 ต าบล ไดแก ต าบลโคกมวง และต าบลตะโหมด 
- จังหวัดสตูล 2 ต าบล ไดแกต าบลทุงนุย และต าบลเขาขาว 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัย ควรรวมมือกับกรมสงเสริม

วัฒนธรรมในการจัดท าคูมือดนตรีโนราของ
ผูเชี่ยวชาญดนตรีพ้ืนบานของมหาวิทยาลัย ใหมี
มาตรฐานในการใชฝึกอบรมหรือการศึกษาดวย
ตนเองของผูสนใจ 

1. มหาวิทยาลัยไดมีการรวมมือกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา กระทรวงวัฒนธรรม ในดานการมีสวนรวม ในการด าเนิน
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการ                
การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปใญญาทางวัฒนธรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท าคูมือดนตรีโนรา และดนตรี
พ้ืนบานโดยผูสนใจไดน าคูมือดังกลาวไปใชในการฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดวยตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและสืบทอดรูปแบบ
ไดถูกตองตามแบบฉบับดั้งเดิม 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
1. ตนทุนตอหนวยของการผลิตบัณฑิต ควรระบุ
ขอมูลของทุกหลักสูตร (55 หลักสูตร) และควร
ระบุตนทุนตอหนวยของการผลิตบัณฑิต กับ
สถาบันคูเทียบดวย เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหแ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดท าตนทุนผลผลิต 
ระดับหลักสูตร 

2. จัดประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายการค านวณตนทุนผลผลิต
ระดับหลักสูตร และก าหนดสถาบันคูเทียบ 
3. ประกาศปฏิทิน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการจัดท าตนทุน
ผลผลิตระดับหลักสูตร 
4. เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
(โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนแผนการจัดอบรมตนทุน
ตอหนวย โดยไดเลื่อนก าหนดการจัดประชุมจากเดือนพฤษภาคม 
2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 และไดเชิญผู เกี่ยวของที่
รับผิดชอบการจัดท าตนทุนตอหนวยของคณะมาประชุมภายใต
มาตรการการปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือค านวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร 
5. มหาวิทยาลัยค านวณตนทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร จ านวน 55 หลักสูตร 
โดยใชวิธีการน าขอมูลทางการเงินของตนทุนตอหนวยของ
หนวยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ทางตนทุนทางตรง และตนทุน
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 ทางออมและเกณฑแการปในสวนของตนทุน ไปพิจารณาประกอบการ
วิเคราะหแตนทุนในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารยแ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะหแ
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน  
6. กองนโยบายและแผนจั ดท า ร ายงานต นทุ นผลผลิ ต                
ระดับหลักสูตร ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชเป็นขอมูล
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ก าหนดใหมีการประเมินในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 

2. มหาวิทยาลัย ควรสรางการรับรูและความ
เข า ใจ เกี่ ยวกับระ เบียบการ เ งิน  พรอมทั้ ง
เสนอแนะทางออกดานการเงินแกคณะ ส านัก 
สถาบันเพ่ือใหการด าเนินงานสามารถขับเคลื่อน
ไปไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 

งานคลังด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงินและ
พัสดุ ดังนี้ 
-  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่18 ตุลาคม 2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ปใญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานดานการเงินและพัสดุ รวมถึง
สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ โดย
มีการเสนอแนะทางออกดานการเงินและพัสดุแกคณะ ส านักและ
สถาบันเพ่ือใหการด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางถูกตอง 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธแ 2563 โดยเชิญประชุม

พิจารณาแนวทางการบันทึกบัญชีคาวัสดุในการฝึกอบรมรวมกัน
ทุกฝุายที่เกี่ยวของ   
ทั้งนี้เพ่ือชวยลดการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) งานคลังจึงก าหนดชองทางการสื่อสารผาน
ชองทางโทรศัพทแหรือ ไลนแ ของงานคลัง หรือ ไลนแ กลุมเจาหนาที่
การเงินของมหาวิทยาลัยแทนการสื่อสารโดยตรง     

3. มหาวิทยาลัย ควรใหความส าคัญกับ Digital 
Transformation โดยการวิเคราะหแ Gap Analysis 
ระหวางสถานภาพปใจจุบันดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการกับ
สถานภาพมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ควรเป็นในอนาคต 
แลวก าหนด Roadmap ทั้งแผนระยะสั้น (3 ปี) 
ระยะปานกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 
 

1. ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนส าหรับอาจารยแ
ใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
2. ชะลอการจัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สรางนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมและการประกวดการสราง
สื่อนวัตกรรม และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะด าเนินการจัดโครงการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเรื่อง การเพ่ิม
ทักษะการใชงานดิจิทัลใหแกผูบริหารและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู      
ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 
รุน รุนที่ 1 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธแ 2563 และรุนที่ 2 วันที่ 25 - 26 
กุมภาพันธแ 2563                  
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
ใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
และผูอ านวยการ ) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทดสอบประเมิน
สมรรถนะดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล
ของบุคลากรสายสนับสนุนในต าแหนงหัวหนาส านักงานและหัวหนา
งาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จ านวน 50 คน ผานการทดสอบ
จ านวน 15 คน และจัดทดสอบประเมินสมรรถนะดานการใชดิจิทัล 
(Digital Literacy)  ตามมาตรฐานสากลชองบุคลากรสายสนับสนุน 
เมื่อวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 จ านวน 206 คน มีผูผานเกณฑแท า
คะแนนไดตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป จ านวน 142 คน 
6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมระบบ
บริหารงานสูสังคมไรเงินสด (Cashless society) และกระเปาเงิน
ดิจิทัล (Mobile payment) โดยด าเนินการใหบริการ Mobile 
Payments ใหกับรานถายเอกสาร ศูนยแบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และรานคาตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวาง
ด าเนินการวางนโยบายการใช งาน เสนอพิจารณาแต งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบไรเงินสด Cashless Society และ 
Mobile Payments 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะที่มีอยู(Reskilling)และเสริมทักษะใหม 
(Upskilling) ทางดานคอมพิวเตอรแใหแกอาจารยแและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยผูเขารวมอบรมจะพิจารณาจากผล
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ (IC3) ดังนี้ 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง Dashboards เพ่ือ
สรุปขอมูลดวย Microsoft Excel โดยมีวัตุประสงคแเพ่ือพัฒนาทักษะที่
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มีอยู (Reskilling) และเสริมทักษะใหม (Upskilling) ทางดาน
คอมพิวเตอรแใหแกอาจารยแและบุคลากร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธแ 2563   

- จั ด กิ จ ก ร รมอบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ มทั กษะ                     
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกนักวิชาการคอมพิวเตอรแ เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธแ 2563  

- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนผานระบบ
ออนไลนแ ใหแกอาจารยแ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 

- จัดประชุมออนไลนแนักวิชาการคอมพิวเตอรแ จ านวน 32 คน  
ดวย Microsoft Team เพ่ือเตรียมความพรอมในการสนับสนุนให
อาจารยแจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแ  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง การใชเครื่องมือส าหรับการท างานแบบ
ออนไลนแส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  

- จัดอบรมออนไลนแ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลนแ
ใหแกอาจารยแ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

4. มหาวิทยาลัย ควรเรงด าเนินการจัดตั้งวิทยา
เขตสตูล ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือรองรับ
อัตราก าลังของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดสงคณะอาจารยแไปดูงานศูนยแการเรียนรู
สืบสานศาสตรแพระราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเป็น
แนวทางในการท าศูนยแฝึกการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรมชุมชน 
“ทุงใหญสารภีโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ณ วิทยาเขต
สตูล โดยมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้ งคณะท างาน ค าสั่ งที ่
602/2563 โดยขอความอนุเคราะหแใหหนวยทหารชางจากกองพล
พัฒนาที่ 4 คายรัตนพล จังหวัดสงขลา เขาด าเนินการปรับพ้ืนที่
ศูนยแเรียนรูดังกลาว ณ วิทยาเขตสตูล ซึ่งมีก าหนดแลวเสร็จภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้อยูระหวางด าเนินการพัฒนาระบบ 
IT และอยูระหวางด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
ออกแบบและจัดสรางระบบเพื่อการบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย  5 องคแประกอบ           
จ านวน 20 ตัวบงชี้ มีรายละเอียดขององคแประกอบ/ตัวบงชี้และเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธแ คาคะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

3.51 คะแนน 

1.2 อาจารยแประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปใจจัยน าเขา รอยละของอาจารยแ
ประจ าสถาบั นที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 34 

1.3 อาจารยแประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ 

ปใจจัยน าเขา รอยละของอาจารยแ
ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 25 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

1.5 กิ จกร รมนั กศึ กษ า
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ส ร า ง
นวัตกรรม 

ผลลัพธแ คาเฉลี่ยของคะแนน           
ผลการประเมินรอย
ละของหลั กสู ต รที่
นักศึกษามีสวนรวม/
สรางสรรคแนวัตกรรม
ของทุกคณะ 
 

3.51 คะแนน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 
2. การวิจัย 2.1 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก

งานวิจัยงานสร างสรรคแ 
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 7 ขอ 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคแ 

ปใจจัยน าเขา เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคแทั้ง
ภายในและภายนอก
ต อจ านวนอาจารยแ
ประจ าและนักวิจัย 

4.50 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยแประจ าและ
นักวิจัย 

ผลลัพธแ รอยละของผลรวม
ถ ว ง น้ า ห นั ก ข อ ง
ผลงานทางวิชาการ
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ต อ
อาจารยแประจ าและ
นักวิจัยของสถาบัน 

4.50 คะแนน 

2.4 งานวิจัยงานสรางสรรคแ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช
ประโยชนแตอชุมชน 

ผลลัพธแ ค า คะแนนร อ ยล ะ            
ของจ านวนงานวิจัย               
งานสรางสรรคแ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช
ประโยชนแตอชุมชน
ทั้งหมดของสถาบัน 

รอยละ 24 

3. ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการ
พั ฒ น า เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธแกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

3.2 จ า น ว น ชุ ม ช น
เปูาหมายที่ไดรับการพัฒนา
อย างต อ เนื่ องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธแกับ
ชุมชน 

ผลลัพธแ ร อยละของจ านวน
ชุมชนเปูาหมายที่ไดรับ
ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง
ต อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น
เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธแกับชุมชน 

รอยละ 20 

 

4. ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 8 ขอ 7 ขอ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 
4.2 ผลลัพธแ ด านศิ ลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

ผลลัพธแ จ านวนองคแความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมที่
ท า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
ภาคภูมิ ใจในความ
เป็นไทย หรือสราง
โอกาสและมูลคาเพ่ิม 
ห รื อ น า ไ ป ใ ช
ป ร ะ โ ย ช นแ ใ ห กั บ
ผู เ รี ยน  ครอบครั ว 
ทองถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

6 เรื่อง 

5. ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

5.2 ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง
สถาบั น เ พ่ื อก า รก า กั บ
ติดตามผลลัพธแตามพันธกิจ  
ก ลุ ม ส ถ า บั น  แ ล ะ
เอกลักษณแของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 7 ขอ 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงาน
ของคณะ 

ผลลัพธแ คะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินระดับคณะ
ของทุกคณะ 

4.50 คะแนน 

5.4 ร ะ บ บ ก า กั บ ก า ร
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
และคณะ 

กระบวนการ เกณฑแมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 
  

คะแนนที่ได = 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1) ปีการศึกษา 2560 - 2562  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 57 55 56 

การก ากับมาตรฐาน (ผ่าน,ไม่ผ่าน) ผาน ผาน ผาน 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 196.78 194.73 205.27 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 3.45 3.54 3.67 

ระดับคุณภาพ พอใช้ ด ี ดี 

 

 

 

 

 

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

   จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบนัรับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 56 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต  (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร โดยมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และไดรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 พบวา  ผลรวมของคา
คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เทากับ 205.27 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ 3.67 คะแนน               
ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีผลการด าเนินงานดานการก ากับมาตรฐาน (องคแประกอบที่ 1) ผานการก ากับ
มาตรฐานทุกหลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 4 หลักสูตร           
คิดเป็นรอยละ 7.14 หลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี จ านวน 50 หลักสูตร คิดเป็นรอยละ 89.29 
มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร คิดเป็นรอยละ 3.57 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรแ 3.67 ดี 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.74 ดี 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ 3.59 ดี 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรแ 4.12 ดีมาก 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.87 ดี 
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.88 ดี 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตแ 4.07 ดีมาก 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ 3.56 ดี 
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสแ 3.55 ดี 
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 3.68 ดี 
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแสุขภาพและสปา 2.97 ปานกลาง 
12. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.17 ดีมาก 
ระดับปริญญาโท 
13. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48.16 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 13  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.70 ดี 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสแ 3.43 ดี 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 3.39 ดี 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 3.49 ดี 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3.62 ดี 
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) 3.47 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17.40 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.48 พอใช้ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ 3.32 ดี 

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3.68 ดี 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า 3.68 ดี 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาหาร 3.65 ดี 

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑแอาหาร 4.00 ดี 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18.33 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.67 ด ี

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. บัญชีบัณฑิต 3.82 ดี 

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.55 ดี 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.90 ดี 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 3.51 ดี 

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ 3.48 ดี 

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 3.59 ดี 

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา 2.47 ปานกลาง 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 3.89 ดี 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.69 ดี 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 31.90 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 9 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.54 ดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 3.58 ดี  
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.71 ดี 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3.73 ดี 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรแเพ่ือมัคคุเทศกแและการทองเที่ยว 3.19 ดี 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4.01 ดีมาก 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.89 ดี 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 3.71 ดี 
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.67 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

29.49 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.69 ดี 
คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรแ 3.80 ดี 
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป 3.66 ดี 
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.84 ดี 
4. ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.59 ดี 
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.57 ดี 
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 3.78 ดี 
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.91 ดี 
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 3.63 ดี 
ระดับปริญญาโท   
9. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.85 ดี 
10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.92 ดี 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 3.57 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 41.12 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะครุศาสตร ์ 11 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.74 ด ี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 3.84 ดี 
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 3.83 ดี 
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 3.76 ดี 
4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 3.67 ดี 
5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปตะวันตก 3.77 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 18.87 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.77 ด ี
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 56 หลักสูตร 
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1  รอยละ 100 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 205.27 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 56 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ = (205.27/56) 
3.67 ดี 

หมายเหตุ      
1. องคแประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน  องคแประกอบที่  2 บัณฑิต  องคแประกอบที่  3 นักศึกษา  

องคแประกอบที่ 4 อาจารยแ องคแประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  องคแประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
2. ระดับผลการประเมินระดบัหลักสตูร แบงเป็น 4 ชวงระดับ ดังน้ี 

0.01–2.00 ระดับคณุภาพนอย   2.01–3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคณุภาพด ี   4.01–5.00 ระดับคณุภาพดมีาก 

3. ผลการประเมินฯ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  ไมน ามาคิดเป็นผลรวมของคา
คะแนนประเมินหลักสตูร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช มคอ. 2 รวมกบัหลักสตูรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

1.1 3.51 คะแนน 3.67 คะแนน 3.67 คะแนน  3.51 
 
หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลัฐาน 
1.1-0-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
1.1-0-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 
1.1-0-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 
1.1-0-4 ขอมูลหลักสูตร ที่มีการเปิดสอนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562  

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรพัฒนาหลักสูตรที่อยูในระดับคุณภาพดี ไปสูระดับคุณภาพดีมากใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และตอ
ยอดหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานอยูในระดับดีมากสูการประเมิน TQR หรือ ปรับเปลี่ยนไปใชเกณฑแการ
ประเมินคุณภาพ AUN-QA 

2. ควรจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโดยใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE เพ่ือใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและตอบสนองความตองการของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปใจจัยน าเขา (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม 
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคแความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยแที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธแกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 คารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5          

= รอยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  
 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑแการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารยแประจ า ใหนับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยแบรรจุใหมใหค านวณตามเกณฑแอาจารยแประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารยแประจ าและนักวิจัย              
(นับตามเกณฑแ สกอ.) 

จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

        จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันท้ังหมด 
X 100 

               รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเปน็คะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.2 ปีการศึกษา 2560-2562 

จ านวนอาจารยต์ามคุณวุฒิการศึกษา 
หน่วย
วัด 

จ านวน/ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 133 146 158 
จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

คน 459 444.5 444.5 

รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 28.98 32.85 35.55 
คะแนนที่ได ้ คะแนน 3.62 4.11 4.44 

 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีอาจารยแประจ าสถาบันทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ 
จ านวน 444.5 คน มีอาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 158 คน คิดเป็นรอยละ 35.55           
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑแเฉพาะสถาบันกลุม ข คารอยละของอาจารยแประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณคารอยละของอาจารยแที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเทากับ 4.44 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารยแประจ าสถาบัน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา รายหนวยงาน 

คณะ 
บุคลากรสายวิชาการ (คน)  

จ าแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครุศาสตรแ 1 36 20 57  
ศิลปกรรมศาสตรแ 0.5 37 8 45.5  
วิทยาการจัดการ 1 53 21 75 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 2 54 17 73  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 29 29  
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 2 63 39 104  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 19 11 31  
เทคโนโลยีการเกษตร 1 16 13 30  
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวม 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

8.5 278 158 444.5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
=  (158 / 444.5) × 100 
=  ร้อยละ 35.55 

- แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  (35.55 × 5 / 40) 
คะแนนที่ได้ =  4.44 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.2-0-1 รายงานขอมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

1.2 รอยละ 34 รอยละ 35.55 4.44 คะแนน  รอยละ 34 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สงเสริมและวางแผนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหมากขึ้น เชน การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

(รายบุคคล) และก ากับติดตาม การเพ่ิมจ านวนเงินทุนการศึกษา การจัดท าโครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  เป็นตน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปใจจัยน าเขา (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปใญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยแใน

สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคแความรูในศาสตรแสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือน าไปใช
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปใญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหนงทางวิชาการเป็นสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยแตามพันธกิจ  

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ เป็นคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารยแ รองศาสตราจารยแ         

และศาสตราจารยแรวมกัน ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งวิชาการ 
หน่วย
วัด 

ปีการศึกษา  
2560 2561 2562 

จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คน 459 444.5 444.5 
จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ คน 82 88 101 
รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ รอยละ 17.86 19.80 22.72 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 1.49 1.65 1.89 

จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันด ารงต าแหนงทางวิชาการ 
 

          จ านวนอาจารยแประจ าสถาบันท้ังหมด 
X 100 

               รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละของอาจารยแประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหนงทางวิชาการที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีอาจารยแประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ           
จ านวน 444.5 คน มีอาจารยแที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการทั้งหมด จ านวน 101 คน จ าแนกเป็นต าแหนง             
ผูชวยศาสตราจารยแ จ านวน 98 คน รองศาสตราจารยแ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 22.72 ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นเกณฑแเฉพาะสถาบันกลุม ข คารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการที่ก าหนดให
เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  ดังนั้น เมื่อค านวณคารอยละของอาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหนงทางวิชาการเทากับ 1.89 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารยแประจ าสถาบัน จ าแนกตามตามต าแหนงทางวิชาการ รายหนวยงาน 

คณะ 
บุคลากรสายวิชาการ 

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

ครุศาสตรแ 43 13 1 - 57 
ศิลปกรรมศาสตรแ 32.5 13 - - 45.5 
วิทยาการจัดการ 62 13 - - 75 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 66 7 - - 73 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 27 2 - - 29 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 76 28 - - 104 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 12 1 - 31 
เทคโนโลยีการเกษตร 19 10 1 - 30 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดรวมทั้ งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

343.5 98 3 - 444.5 

รวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ ศ.) =  101 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  (101 / 444.5) × 100 

=  รอยละ 22.72 
แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  (22.72 × 5 / 60) 

คะแนนที่ได้ =  1.89 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

1.3 รอยละ 25 รอยละ  22.72 1.89 คะแนน  รอยละ 25 
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หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
1.3-0-1 รายงานขอมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรเรงรัดและมีมาตรการก ากับติดตามการเขาสูต าแหนงทางวิชาการของอาจารยแอยางเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (อาจารยแจิรภา  คงเขียว) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหค าปรึกษาทั้ง ดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝึกประสบการณแวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่ อส าเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นแกนักศึกษาและศิษยแเกา 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดบริการใหค าปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอ ไมต่ ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เป็นประโยชนแแกศิษยแเกา 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2560 – 2562  

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2561 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2562 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน 
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1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดใหมีการใหค าปรึกษาแนะแนว 
ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยให
ค าปรึกษา ทั้งดานวิชาการและดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให
นักศึกษาตัดสินใจ และเลือกแนวทางการแกปใญหาใหเหมาะสม 
ถูกตองกับสภาพปใญหาของนักศึกษา  โดยยึดหลัก “กัลยาณมิตร 
คูคิดนักศึกษา”มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด้านบริการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยไดด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 แตงตั้งอาจารยแที่ปรึกษาภาคปกติประจ าปีการศึกษา 2562  
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  เ พ่ือท าหนาที่ก ากับดูแล สนับสนุน                 
ใหค าปรึกษาแกนักศึกษา  

1.2 อาจารยแที่ปรึกษาใหค าปรึกษากับนักศึกษาทุกกลุมเรียน              
โดยก าหนดใหวันพุธคาบที่ 8 - 9 ของทุกสัปดาหแเป็นคาบโฮมรูม 
เพ่ือใหอาจารยแที่ปรึกษาไดพบปะ พูดคุย ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ซึ่ง
กันและกัน และขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งใหค าปรึกษาดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยก าหนดคาบที่ 6 - 7 
เป็นคาบกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดปรึกษา และท ากิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาตนเองใหเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะ ทั้งนี้อาจารยแที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกกลุมเรียนไดน า
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหการติดตอ สื่อสาร ใหขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณแ และตลอดเวลา โดยมีการจัดตั้งกลุมในแอบพลิเคชั่น 
ไลนแ กลุมเฟซบุ฿ก เป็นตน 

1.3 จัดท าคูมือเอกสารประกอบการสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษา
เพ่ือใหอาจารยแที่ปรึกษาไดรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ขอมูลการ
ใหบริการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารยแที่ปรึกษา 

1.4 จัดท าแบบบันทึกการประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรูม และ
แบบฟอรแมทะเบียนประวัตินักศึกษาใหกับอาจารยแที่ปรึกษา เพ่ือเก็บ
และบันทึกขอมูลของนักศึกษา เป็นขอมูลพ้ืนฐานในการก ากับ            
การติดตามและดูแลนักศึกษาอยางตอเนื่อง  

1.4-1-1  
ค าสั่งแตงตั้งอาจารยแที่ปรึกษานักศึกษา
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 
1.4-1-2  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
งดการเรียนการสอนในวันพุธชวงบาย และ
ตั วอย างตาราง เ รี ยนของนั กศึ กษา            
ปีการศึกษา 2562 
1.4-1-3  
ตัวอยางแอบพลิเคชั่น  ไลนแกลุมหองเรียน/
เฟซบุ฿กกับอาจารยแที่ปรึกษา 
1.4-1-4  
คูมือสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษา แบบ
บันทึกการประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรูม/
แบบฟอรแมทะเบียนประวัตินักศึกษา
ใหกับอาจารยแที่ปรึกษา 
1.4-1-5  
ตั วอย า งการ เขี ยนรายงานการจั ด
กิจกรรมโฮมรูมของอาจารยแที่ปรึกษา 
และตัวอยางทะเบียนประวัตินักศึกษา 
1.4-1-6  
สรุปผลโครงการสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษา
นักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-1-7  
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
สัมมนาอาจารยแที่ปรึกษานักศึกษาใหม 
ประจ าปี 2562 
 

https://drive.google.com/file/d/1sx85ljh7A9GR-fe2ZQ7lt3xow3Gq03W3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sx85ljh7A9GR-fe2ZQ7lt3xow3Gq03W3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tcS8q9BN0H3tZsVEeBO8shHBxBrBmdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tcS8q9BN0H3tZsVEeBO8shHBxBrBmdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tcS8q9BN0H3tZsVEeBO8shHBxBrBmdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tcS8q9BN0H3tZsVEeBO8shHBxBrBmdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juGPYquf4138zDxvJ4Mm_SAUW84UFMhg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juGPYquf4138zDxvJ4Mm_SAUW84UFMhg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2rPwD6il3Gmrwvqccka-05PtltKLgNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2rPwD6il3Gmrwvqccka-05PtltKLgNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2rPwD6il3Gmrwvqccka-05PtltKLgNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2rPwD6il3Gmrwvqccka-05PtltKLgNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhvFMl8AtJUiLCcFPPyOvpv3hL60cNbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhvFMl8AtJUiLCcFPPyOvpv3hL60cNbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhvFMl8AtJUiLCcFPPyOvpv3hL60cNbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUx51pImmtCUMW-kky7d1Cf1ME16ujmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUx51pImmtCUMW-kky7d1Cf1ME16ujmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jn-dnfwIyAmqvNAvmn6LhM-GqFgxnCL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jn-dnfwIyAmqvNAvmn6LhM-GqFgxnCL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jn-dnfwIyAmqvNAvmn6LhM-GqFgxnCL/view?usp=sharing
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1.5 จัดโครงการสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษาใหกับอาจารยแที่ปรึกษา
นักศึกษาใหม เพ่ือเตรียมความพรอมใหอาจารยแที่ปรึกษาไดทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของอาจารยแที่ปรึกษา สรางความเขาใจ เรียนรูซึ่ง
จะน าไปสูการชวยเหลือนักศึกษา และการพัฒนานักศึกษาใหเป็นคนดี 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และมีการชี้แจงขอมูลดานบริการและ
สวัสดิการของนักศึกษาใหกับอาจารยแที่ปรึกษารับทราบเพ่ือจะไดเป็น
ขอมูลในการแนะน าและชวยเหลือนักศึกษาในเรื่องทุนการศึกษา             
ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา หอพักนักศึกษา งานพยาบาล การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กิจกรรมนักศึกษา การผอนผันทหารและนักศึกษา
วิชาทหาร เป็นตน 

1.6 กองพัฒนานักศึกษาไดจัดตั้งกลุมโอเพนแชทของหัวหนาหอง
นักศึกษาทุกชั้นปี และกลุมเฟซบุ฿ก หัวหนาหองเพ่ือเป็นชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร ใหค าปรึกษา และใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกนักศึกษาได
อยางรวดเร็วมากขึ้น 

2. ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อาจารยแที่ปรึกษา ไดท า
หนาที่ใหค าปรึกษาดานการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 
และมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแนะน าการใชชีวิต
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และในสภาพสังคมปใจจุบัน เพ่ือให
นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  ดังนี้ 

2.1 จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียน การ
ท ากิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปรับตัว และสามารถดูแลตัวเอง
เพ่ือใหส าเร็จการศึกษาตามเปูาหมาย และจัดท าเอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา “เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา” ใหกับ
นักศึกษาใหมไดศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม บริการและ
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให 

2.2 จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาหอพักมีวัตถุประสงคแเพ่ือให
ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบหอพักแนวทางการปรับตัวและการใชชีวิตใน
หอพัก เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความอบอุน รูสึกปลอดภัย และสราง
ความสัมพันธแที่ดีระหวางนักศึกษาหอพัก 

 

1.4-1-8  
ตัวอยางกลุมโอเพนแชท และกลุมเฟซบุ฿ก 
ของหัวหนาหอง  
1.4-1-9  
สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง การใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-1-10  
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษา 
“เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา” 
1.4-1-11  
ภาพถายกิจกรรมประชุมนักศึกษาหอพัก 
1.4-1-12  
ภาพถายกิจกรรมประชุมประจ าปีของ
นักศึกษาทุกชั้นปี    
1.4-1-13  
ค าสั่งแตงตั้งอาจารยแที่ปรึกษานักศึกษา
ชมรม 
1.4-1-14  
บันทึกขอตกลงรวมกับโรงพยาบาล
สงขลา และรูปภาพการใหบริการดาน
การดูแลสุขภาพอนามัย 
1.4-1-15  
ภาพถายโครงการ 7 เ คล็ดลับ พูด
ภาษาอังกฤษไดงายจัง  
1.4-1-16  
ภาพถายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมความพรอมสอบ TOEIC  
1.4-1-17  
ภาพถายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาออกฝึกประสบการณแ รุนที่ 1  

https://drive.google.com/file/d/1JU6W8lf1FumLRHdd9jQTOO_MMkWJqCZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU6W8lf1FumLRHdd9jQTOO_MMkWJqCZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzbG8ds3fDJXzwHcfiZkj3Mg0ApM9xlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzbG8ds3fDJXzwHcfiZkj3Mg0ApM9xlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzbG8ds3fDJXzwHcfiZkj3Mg0ApM9xlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqwHx3vSmlfNHTjqZ42r4mjnXGjOA0N-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqwHx3vSmlfNHTjqZ42r4mjnXGjOA0N-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9BH7bApnBKpf5zs02YR4HaTs1DBHY3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBjI9FZF4TCOXUOLnqqmT-5iRO9wIeZe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBjI9FZF4TCOXUOLnqqmT-5iRO9wIeZe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFs0RtTEYB-APKjUHp4_s4P0j6OZyRmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFs0RtTEYB-APKjUHp4_s4P0j6OZyRmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUMwdC1tQRJtt-7Vy3alRjPPrcpF38Pp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUMwdC1tQRJtt-7Vy3alRjPPrcpF38Pp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUMwdC1tQRJtt-7Vy3alRjPPrcpF38Pp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3MiY2VR1-BFW8eSDP8Hjn4sjy0tY7fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3MiY2VR1-BFW8eSDP8Hjn4sjy0tY7fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RuW_ciw7-v1A8Ny5aeS7sF_JtqovbL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RuW_ciw7-v1A8Ny5aeS7sF_JtqovbL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-z43Q17m6oXUtsSrvLIC1fom2l1wyZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-z43Q17m6oXUtsSrvLIC1fom2l1wyZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-z43Q17m6oXUtsSrvLIC1fom2l1wyZB/view?usp=sharing
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2.3 จัดกิจกรรมประชุมประจ าปีของนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือชี้แจง
ปฏิทินกิจกรรมประจ าปี กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางการวาง
แผนการเรียน การท ากิจกรรมและการปฏิบัติตนของนักศึกษาแตละชั้นปี 

2.4 แตงตั้ งอาจารยแที่ปรึกษากิจกรรมใหกับชมรมนักศึกษา         
เพ่ือดูแลใหค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการอ่ืน ๆ 
อันเป็นประโยชนแตอการเสริมสรางประสบการณแชีวิต และการพัฒนา
นักศึกษาใหเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

2.5 จัดบริการด านการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษา  
โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับโรงพยาบาลสงขลาเปิด
ใหบริการเป็นศูนยแสุขภาพชุมชน (พิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือใหบริการดานการรักษาพยาบาล โดยมีแพทยแเวชปฏิบัติครอบครัว
เดือนละ 1 ครั้ง และมีพยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวน 2 คน 
ใหบริการทุกวัน มีการสงเสริมสุขภาพการรณรงคแปูองกันโรคติดตอตาง ๆ 
เชน ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และอ่ืน ๆ เป็นตน การขึ้นทะเบียน
บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตร 30 บาท) และการยืม - คืนกระเปา
ยา ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย 
3. ด้านการเข้าสู่อาชีพ  อาจารยแที่ปรึกษา ไดท าหนาที่ใหค าปรึกษา
ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธแ 
และจัดโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาเขารวม  เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหแกนักศึกษากอนเขาสูอาชีพ ดังนี้ 

3.1 โครงการ 7 เคล็ดลับ พูดภาษาอังกฤษไดงายจัง” (นักศึกษา) 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยศูนยแความเป็นเลิศดานภาษา 

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพรอมสอบ 
TOEIC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562โดยศูนยแความเป็นเลิศดานภาษา 

3.3 โคร งการอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก า ร เ รื่ อ ง  การฝึ กทั กษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณแ รุนที่ 1 (รับ
นักศึกษา ชั้นปี 3 และชั้น ปี 4)  วันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2562 
โดยศูนยแความเป็นเลิศดานภาษา 

3.4 โครงการบรรยายเรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานรวมกับผูอื่น 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

1.4-1-18  
สรุปผลโครงการบรรยายเรื่อง เทคนิค
และทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน 
1.4-1-19  
สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทย
ในยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทย 
1.4-1-20  
สรุปผลโครงการศึกษาดู งานสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NTdDgyPW86hUuT4XV8anRFDMh3rFXEEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTdDgyPW86hUuT4XV8anRFDMh3rFXEEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljp_ns5CA5MgEyjFvA18NOrjw51h7SjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljp_ns5CA5MgEyjFvA18NOrjw51h7SjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLH8M1c-F8-oazL3toBDLx1srpJ-W7ZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLH8M1c-F8-oazL3toBDLx1srpJ-W7ZA/view?usp=sharing
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ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างานรวมกับผูอื่น 
3.5 โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคต

แรงงานไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุคปใจจุบัน 

3.6 โครงการการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563  ณ บริษัทแมนเอ โฟรเซนตแฟููด อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เพ่ือเปิดโอกาสใหนักศึกษาทุกชั้นปีไดเขารวมเรียนรู
ประสบการณแจากสถานประกอบการจริง ที่มีการท างานอยางเป็น
ระบบและมีการใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพ่ือให
นักศึกษาไดน าความรูมาปรับปรุงและเสริมสรางแรงบันดาลใจ         
ในการเรียนเพื่อการท างานในอนาคตตอไป 

 
 
 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษาดังนี้ 
1. การให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
ทราบขอมูลกิจกรรมพิเศษจากหนวยงานภายนอก และสามารถ
เลือกเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม  ดังนี้ 

1.1 โครงการการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (BLS) และการใช
เครื่องกระตุนไฟฟูาอัตโนมัติ (AED) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดย
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลามีวัตถุประสงคแเพ่ือให
นักศึกษามีความรูและทักษะการชวยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการ
ใชเครื่องกระตุกไฟฟูาอัตโนมัติไดอยางถูกตอง 

1.2 โครงการรูรักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีนองกัน รุนที่ 11             
ในวันที่  24 - 30 สิ งหาคม 2562 โดยฝุายกิจการพลเรือน                 
ศูนยแปฏิบัติการกองทัพบก รวมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 สวนหนา มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางความสัมพันธแอันดี
ระหวางนักศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต และไดรวมด าเนินกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนแ สนับสนุนความมั่นคง รวมถึงสงเสริมการรวมอยูรวมกัน

1.4-2-1  
เอกสารการประชาสัมพันธแกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร 
1.4-2-2  
บันทึกขอความเรื่อง ประชาสัมพันธแ
โ ค ร งก า ร จ า งนั ก ศึ กษ าท า ง าน ใ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4 
1.4-2-3 
 เอกสารการประชาสัมพันธแแหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1E2E_lULDUQxzMKwK3yyVUyq9gqkX9XYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2E_lULDUQxzMKwK3yyVUyq9gqkX9XYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVImtkuOW8MYtrGQIAxd7XpnqVmdH_qo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVImtkuOW8MYtrGQIAxd7XpnqVmdH_qo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVImtkuOW8MYtrGQIAxd7XpnqVmdH_qo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XRYiXHypbf_5hDdsxFz2dOM-pIV_ta7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XRYiXHypbf_5hDdsxFz2dOM-pIV_ta7c/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 61 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข 
1.3 โครงการ Love Young รักเป็น ปลอดภัย วันที่ 28 

สิงหาคม 2562  โดยบริษัท ไบเออรแไทย จ ากัด รวมกับส านักอนามัย
เจริญพันธแ กรมอนามัย มีวัตถุประสงคแเพ่ือเผยแพรความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และการเลือกใชวิธีการ
คุมก าเนิดอยางเหมาะสม มีเปูาหมายเพ่ือลดภาวการณแตั้งครรภแไม
พึงประสงคแและเพ่ิมพูนความรูในเรื่องการวางแผนครอบครัวให
เหมาะสมในแตละกลุมเปูาหมาย รวมทั้งสงเสริมการตั้งครรภแเมื่อ
พรอมใหกับสตรีที่ท างานในหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษา 

1.4 โครงการสรางจิตส านึกตอสถาบันพระมหากษัตริยแใหกับ
นักศึกษาปริญญาตรี  ในวันเสารแที่  21 ธันวาคม 2562 โดย
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห งชาติ            
มีวัตถุประสงคแเพ่ือปลูกฝใงและสรางจิตส านึก คานิยมใหเกิดความ
จงรักภักดี ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยแ  

1 .5  โครงการอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก ารการใช งานหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกสแ (e-Books) ในวันศุกรแที่ 6 มีนาคม 2563 โดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับส านักพิมพแ Gale           
มีคุณธนกฤตลภัสศิริกุล วิทยากรจากส านักพิมพแ Gale โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือให อาจารยแ และนักศึกษาคณะครุศาสตรแทุกชั้นปี 
ไดเรียนรูวิธีใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแอยางมีประสิทธิภาพ  
2. การให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 

2.1 การจางงานพิเศษจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดย 
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงสงเสริมการมีงานท าระหวางเรียนใน
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสวัสดิการในการหารายได
พิเศษระหวางเรียน และเสริมสรางทักษะในการท างานให กับ
นักศึกษา ทั้ งนี้มีหนวยงานเขารวมกวา 10 หนวยงาน และมี
นักศึกษาสมัครเขาท างานกวา 300 คน โดยนักศึกษาจะไดรับการ
จางงานชั่วโมงละ40 บาท 

2.2 การประชาสัมพันธแ แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
แกนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการประสานระหวาง 
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สถานประกอบการ และนักศึกษาที่ประสงคแจะท างาน จาก
หนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1) มูลนิธิบานเด็กโสสะหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
2) บริษัท ลารแซ แอนดแ ลอเร็ล จ ากัดกรุงเทพมหานคร 
3) โรงเรียนวรพัฒนแจังหวัดสงขลา  
4) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพมหานคร  
5) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาด าเนินโครงการ 

“ประชารัฐรวมพลังสรางยุวชนแรงงาน” รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ท างานพิเศษในหนวยงานตาง ๆ ภายในจังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัย ไดจัดบริการการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษาที่เป็นประโยชนแตอนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางกวางขวาง ทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัยและตอเนื่อง โดย
ประชาสัมพันธแผานทางชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซตแมหาวิทยาลัย คณะและกองพัฒนานักศึกษา 
2. สังคมสื่อออนไลนแ (เฟซบุ฿ก) ทั้งแฟนเพจงานประชาสัมพันธแ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะตาง ๆ กองพัฒนานักศึกษา หนวยแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ หนวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หนวย
ศิษยแเกาสัมพันธแ และหนวยองคแกรนักศึกษา เป็นตน 

3. โอเพนแชทของงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
4. โอเพนแชทของกลุมหัวหนาหองทุกชั้นปี 
5. ประชาสัมพันธแผานคณะ/อาจารยแที่ปรึกษา เป็นตน 
6. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ส านักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณะไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแกนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา แตดวย
สถานการณแโควิด-19 และมาตรการการเฝูาระวังการระบาดของโรค 
ซึ่งใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากร           
การด าเนินโครงการจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณแ และไม
สามารถด าเนินการไดทุกคณะ โครงการที่ไดด าเนินการมี ดังนี้ 

1.4-3-1  
สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทย
ในยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทย  
1.4-3-2  
สรุปผลโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคและ
ทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน  
 

https://drive.google.com/file/d/1-82q3ATTDwgAzHy-i6hrEf8xQDwzxKlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-82q3ATTDwgAzHy-i6hrEf8xQDwzxKlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qs0OJQZl12JIV0s1iDSQOO-c8_ZnGR6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qs0OJQZl12JIV0s1iDSQOO-c8_ZnGR6M/view?usp=sharing
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1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาที่
ด าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1.1 โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคต
แรงงานไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือให
นักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุค
ปใจจุบัน 

1.2 โครงการบรรยายเรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานรวมกับ
ผูอ่ืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่  22 มกราคม 2563 
โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับ
เทคนิคการท างานรวมกับผูอ่ืนใหกับนักศึกษากอนอออกฝึกประสบ
การวิชาชีพ  

1.3 กิจกรรมแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ 
เมื่อวันที่ 1-30 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษาได
เขาถึงชองทางการสมัครงาน ทราบและเขาใจทักษะที่ใชในการสมัคร
งานและการท างานรวมไปถึงเขาใจหลักการเขียน Resume เพ่ือการ
สมัครงาน และน าไปใชได กลุมเปูาหมายเป็นนักศึกษาที่คาดวาจะ
ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมด าเนินการใน
รูปแบบออนไลนแ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาที่
ด าเนินการโดยคณะ มีทั้งหมด 5 โครงการ จาก 7 คณะ ดังนี้ 

2.1 คณะศิลปกรรมศาสตรแ โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตรแในศตวรรษที่ 21 (อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม
ความพรอมสูการท างานดานศิลปกรรมและปใจฉิมนิเทศ”) เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นแนวทางใหนักศึกษา
ที่ จะส า เ ร็จการศึกษาไดมีความพรอมทั้ งด านวิ ชาการและ
ประสบการณแการท างาน เพ่ือการกาวสูโลกแหงการประกอบอาชีพ 

2.2 คณะครุศาสตรแ ด าเนินกิจกรรมใหความรูเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาโดยใชสื่อออนไลนแให
นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง เรื่องการสอบวัดความรูภาค ก (วิชาชีพ) 

2.3 คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ โครงการเตรียมความ
พรอมสูวัยท างาน ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องการเตรียมตัว 

1.4-3-3  
สรุปผลกิจกรรมแนะแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพสูเสนทางอาชีพ 
1.4-3-4  
สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตรแในศตวรรษที่ 21 
(อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความ
พรอมสูการท างานดานศิลปกรรมและ
ปใจฉิมนิเทศ”) คณะศิลปกรรมศาสตรแ  
1.4-3-5  
ภาพกิจกรรมใหความรูเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา
โดยใชสื่อออนไลนแ คณะครุศาสตรแ 
1.4-3-6  
สรุปผลโครงการเตรียมความพรอมสูวัย
ท า ง า น  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต รแ แ ล ะ
สังคมศาสตรแ  
1.4-3-7  
เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิปวีดีโอ 
การบรรยายเตรียมความพรอม กอนกาวสู
โลกแห งการท างานอย างมื ออาชี พ             
“เขียนเรซูเมใหปใง..จบใหมยังไงก็ไดงาน” 
1.4-3-8  
สรุปผลโครงการสัมมนาเรื่อง มั่นใจเดินหนา
สูวิชาชีพ/คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
1.4-3-9 
ภา พถ า ย กิ จ ก ร ร ม ใ ห ค ว า ม รู ด า น
บุคลิกภาพกอนออกฝึกประสบการณแ
วิชาชีพและเอกสารที่เกี่ยวของ /คณะ
ศิลปกรรมศาสตรแ 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1W2bU7mOE0651dJO2sg7sssFCkTRw_CYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2bU7mOE0651dJO2sg7sssFCkTRw_CYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-VSyG8OydpvOAWBSNQ47SF0s8epHTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-VSyG8OydpvOAWBSNQ47SF0s8epHTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-VSyG8OydpvOAWBSNQ47SF0s8epHTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-VSyG8OydpvOAWBSNQ47SF0s8epHTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-VSyG8OydpvOAWBSNQ47SF0s8epHTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7DO5xI5V84Im3rCUNdYH9nT4JQGNsTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7DO5xI5V84Im3rCUNdYH9nT4JQGNsTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7DO5xI5V84Im3rCUNdYH9nT4JQGNsTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-7-5KUOCwIDgxKicUp22kN1fUcyGFMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-7-5KUOCwIDgxKicUp22kN1fUcyGFMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-7-5KUOCwIDgxKicUp22kN1fUcyGFMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxDKNYmTSJXkwoIdT96DZc2tD0_SpQz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxDKNYmTSJXkwoIdT96DZc2tD0_SpQz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxDKNYmTSJXkwoIdT96DZc2tD0_SpQz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxDKNYmTSJXkwoIdT96DZc2tD0_SpQz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kp61bFb87PvHeyHN-HlWdd6SUxC5etqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kp61bFb87PvHeyHN-HlWdd6SUxC5etqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEW9K8nTyBpPYD-AjzGyDGLztmt5inJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEW9K8nTyBpPYD-AjzGyDGLztmt5inJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEW9K8nTyBpPYD-AjzGyDGLztmt5inJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEW9K8nTyBpPYD-AjzGyDGLztmt5inJv/view?usp=sharing
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คุณสมบัติที่จ าเป็นในการท างานและเตรียมตัวส าหรับการสอบ ก.พ. 
2.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอบรม Post Training 

“เตรียมความพรอมสูการท างานอยางมืออาชีพ ประจ าปีการศึกษา
2562  โครงการนี้มีการยกเลิกเนื่องจากสถานการณแการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แตคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของโครงการอบรม Post Training “เตรียมความพรอม
สูการท างานอยางมืออาชีพ” ซึ่งจะเป็นประโยชนแตอบัณฑิตจบใหม  
จึงไดด าเนินการติดตอตัวแทนของบริษัท JOBTOPGUN  ซึ่งเป็น
วิทยากรในโครงการดังกลาวเพ่ือขออนุญาตน าคลิปวีดีโอการบรรยาย
เตรียมความพรอม กอนกาวสูโลกแหงการท างานอยางมืออาชีพ 
“เขียนเรซูเมใหปใง..จบใหมยังไงก็ไดงาน”ความยาว 48.48 นาที
แบงปในไวในเพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 
2563 โดยมีจ านวนผูเขาถึงมากกวา 300 คน 

2.5 คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี โครงการสัมมนาเรื่อง มั่นใจ
เดินหนาสูวิชาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธแ 2563 โดยมีวัตถุประสงคแ
เพ่ือใหนักศึกษาไดเสริมสรางความมั่นใจในการศึกษาวิชาการเพ่ือกาว
เขาสูอาชีพ สามารถเรียนรูแบบอยางในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
3. จั ด เ ต รี ยมคว ามพร อม ให กั บนั กศึ กษาก อนก ารออกฝึ ก
ประสบการณแวิชาชีพหรือออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
เพ่ือการเรียนรูประสบการณแจริงกอนออกท างานในอนาคตของ
นักศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝึกประสบการณแวิชาชีพหรือ
ฝึกสหกิจศึกษา ที่ด าเนินการโดยคณะ ดังนี้ 

1) คณะศิลปกรรมศาสตรแจัดกิจกรรมใหความรูดานบุคลิกภาพ
กอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพและเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือให
นักศึกษาไดเตรียมพรอมในการออกสูสถานประกอบการ เมื่อวันที่             
18-19 พฤศจิกายน 2562 

2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ “อบรมเตรียม
ความพรอมกอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพฯ / สหกิจศึกษา”เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาในการน าความรูจากการเรียนมาประยุกตแใชกับสภาพ

1.4-3-10  
สรุปผลโครงการ “อบรมเตรียมความ
พรอมกอนออกฝึกประสบการณแวิชาชีพฯ 
สหกิจศึกษา”คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.4-3-11  
สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
คณะครุศาสตรแ  
1.4-3-12  
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก
ประสบการณแในงานสวัสดิการสังคม 
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
1.4-3-13  
สรุปผลโครงการฝึกประสบการณแวิชาชีพ
และสัมมนาหลังฝึกประสบการณแวิชาชีพ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1.4-3-14  
สรุปผลโครงการสัมมนานักศึกษากอนฝึก
ประสบการณแวิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ และ
เทคโนโลยี 
1.4-3-15  
สรุปโครงการฝึกประสบการณแวิชาชีพ
บริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ  
1.4-3-16 
สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลัง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลสห
กิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาค
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 

https://drive.google.com/file/d/1Dg7QZbgbVN4p4JgOwwh-BGwnvFo1SKDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dg7QZbgbVN4p4JgOwwh-BGwnvFo1SKDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dg7QZbgbVN4p4JgOwwh-BGwnvFo1SKDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nH8vgxfsNfCxq_BaZnRxYn0iKyGi0j-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nH8vgxfsNfCxq_BaZnRxYn0iKyGi0j-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nH8vgxfsNfCxq_BaZnRxYn0iKyGi0j-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRPn4JF2S4uoo-Anq6NWJu0Whu4T-tyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRPn4JF2S4uoo-Anq6NWJu0Whu4T-tyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRPn4JF2S4uoo-Anq6NWJu0Whu4T-tyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMBOPKGgY6QoFsWc9s7LXPAywjQUuCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMBOPKGgY6QoFsWc9s7LXPAywjQUuCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMBOPKGgY6QoFsWc9s7LXPAywjQUuCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMBOPKGgY6QoFsWc9s7LXPAywjQUuCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owfNLnfwqVAyWL2heCjFMAPp-A-Ew5y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owfNLnfwqVAyWL2heCjFMAPp-A-Ew5y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owfNLnfwqVAyWL2heCjFMAPp-A-Ew5y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owfNLnfwqVAyWL2heCjFMAPp-A-Ew5y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dMPMgTJWidUctFEydlyudZcz2gUCCq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dMPMgTJWidUctFEydlyudZcz2gUCCq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSGJlO-QGrQQBuMQ00INuNbbFnhLh_tO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSGJlO-QGrQQBuMQ00INuNbbFnhLh_tO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSGJlO-QGrQQBuMQ00INuNbbFnhLh_tO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSGJlO-QGrQQBuMQ00INuNbbFnhLh_tO/view?usp=sharing
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การท างานจริง รวมถึงเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ 

3) คณะครุศาสตรแ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563  
โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเตรียมพรอมนักศึกษากอนออกฝึกสอนใน
สถานศึกษา 

4) คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการฝึกประสบการณแในงานสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 6 - 7 
มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู         
ความเขาใจ และมีทักษะการท างานในหนวยงาน หรือองคแกรรวมถึง
ชุมชนจากการฝึกประสบการณแวิชาชีพสวัสดิการสังคมจากสถานที่
ปฏิบัติงานจริง 

5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการเตรียมฝึกการ 
ฝึกประสบการณแวิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณแวิชาชีพ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562         
โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูการท างานจริง เตรียม
ความพรอมสูตลาดแรงงานหลังส าเร็จการศึกษา 

6) คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนา
นักศึกษากอนฝึกประสบการณแวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษากอนออกไปฝึกประสบการณแวิชาชีพ 

7) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฝึกประสบการณแ
วิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือใหเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

3.2 กิจกรรมฝึกประสบการณแวิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาที่
ด าเนินการโดยส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ 
         โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และประกวดผลการสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธแ 2563 
โดยมีวัตถุประสงคแ เ พ่ือ พัฒนาและส ง เสริมใหนั กศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู  การคิดคน การพัฒนาผลงานและการ
ประยุกตแใชนวัตกรรมในการด าเนินงานสหกิจศึกษา สรางแรง
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บันดาลใจ ยกยอง ชมเชย องคแกรหรือหนวยงาน และบุคคลที่
สรางสรรคแผลงานสหกิจศึกษา และเพ่ือเผยแพรและเป็นพ้ืนที่          
ที่สามารถมาแสดงผลงานของนักศึกษาตลอดจนเป็นกระบวนการที่
น าไปสูการเรียนรูและการแบงปใน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษาผานชองทางระบบออนไลนแ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผลประเมินระดับความพึงพอใจที่มี
ตอระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดบริการ คิดเป็น
คาเฉลี่ย 4.01 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีผลการประเมินคิดเป็น
คาเฉลี่ย 4.04 ส าหรับความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ
อาจารยแที่ปรึกษาตามคุณลักษณะดานตาง ๆ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 หรือรอยละ 88.40 ซึ่งสามารถ
แยกตามคุณลักษณะดานตาง ๆ ของอาจารยแที่ปรึกษา ดังนี้ 

1) คุณลักษณะดานความสามารถเชิงวิชาการมีอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 หรือรอยละ 87.60 

2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.43 หรือรอยละ 88.60 

3) คุณลักษณะดานเจตคติ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.42 หรือรอยละ 88.40 

4) คุณลักษณะดานจรรยาบรรณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.45 หรือรอยละ 89.00 

5) คุณลักษณะดานทักษะการปฏิบัติงานอยู ในระดับมาก            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  หรือรอยละ 88.60 

6) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 หรือรอยละ 88.40 

นอกจากนี้ ในการใหค าปรึกษาของอาจารยแที่ปรึกษา มีหลาย
กรณีที่สามารถแกปใญหาใหกับนักศึกษาไดมีประสิทธิภาพ ดังกรณี
ตัวอยางตอไปนี้  

1.4-4-1 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการรับบริการหนวยงาน 
ปีการศึกษา 2562 
1.4-4-2  
สรุปแบบส ารวจการปฏิบัติหนาที่ของ
อาจารยแที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-4-3  
ตัวอยางผลการชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ปใญหา 
1.4-4-4  
สรุปโครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยใน
ยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทย  
1.4-4-5 
สรุปโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคและ
ทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน 
1.4-4-6  
สรุปกิจกรรมปใจฉิมนิเทศ และแนะแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ 
1.4-4-7  
สรุปโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตรแในศตวรรษที่ 21 
(อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความ
พรอมสูการท างานดานศิลปกรรมและ
ปใจฉิมนิเทศ”) 

https://drive.google.com/file/d/1Pj1X8qwEEruBzu5ifB9pphnwQ9ko_u1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pj1X8qwEEruBzu5ifB9pphnwQ9ko_u1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pj1X8qwEEruBzu5ifB9pphnwQ9ko_u1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwPjkh63X16_MlFdabqyfMbDshour25k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwPjkh63X16_MlFdabqyfMbDshour25k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwPjkh63X16_MlFdabqyfMbDshour25k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTWWeQ217PDuz46kZJfC00atMvxFLMq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTWWeQ217PDuz46kZJfC00atMvxFLMq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTxcrGxDhbqZPbQFitUuZIs6nN_XsQ5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTxcrGxDhbqZPbQFitUuZIs6nN_XsQ5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-jSyUVcMy-76deFmePqExTsy2V2vwMpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-jSyUVcMy-76deFmePqExTsy2V2vwMpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJK1_hsGaRis9L65NZnSVy38voxiMNGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJK1_hsGaRis9L65NZnSVy38voxiMNGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wELWZcx_0LsFFtQA6urEkwr9S1KByY4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wELWZcx_0LsFFtQA6urEkwr9S1KByY4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wELWZcx_0LsFFtQA6urEkwr9S1KByY4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wELWZcx_0LsFFtQA6urEkwr9S1KByY4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wELWZcx_0LsFFtQA6urEkwr9S1KByY4C/view?usp=sharing
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ตัวอยางที่ 1 นักศึกษาหญิง คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4             
มาดวยปใญหาชั่วโมงจิตอาสาของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา            
(กยศ.) ไมครบ 36 ชั่วโมง  เนื่องจากปุวยดวยโรคซึมเศรา งานพยาบาล
รับดูแลตอ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือดูแลดานการท าจิตอาสาและติดตาม
อาการ ผลการซักประวัติ พบวา นักศึกษามีปใญหาครอบครัวสงผลใหเกิด
โรคซึมเศราและรักษา ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทรแ แตสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาอยูที่โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งตองจายเงินคารักษา
ทุกครั้ง สงผลใหปใญหาดานการเงินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหนักศึกษามี
ภาวะซึมเศราเพ่ิมมากขึ้น 

งานพยาบาลด าเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลสงขลาเพ่ือ
ชวยเหลือนักศึกษาคนดังกลาว ผลการด าเนินงาน จิตแพทยแ
ด าเนินการสงตัวนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทรแเพ่ือรักษาตอ ปใจจุบันนักศึกษาไดรับการรักษาโรคซึมเศรา 
ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทรแอาการดีขึ้น เริ่มกลับมาใช
ชีวิตในสังคมได โดยงานพยาบาลไดด าเนินการติดตามอาการผาน
ชองทาง line โทรศัพทแ และการพูดคุยอยางตอเนื่อง 

ตัวอยางที่ 2 นักศึกษาหญิง คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 
สมัครขอรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย กองพัฒนานักศึกษา
ด า เนินการสัมภาษณแ  และพบว าระบบอาจารยแ ที่ ปรึ กษามี
ประสิทธิภาพเป็นอยางยิ่ง นักศึกษามีปใญหาดานการเงิน เนื่องจาก
ผูปกครองมีรายไดนอยและนักศึกษาไมสามารถกูกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได เนื่องจากผูปกครองยังคางช าระหนีสิ้น
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาประสงคแจะลาออกจาก
มหาวิทยาลัยเนื่องจากไมมีคาเทอมและคาใชจาย แตอาจารยแที่
ปรึกษามีความใสใจ และคอยชวยเหลือแกปใญหาดานการเงินให โดย
ชวยฝากงานใหปใจจุบันนักศึกษาท างาน ณ รานสเวนเซนสแ สาขา
โลตัสสงขลา และนองสาวท างาน ณ ราน 7-11 หนามหาวิทยาลัย 
สงผลใหปใญหาดานการเงินเริ่มดีขึ้น นอกจากนี้อาจารยแที่ปรึกษายัง
แนะน าใหนักศึกษาไมทิ้งการเรียนและสมัครรับทุนตาง ๆ ดวย 
ปใจจุบันนักศึกษาไดรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย โดยวางแผนเก็บ
เงินสวนดังกลาวเป็นคาเทอม และยังท างานพิเศษตอไป ภายใตการ

1.4-4-8  
สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1.4-4-9  
สรุปโครงการ “อบรมเตรียมความพรอม
กอนออกฝึ กประสบการณแวิ ชาชีพฯ           
/สหกิจศึกษา” 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1pCs2vZSNuYeZXZsCpSrVzzbDRvq2k0Zh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCs2vZSNuYeZXZsCpSrVzzbDRvq2k0Zh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMDHp5Rmqu1qRhxj6oTFXSqQQZjyN3_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMDHp5Rmqu1qRhxj6oTFXSqQQZjyN3_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMDHp5Rmqu1qRhxj6oTFXSqQQZjyN3_m/view?usp=sharing
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ดูแลของอาจารยแที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวอยางที่ 3 อาจารยแที่ปรึกษาใหค าปรึกษานักศึกษาหลักสูตร   

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
1. ดานการเรียนการสอน  นักศึกษาเรียนการเขียนสรางสรรคแ 

ผลงานเขียนชวงแรกนักศึกษาไดคะแนนผลงานในระดับ C จนเกิด
ความทอถอย ถึงกับลอกผลงานจากที่อ่ืนมาสง 

การแกไขปใญหา  ไดใหก าลังใจนักศึกษา ชี้ใหเห็นวาคนแตละ
คน ถนัดทักษะทางภาษาไมเทากัน อยางนักศึกษาคนดังกลาว ถนัด
ทักษะการพูด เป็นพิธีกรระดับมหาวิทยาลัย แตอาจไมถนัดทักษะการ
เขียนซึ่งไมใชเรื่องแปลกอะไร วิธีการปรับปรุงคือ อานหนังสือในแนว
ทักษะเขียนใหมากขึ้น เพ่ือศึกษาวิธีการเขียน มีความอดทนและ
พยายามใหมากขึ้น  

 ผลการแกไขปใญหา  นักศึกษาเขาใจเรื่องความสามารถทาง
ทักษะภาษาที่แตละคนมีความสามารถแตกตางกัน จึงพยายามปรับปรุง
แนวคิด และวิธี ในการน าเสนอ จนสามารถพัฒนางานได  จนมี
แบบฝึกหัดงานเขียนไดในระดับ B  B + และ A 

นักศึกษาไดเขียนไวเป็นที่ประจักษแในงานเขียนชวงหนึ่งวา       
“…ขอบคุณความสามารถที่ไมเทากันของแตละคน ที่ท าใหฉันตอง
อดทนและพยายามใหมากกวาคนอ่ืน ๆ…” 

2. ดานความยากจน/ทุนการศึกษา 
  เมื่อนักศึกษาในความดูแลมีปใญหาครอบครัว เชน พอหรือ

แมเสียชีวิต อาจารยแที่ปรึกษาจะติดตามดูแลสภาพทางการเงินของ
ครอบครัวและหาทางชวยเหลือ โดยประสานงานในกลุมอาจารยแ 
เพ่ือหาแหลงทุนชวยเหลือเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากเงินทุนที่
มหาวิทยาลัยมีอยู 

ผลที่ปรากฏ นักศึกษามีก าลังใจ รูส านึกในบุญคุณทั้งตอ
อาจารยแและผูที่ชวยเหลือ ดังขอความที่นักศึกษาเขียนขอบคุณวา  
“…ขอบพระคุณนะคะอาจารยแ และหนูตองฝากขอบพระคุณนอง
ของอาจารยแดวยนะคะ ที่จัดใหมีทุนดี  ๆ แบบนี้  เป็นทุนที่มี
ประโยชนแมากส าหรับคนที่ล าบากมาก ๆ เลยคะ ขอบพระคุณอีก
ครั้งคะ ชวงนี้อาจารยแดูแลสุขภาพตัวเองดวยนะคะ...” 

ตัวอยางที่ 4 อาจารยแที่ปรึกษาใหค าปรึกษากับนักศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ  
กรณีนักศึกษาท่ีอยูในสถานะวิกฤต และรอพินิจ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่อยูในสถานะ
วิกฤต และรอพินิจ และประชุมกับนักศึกษา 

2. วิเคราะหแขอมูลและทางเลือก 
3. ใหค าปรึกษาในการปรับแผนการเรียน 
4. สรุปและติดตามผล 
ผลการแกไขปใญหา นักศึกษาสถานะวิกฤต และรอพินิจ            

ในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 5 คน ที่เขาสูกระบวนการดังกลาว 
พบวา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาอยูในสถานะปกติ 
จ านวน 2 คน และสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาทั้งหมดอยู
ในสถานะปกติ ตอเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2562 

จากการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแที่
ปรึกษา มีขอเสนอแนะ ดังนี้   

1) ตองการใหอาจารยแที่ปรึกษามีสวนรวมกับนักศึกษา รวมถึง
การรับฟใงนักศึกษาใหเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม 

2) ตองการใหอาจารยแที่ปรึกษามีเวลาในการพบปะกันในคาบ            
โฮมรูมมากกวานี้ 

3) ควรมีการท าแผนผังขั้นตอนการติดตอในหนวยงานตาง ๆ  
4) ทุกหนวยงานควรมีชองทางการเขาถึงที่งาย และสะดวกรวดเร็ว 

2. การให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา  มีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นคาเฉลี่ย 4.00  

ขอเสนอแนะ  
1) แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ไมหลากหลาย            

ไมครอบคลุม ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา  
2) ควรเพิ่มจ านวนชั่วโมงการท างานระหวางเรียน 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.98 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา มีการประเมินการด าเนินงานกิจกรรมแตละกิจกรรม  
เพ่ือใชในการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองตรงกับความตองการและ
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม เชน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 70 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1) โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคต
แรงงานไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.39 

ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบปฏิบัติการกลุม
ยอยจะไดพัฒนาทักษะนักศึกษาอยางทั่วถึง 

2) โครงการบรรยายเรื่อง เทคนิคและทักษะการท างาน
รวมกับผูอ่ืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 22 มกราคม 
2563 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากคิดเป็น
คาเฉลี่ย 4.88 

ขอเสนอแนะ ควรเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงเพ่ือสรางแรง
บันดาลใจใหกับนักศึกษา 

3) กิจกรรมปใจฉิมนิเทศ และแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
สูเสนทางอาชีพ เมื่อวันที่ 1-30 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาเขา
ศึกษาทักษะเกี่ยวกับการสมัครงานดวยตนเอง พรอมทั้งฝึกการเขียน 
Resume และน าไปใชไดจริง ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.37  

ขอเสนอแนะ  ควรเพ่ิมเนื้อหา และหัวขอในการอบรมใหมี
ความละเอียดมากขึ้น ควรแนะน าทักษะเกี่ยวกับการท างานใหมากขึ้น 

4) โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรแใน
ศตวรรษที่ 21 (อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมสูการ
ท างานดานศิลปกรรมและปใจฉิมนิเทศ”) ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.57  

5) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก             
คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.33  

6) โครงการ “อบรมเตรียมความพรอมกอนออกฝึกประสบการณแ
วิชาชีพฯ / สหกิจศึกษา” โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.33  
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการรับบริการหนวยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  การประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดใหบริการดานตาง ๆ ไมวาจะ
เป็นดานจัดบริการใหค าปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสู
อาชีพแกนักศึกษา การบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ทั้งนี้ มีการประเมินผลและน า
ขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการ/ผูเขารวมกิจกรรมมาใชเป็นขอมูลใน
การพัฒนา ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา และการใหบริการ รวมทั้งน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การใหบริการทั้ง 3 ดาน ในปีการศึกษา 2563 โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้   

1. การจัดบริการใหค าปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและ 
การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน  

ขอเสนอแนะ  
1) ตองการใหอาจารยแมีสวนรวมกับนักศึกษา รวมถึงการรับ

ฟใงนักศึกษาใหเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม 
2) ตองการใหอาจารยแที่มี เวลาในการพบปะกันในคาบ       

โฮมรูมมากกวานี้ 
3) ควรมีการท าแผนผังขั้นตอนการติดตอในหนวยงานตาง ๆ  
4) ทุกหนวยงานควรมีชองทางการเขาถึงที่งาย และสะดวกรวดเร็ว 
แนวทางแกไข  
1) ไดสงขอมูลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ

อาจารยแที่ปรึกษาใหทางคณะรับทราบเพ่ือการปรับปรุงที่ดีข้ึน 
2) ชี้แจงใหอาจารยแที่ปรึกษาทราบในโครงการสัมมนาอาจารยแ

ที่ปรึกษานักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นขอมูล 
และแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแที่ปรึกษา
ใหดีขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจ 

3) ใหแตละงานเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูขอรับ
บริการเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินงานไดถูกตอง และ

1.4-5-1  
สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การรับบริการหนวยงาน ปีการศึกษา 
2562 
1.4-5-2  
สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 
2562 
1.4-5-3  
รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา        
วันที่ 25 มีนาคม 2563 
1.4-5-4  
ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.4-5-5  
การประเมินการปฏิบัติหนาที่รายบุคคล 
1.4-5-6  
ภาพตัวอยางโอเพนแชทหัวหนาหองทุกชั้นปี 
1.4-5-7  
สรุปผลโครงการสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษา
นักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1nvXpkBh9XUUMRqy1I4I2NNAyGac8qExf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvXpkBh9XUUMRqy1I4I2NNAyGac8qExf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvXpkBh9XUUMRqy1I4I2NNAyGac8qExf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYLJR9LcW8aPyeuqBzE1qbZa0u8R9za4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYLJR9LcW8aPyeuqBzE1qbZa0u8R9za4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYLJR9LcW8aPyeuqBzE1qbZa0u8R9za4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYLJR9LcW8aPyeuqBzE1qbZa0u8R9za4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcW-peh1tkHxbj4Wyo4xtNDYO9KfuvTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcW-peh1tkHxbj4Wyo4xtNDYO9KfuvTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_zaZLagt8MftOzGOH8VzZGfPqOd0f0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9TPEyIcccDTdW-i8d99gN9FRoSbQEtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIXRK0PxtnfYMfloolnz0oO5Gd94c9EF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D97dFpfQSJEkhu6_kokYqj5J5o0u27ct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D97dFpfQSJEkhu6_kokYqj5J5o0u27ct/view?usp=sharing
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ประชาสัมพันธแใหทราบโดยทั่วถึง 
4) เพ่ิมชองทางการติดตอออนไลนแ เชน โอเพนแชท

หัวหนาหองทุกชั้นปี เพ่ือใหติดตอกับนักศึกษาไดรวดเร็วขึ้น 
2. การใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง 

เต็มเวลาและนอกเวลา   
ขอเสนอแนะ 
1) แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ไมหลากหลาย            

ไมครอบคลุม ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา  
2) ควรเพิ่มจ านวนชั่วโมงการท างานระหวางเรียน 
แนวทางแกไข  
1) ประสานงานกับส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และ

สถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมต าแหนงงานใหมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมนักศึกษาทุกคณะ 

2) น าชั่วโมงท างานระหวางเรียนที่เหลือของนักศึกษาที่ท างาน
ไมครบชั่วโมงที่ก าหนด ไปใหกับนักศึกษาที่ประสงคแจะท างานเพ่ิม 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะโดยภาพรวม แตมี
ขอเสนอแนะในการจัดโครงการแตละโครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคต
แรงงานไทย 

ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบปฏิบัติการกลุมยอย
จะไดพัฒนาทักษะนักศึกษาอยางทั่วถึง 

แนวทางแก ไข  แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปี  2563               
ไดก าหนดเพ่ิมกิจกรรมกลุมยอยใหหลากหลาย  

3.2 โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคและทักษะการท างาน
รวมกับผูอ่ืน  

ขอเสนอแนะ ควรเชิญวิทยากรที่ มีชื่ อ เสียง เ พ่ือสร า ง 
แรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา 

แนวทางแกไข แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปี 2563 ไดก าหนด
กิจกรรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาสรางแรงบันดาลใจ  

3.3 กิจกรรมปใจฉิมนิเทศ และแนะแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพสูเสนทางอาชีพ  
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ขอเสนอแนะ  ควรเพ่ิมเนื้อหา และหัวขอในการอบรมใหมี
ความละเอียดมากขึ้น ควรแนะน าทักษะเกี่ยวกับการท างานใหมากขึ้น 

แนวทางแกไข เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการท างาน
ใหมากขึ้น 

จากขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยไดน าขอมูลมาวิ เคราะหแ 
ปรับปรุ ง  และวางแผนแนวทางในการ ใหบริการนักศึกษา                
ในปีการศึกษา 2563  ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความ
ตองการของนักศึกษา  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กองพัฒนานักศึกษา 
คณะ งานประชาสัมพันธแ ฯลฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
หลากหลาย และเป็นประโยชนแแกศิษยแเกาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. ใหขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแ และจัดใหบริการแกศิษยแเกาไดแก  
   1.1 การรับสมัครงาน ต าแหนงงานวาง 
   1.2 การศึกษาตอ 
   1.3 กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

มีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นคาเฉลี่ย 4.71 
2. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งกับ

หนวยงานภายในและภายนอก มีผลการประเมินความพึงพอใจคิด
เป็นคาเฉลี่ย 4.58 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานตาง ๆ ไดเผยแพร
ประชาสัมพันธแขอมูลในขอ 1 และ 2 ผานชองทางที่ศิษยแเกาสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย รวดเร็ว และทันสมัย ดังนี้ 

- เว็บไซตแของมหาวิทยาลัย คณะและกองพัฒนานักศึกษา 
- สังคมสื่อออนไลนแ (เฟซบุ฿ก/เพจตาง ๆ /ไลนแ) ทั้งงานประชาสัมพันธแ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพจคณะ กองพัฒนานักศึกษา หนวยแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ หนวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หนวยศิษยแ
เกาสัมพันธแ หนวยองคแกรนักศึกษา และอ่ืน  ๆเป็นตน 

3.  มหาวิ ทย าลั ย จั ด โ คร งกา รศิ ษยแ เ ก า ผู ก พั นแบ งปใ น
ประสบการณแ เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2563 ใหกับศิษยแเกา           
มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหศิษยแเกาไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณแ 
และสรางเครือขาย รวมถึงใหทักษะความรูที่เป็นประโยชนแในการ
ท างานมีผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.89 

1.4-6-1  
เว็บไซตแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.4-6-2   
เว็บไซตแคณะ และกองพัฒนานักศึกษา 
1.4-6-3  
สื่อสังคมออนไลนแ(เฟซบุ฿ก) 
1.4-6-4  
สรุปผลการด าเนินโครงการศิษยแ เก า
ผูกพันธแแบงปในประสบการณแ 
1.4-6-5  
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลศิษยแเกาสมาคมศิษยแเกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.4-6-6  
เพจศิษยแ เก าคณะวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 

https://www.skru.ac.th/th/
https://sci.skru.ac.th/science/index.php
http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/index2.php
https://drive.google.com/file/d/1jGgVoGiouBoERrPGqtSsgNUc6o-ou6M5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax1t_DLG1yI_eUlIrqI3Av-6OW4fnSRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax1t_DLG1yI_eUlIrqI3Av-6OW4fnSRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148H3HMviUJy867boaQVBWypuEfYz2NMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148H3HMviUJy867boaQVBWypuEfYz2NMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148H3HMviUJy867boaQVBWypuEfYz2NMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6Hh9xBkb8vZVmYuRO_4S6qddg4vc3eY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6Hh9xBkb8vZVmYuRO_4S6qddg4vc3eY/view?usp=sharing
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4. การจัดท าฐานขอมูลศิษยแเกา มหาวิทยาลัยมีสมาคมศิษยแเกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหนาที่ดูแลประสานงานการจัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธแ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดท าฐานขอมูลศิษยแ
เกา โดยรวมทุกคณะเป็นฐานขอมูลเดียวเพ่ือเป็นชองทางการ
ประชาสัมพันธแถึงศิษยแเกาไดอยางทั่วถึง 

5. การจัดกิจกรรมใหแกศิษยแเกา สมาคมศิษยแเกา และคณะ  
เป็นหนวยงานที่ด าเนินงานดานศิษยแเกาสัมพันธแ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ติดตอประสานงาน ใหขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม 
และคณะแกศิษยแเกาเป็นประจ า และมีการวางแผนจัดงานคืนสูเหยา 
แตดวยการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และมาตรการการเฝูาระวังการระบาดของโรค สงผลใหไมสามารถ
ด าเนินการ เชน สมาคมศิษยแเกาก าหนดจัดงานคืนสูเหยาในเดือน
พฤษภาคม 2563 และ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ก าหนดจัด
งานคืนสูเหยา ในวันเสารแที่ 18 เมษายน 2563 แตตองเลื่อนการจัดงาน
ออกไปอยางไมมีก าหนด ในสวนคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีไดน า
เงินจากการจ าหนายเสื้องานคืนสูเหยามอบใหกับโรงพยาบาลสงขลา 
เพ่ือสมทบทุนคาใชจายในการดูแลรักษาผูปุวยในชวงสถานการณแการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

1.4 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  6 ขอ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในสวนของคณะ  และมหาวิทยาลัย   
2. มีการประชาสัมพันธแกิจกรรมตาง ๆ  กับสื่อภายนอก  เชน  สื่อออนไลนแของส านักตางๆ 
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาท างานระหวางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานใหกับนักศึกษา 

และชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยแ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน 
2. ประสานความรวมมือทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เก่ียวกับการบริการนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมชองทางการบริการขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษาและศิษยแเกา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (อาจารยแจิรภา  คงเขียว) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง  ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคแกรนักศึกษา           
เป็นกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปใญญา สังคม อารมณแ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแ  

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหด าเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
2560 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
2561 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
2562 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.5 ผานเกณฑแมาตรฐาน จ านวน 6 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยใหความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                   
เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีความรู  และประสบการณแนอกหองเรียน 
เป็นการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งดานสติปใญญา อารมณแ 
รางกาย และจิตใจ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเป็นไปตามอัตลักษณแ คือ 
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” โดยไดรวมกับผูน านักศึกษา
ทุกองคแกร  จัดท าแผนยุทธศาสตรแดานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสงขลา เพ่ือใชเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามกรอบ ทิศทาง 
และกลไกการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจใน
ความรับผิดชอบ และบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  ผานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูน านักศึกษา ประจ าปี 2562 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ผูน านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ด าเนินการสรุป
กิจกรรมและปใญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม รวบรวมขอมูล ผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผานมาพรอมแนวทางแกไขในการจัดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

2) อาจารยแ เจาหนาที่  และผูน านักศึกษารวมกันทบทวน
ยุทธศาสตรแ กลยุทธแ ตัวชี้วัด 

1.5-1-1  
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.5-1-2  
แผนยุทธศาสตรแดานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562) 
1.5-1-3  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ          
ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-4  
ตารางวิเคราะหแความสอดคลองของ
โครงการกับ กิจกรรม 5 ดาน TQF
และอัตลักษณแของมหาวิทยาลัย 
1.5-1-5  
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝุ าย พัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

https://drive.google.com/file/d/1uOMJOij9St7mh-TlWaO7xpPo65AEslmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOMJOij9St7mh-TlWaO7xpPo65AEslmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOMJOij9St7mh-TlWaO7xpPo65AEslmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WcvFbRPySlBuSPBP25LVWdzmxUeT8AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WcvFbRPySlBuSPBP25LVWdzmxUeT8AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WcvFbRPySlBuSPBP25LVWdzmxUeT8AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WcvFbRPySlBuSPBP25LVWdzmxUeT8AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCt8j4t2yldpfTSO0fMYaXROXa5SDS9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCt8j4t2yldpfTSO0fMYaXROXa5SDS9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCt8j4t2yldpfTSO0fMYaXROXa5SDS9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13INZAdz88VyJHlfc4jCiq0skNAuyBqUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13INZAdz88VyJHlfc4jCiq0skNAuyBqUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13INZAdz88VyJHlfc4jCiq0skNAuyBqUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXLvSxhLuE0WtrPFZQwIyKJDA6XmRCIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXLvSxhLuE0WtrPFZQwIyKJDA6XmRCIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXLvSxhLuE0WtrPFZQwIyKJDA6XmRCIY/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3)  น าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 
2562 ของแตละหนวยงานโดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท ดังนี้ 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคแที่
ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

4) รวมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และปีการศึกษา  2562 ซึ่ งมีทั้ งหมด 64 
โครงการ ทุกโครงการจะตองระบุเปูาหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงคแ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ และประเมินผลความส าเร็จอยางชัดเจน 

5) น าแผนยุทธศาสตรแดานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562) เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฝุาย
พัฒนานักศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา องคแกรนักศึกษามีสวน
ส าคัญอยางยิ่ งในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ โดยในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมนั้น นักศึกษามีสวนรวม ดังนี้  

1) สภานักศึกษา  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินคากิจกรรม
นักศึกษาใหกับองคแกรนักศึกษา ไดแก สภานักศึกษา องคแการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม  

2) องคแกรนักศึกษาจัดท าค าของบประมาณด าเนินโครงการ/
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2562 

3) สภานักศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณ 

4) องคแกรนักศึกษาขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย 
5) องคแกรนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักประกัน

คุณภาพ (PDCA)  ดังนี้ 
- วางแผนการจัดกิจกรรม   
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

1.5-1-6  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้ง
ที่ 3/2563 
1.5-1-7  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เ รื่ อ งก าหนดให นั กศึ กษา เข า ร ว ม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1.5-1-8  
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การ
ใ ช ชี วิ ต ใ น รั้ ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 
2562 
1.5-1-9  
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู น า นั ก ศึ ก ษ า               
ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-10  
สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง การใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-11  
สรุปปใญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
ประจ าปี 2561 และแนวทางแกไขการ
จัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 
1.5-1-12  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุ ทธศาสตรแ ด า น พั ฒนานั กศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562 
 

https://drive.google.com/file/d/1MgfLDfOMSGOSRzAQDddUHZSVyVqLPOFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgfLDfOMSGOSRzAQDddUHZSVyVqLPOFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgfLDfOMSGOSRzAQDddUHZSVyVqLPOFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHZG2lRxlo5-a7rAmdkWPBBd2O0SEsTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHZG2lRxlo5-a7rAmdkWPBBd2O0SEsTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHZG2lRxlo5-a7rAmdkWPBBd2O0SEsTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHZG2lRxlo5-a7rAmdkWPBBd2O0SEsTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBMUKcQpknqRcSolzI-T6UOB-taL7KeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBMUKcQpknqRcSolzI-T6UOB-taL7KeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBMUKcQpknqRcSolzI-T6UOB-taL7KeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBMUKcQpknqRcSolzI-T6UOB-taL7KeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wglHFYhcy9xGEg5b3VYRrLcV6c6HjWeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wglHFYhcy9xGEg5b3VYRrLcV6c6HjWeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wglHFYhcy9xGEg5b3VYRrLcV6c6HjWeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ym5idQ5NoWIVyuMVk4_F4uyoTqRsq_WW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ym5idQ5NoWIVyuMVk4_F4uyoTqRsq_WW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ym5idQ5NoWIVyuMVk4_F4uyoTqRsq_WW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIOo_0aNGypXwuDCXSQ1uCV5LZ6fb0J4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIOo_0aNGypXwuDCXSQ1uCV5LZ6fb0J4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIOo_0aNGypXwuDCXSQ1uCV5LZ6fb0J4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdrplsIkkjrjIBmxrAHBHIA6BYSzsG3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdrplsIkkjrjIBmxrAHBHIA6BYSzsG3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdrplsIkkjrjIBmxrAHBHIA6BYSzsG3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdrplsIkkjrjIBmxrAHBHIA6BYSzsG3R/view?usp=sharing
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- ประเมินและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- น าผลการประเมินและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

ในการจัดกิจกรรมตอไป หรือปีถัดไป 
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให

ขอมูลที่เป็นประโยชนแกับนักศึกษา ดังนี้ 
1)  โครงการบรรยาย เรื่อง การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เพ่ือชี้แจงใหนักศึกษาไดทราบถึงกฎระเบียบที่นักศึกษา
ตองปฏิบัติ การวางแผนการเรียน  การท ากิจกรรม  การปรับตัว 
และการดูแลตัวเองเพ่ือใหส าเร็จการศึกษาตามเปูาหมาย ซึ่งมีการ
แจกเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ “เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรม
นักศึกษา” เพ่ือใชเป็นขอมูลเบื้องตนในการปฏิบัติตน การรับ
บริการและสวัสดิการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ ตลอดจนการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2) กิจกรรมประชุมประจ าปี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3           
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2562  
การบริการและสวัสดิการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ และ
ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบที่นักศึกษาตองปฏิบัติ  
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแกับนักศึกษา 
และสามารถน าไปปฏิบัติตนไดถูกตอง 

1.5-1-13  
ภาพสื่ อประชาสั มพันธแ กองพัฒนา
นักศึกษา ก าหนดใหนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 
เขาประชุมประจ าปี 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
     - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแที่ก าหนดโดยสถาบัน  
     - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  
     - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
     - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัย รวมกับคณะ และองคแกรนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหกับนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาทางดานสติปใญญา 
อารมณแ รางกาย และจิตใจ ให เป็นคนที่สมบูรณแ สอดคลองกับ           
อัตลักษณแของมหาวิทยาลัย คือ “เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะ” มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ครบทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

1.5-2-1  
แผนยุทธศาสตรแด านพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561–
2565 (ฉบับทบทวนประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562) 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q9gTI5H9lOt9yW7GKGLJtgSwOlNp10fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9gTI5H9lOt9yW7GKGLJtgSwOlNp10fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9gTI5H9lOt9yW7GKGLJtgSwOlNp10fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT_koXH71AQI5QoULfE3z-7k3VpswWAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT_koXH71AQI5QoULfE3z-7k3VpswWAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT_koXH71AQI5QoULfE3z-7k3VpswWAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT_koXH71AQI5QoULfE3z-7k3VpswWAo/view?usp=sharing
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1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนด
โดยสถาบัน  มหาวิทยาลัยไดด าเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคแท่ีก าหนดโดยสถาบัน ดังนี้ 

1) โครงการบรรยาย เรื่อง การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการ
เรียนการท ากิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปรับตัว และสามารถดูแล
ตัวเองเพ่ือใหส าเร็จการศึกษาตามเปูาหมาย 

2) โครงการบรรยายเรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานรวมกับ
ผู อ่ืน เมื่อวันที่  11 กันยายน 2562 และวันที่  22 มกราคม 2563        
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน 

3) โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงาน
ไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุคปใจจุบัน 

4) โครงการการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563  ณ บริษัทแมนเอ โฟรเซนตแฟููด อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เพ่ือเปิดโอกาสใหนักศึกษาทุกชั้นปีไดเขารวมเรียนรู
ประสบการณแจากสถานประกอบการจริง ที่มีการท างานอยางเป็น
ระบบ และมีการใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพ่ือให
นักศึกษาไดน าความรูมาปรับปรุงและเสริมสรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนเพ่ือการท างานในอนาคตตอไป 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูน านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18, 24 - 26 เมษายน 2562           
ณ หองประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับผูน านักศึกษา ใหสามารถด าเนินงานดานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเป็นไปดวยความตอเนื่อง 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยได
ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

1.5-2-2  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ             
ปีการศึกษา 2562  
1.5-2-3  
สรุปผลโครงการบรรยายเรื่อง การใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2562 
1.5-2-4  
สรุปผลโครงการบรรยายเรื่อง เทคนิค
และทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน 
1.5-2-5  
สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยใน
ยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทย                                                                            
1.5-2-6  
สรุปผลโครงการศึกษาดู งานสถาน
ประกอบการ 
1.5-2-7  
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู น า นั ก ศึ ก ษ า            
ปีการศึกษา 2562 
1.5-2-8  
สรุปผลโครงการสานสัมพันธแปาริฉัตร        
ชอใหม ประจ าปี 2562  
1.5-2-9  
สรุปผลโครงการคายสรางเสริมสุขภาวะ
ชุมชนบานเขาพนม 
1.5-2-10  
สรุปผลโครงการบ าบัดพัฒนาทักษะเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1MzZU_2h-_nt8geRR_GrfBU5rpDkOAabc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzZU_2h-_nt8geRR_GrfBU5rpDkOAabc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzZU_2h-_nt8geRR_GrfBU5rpDkOAabc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suhHU5f9_HS1mpiNJd6dlEuAM4JZ9v1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suhHU5f9_HS1mpiNJd6dlEuAM4JZ9v1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suhHU5f9_HS1mpiNJd6dlEuAM4JZ9v1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqaLN9oypEsJzYbt0J73lK-yM7v3AQrU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqaLN9oypEsJzYbt0J73lK-yM7v3AQrU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCMjV9b-zpM-z-SGmONpCkoDgUt6uWSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCMjV9b-zpM-z-SGmONpCkoDgUt6uWSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hR-u_qeXIbVIKSBAr1mCDRPX34-6bzM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hR-u_qeXIbVIKSBAr1mCDRPX34-6bzM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KD8A3hvC7ehkSCTiJJpSrMRGL7JogT7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KD8A3hvC7ehkSCTiJJpSrMRGL7JogT7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KD8A3hvC7ehkSCTiJJpSrMRGL7JogT7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpPFDflOBoSzJkkuVr9rqLBpiIIVLM4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpPFDflOBoSzJkkuVr9rqLBpiIIVLM4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1Ww361GhhqAw6cMl8MHW19U-Iybw4w3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1Ww361GhhqAw6cMl8MHW19U-Iybw4w3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iI5Y3CrMaxWgxkJAsqnrimKW_z625ulW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iI5Y3CrMaxWgxkJAsqnrimKW_z625ulW/view?usp=sharing
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1) โครงการสานสัมพันธแปาริฉัตรชอใหม ประจ าปี 2562 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือ
เสริมสรางความรักความสามัคคีระหวางรุนพ่ีและรุนนอง สรางความ
รักความผูกพันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการเสริมสราง
ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแ 
รวมถึงเป็นประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรแ
ธ ารงไวซึ่ งปณิธานที่ดี งาม เป็นกิจกรรมที่สรางสรรคแ  อบอุน 
ประทับใจ และเสริมสรางการพัฒนานักศึกษา 

2) โครงการคายสรางเสริมสุขภาวะชุมชนบานเขาพนม                 
เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ บานเขาพนม ต าบลพนมวังกแ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะที่ดีแกกลุมผู
พิการและผูสูงอายุ ติดบานติดเตียง รวมกับ อสม. และตัวแทน
เยาวชนในพื้นท่ี เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี 

3) โครงการบ าบัดพัฒนาทักษะเด็กที่มีความตองการพิเศษ เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปใญญา จังหวัด
สงขลา เพ่ือสรางศักยภาพทางดานรางกาย และการชวยเหลือตนเองทาง
กลามเนื้อ  มัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
ส าหรับเยาวชนในต าบลเขารูปชาง เมื่อวันที่ 16 -23 กุมภาพันธแ 
2563 เพื่อใหสมาชิกชมรมฟุตซอล และเยาวชนในต าบลเขารูปชางมี
ความรู ความเขาใจกฎกติกา การเลนกีฬาฟุตซอล และเพ่ือจัดการ
แขงขันกีฬาฟุตซอล จ านวน 12 ทีม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยได
ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้   

1) โครงการเลือกตั้งนายกองคแการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 - 10, 15 - 29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธแ 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกตั้งนายก
องคแการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และใหนักศึกษาไดใชสิทธิ
เสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

2) โครงการบรรยาย เรื่อง โตไปไมโกง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือใหนักศึกษา มีความรูความเขาใจการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1.5-2-11  
สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
1.5-2-12  
สรุปผลโครงการโครงการเลือกตั้งนายกองคแการ
นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 
1.5-2-13  
สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง โตไปไมโกง 
1.5-2-14  
สรุปผลโครงการคายสรางฝาย สรางชีวิต 
1.5-2-15  
สรุปผลโครงการบายศรีสูขวัญ คณะวิทยาการ
จัดการ ชบานอยสูรั้วใหม 62 
1.5-2-16  
สรุปผลโครงการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสงขลา 
1.5-2-17  
สรุปผลโครงการสมโภชและถวายเทียน
พรรษา ประจ าปี 2562 
1.5-2-18  
สรุปผลโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
วันลอยกระทง 
1.5-2-19  
สรุปผลโครงการสมโภชและทอดกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 2562 
1.5-2-20  
สรุปผลโครงการ  ไหวครู และร าลึกพระ
คุณครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-2-21  
สรุปผลโครงการพ่ีนองสุขสันตแ พรอมใจ
กันข้ึนเขาตังกวน 
 

https://drive.google.com/file/d/1TxwjKgClD4WOGQGbQ8XBZluaVgpaKpzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TxwjKgClD4WOGQGbQ8XBZluaVgpaKpzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuswAtMVU3Mqonz3x6e-EjbTuFBAmV2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuswAtMVU3Mqonz3x6e-EjbTuFBAmV2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Egl3H-5HJCVezGiNRsr4OkWGzi4YewO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afUSrRcMmrrfmrnqX9KhMBlemr5Nnhu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mmpVU4hIaTdstyLbDpZ273Tn9OzX7V_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mmpVU4hIaTdstyLbDpZ273Tn9OzX7V_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q23_bLnW_X7n6q6kuqmehFskWnHLz6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q23_bLnW_X7n6q6kuqmehFskWnHLz6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czv5PXRFiSm140WQkWb7i8lA1brCGPfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czv5PXRFiSm140WQkWb7i8lA1brCGPfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TLs2RY396uNJOk5h1eskyWtG5aGXGK8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TLs2RY396uNJOk5h1eskyWtG5aGXGK8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJh0RRY1kniytmZbpm2FxZRyTTJqb1A2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJh0RRY1kniytmZbpm2FxZRyTTJqb1A2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-mEHI1uMCnueX30On6Yly3TZe_UM-an/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-mEHI1uMCnueX30On6Yly3TZe_UM-an/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1equLXt3UfYZvlZoz0RZtfVcvww96B2rq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1equLXt3UfYZvlZoz0RZtfVcvww96B2rq/view?usp=sharing
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3)  โครงการคายสรางฝาย สรางชีวิต เมื่อวันที่  10-12 
มกราคม 2563 ณ ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
เ พ่ือใหสมาชิกในชมรมสรางฝาย จ านวน 1 ฝาย และสราง
ความสัมพันธแอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

4) โครงการบายศรีสูขวัญ ชบานอยสูรั้วใหม 62 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยแรวมกิจการนักศึกษา 
เพ่ือสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางอาจารยแ รุนพ่ี เพ่ือน และรุนนอง 
และเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหมในคณะวิทยาการจัดการ 

5) โครงการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหนักศึกษา
ไดทราบเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัย ตรามหาวิทยาลัย สรางความ
ภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได
ด าเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้   

1) โครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกอง
พัฒนานักศึกษาและวัดชัยมงคล อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมอนุรักษแวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ดี
งามของพระพุทธศาสนา และสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแก
ผูเขารวมกิจกรรมใหสอดคลองกับอัตลักษณแของมหาวิทยาลัย 

2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือสืบสานและอนุรักษแประเพณีลอยกระทงใหคงอยูสืบไป 

3) โครงการสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจ าปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
และวัดยางทอง ต าบลทุงหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือให
นักศึกษา คณาจารยแ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได
รวมท าบุญทอดกฐิน เพ่ือสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป 

4) โครงการไหวครู และร าลึกพระคุณครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญโู 
กตเวทีตอครูบาอาจารยแ และเป็นการอนุรักษแประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

1.5-2-22  
สรุปผลโครงการจัดงานสานสัมพันธแ
วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-ศรีลังกา 
1.5-2-23  
สรุปผลโครงการราชภัฏนอมพลี เทิดพระ
บารมีทั่วหลาถวายราชสดุดีพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
1.5-2-24  
สรุปผลโครงการโครงการคายนักคิดสานฝใน
พัฒนาโรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน 
1.5-2-25   
สรุปผลโครงการคายครูอาสาพัฒนา
หองเรียนปฐมวัย “โรงเรียนบานทาไทร” 
1.5-2-26  
สรุปผลโครงการคายเคมี  ครั้ งที่  14             
เพ่ือนองโรงเรียนคูเตาวิทยา 
1.5-2-27  
สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหนอง “โรงเรียนบานคีรีวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1tT7wg13IdKPjds0TrepWaW7HtBg229WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tT7wg13IdKPjds0TrepWaW7HtBg229WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1XGGmxTJN0x9pvhNkzamFsnyLZEBxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1XGGmxTJN0x9pvhNkzamFsnyLZEBxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1XGGmxTJN0x9pvhNkzamFsnyLZEBxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1XGGmxTJN0x9pvhNkzamFsnyLZEBxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oP5MYjD-HpA8V79mdznXiaAA2kBX6uF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oP5MYjD-HpA8V79mdznXiaAA2kBX6uF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAwojsbI8pfCtYx6GasZq4dLCLSpH23U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAwojsbI8pfCtYx6GasZq4dLCLSpH23U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqhPntK3yOnBRxQ4HuL6XFv0Z7ZGpfEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqhPntK3yOnBRxQ4HuL6XFv0Z7ZGpfEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CMKzgS-gF3MwCjXjVokeReEnfzTBXDZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CMKzgS-gF3MwCjXjVokeReEnfzTBXDZ_/view?usp=sharing
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5) โครงการพ่ีนองสุขสันตแ พรอมใจกันขึ้นเขาตังกวน เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2562 เพ่ืออนุรักษแประเพณีขึ้นเขาตังกวน ใหนักศึกษาได
บ าเพ็ญประโยชนแเพ่ือสวนรวม และเป็นการสงเสริมการออกก าลังกาย 
ฝึกความอดทน สรางความสามัคคี และความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน 

6) โครงการจัดงานสานสัมพันธแวัฒนธรรมวิถี พุทธไทย              
- ศรีลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศแในศรีลังกา และ 100 
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2562           
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทาง
พระพุทธศาสนา สงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ 
สามารถเผยแพรพุทธศาสนา และน าไปใชในชีวิตประจ าวันได  

5.  กิจกรรมบ า เพ็ญประโยชน์  หรื อรั กษาสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยไดด าเนินการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ หรือรักษา
สิ่งแวดลอม  ดังนี้   

1) โครงการราชภัฏนอมพลีเทิดพระบารมีทั่วหลาถวาย          
ราชสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 มีการจัดกิจกรรม 
จิตอาสา “เราท าความดี ดวยหัวใจ” คณาจารยแ เจาหนาที่ และ
นักศึกษา รวมพัฒนาพื้นที่บริเวณคณะที่ตนสังกัด  

2) โครงการคายนักคิดสานฝในพัฒนาโรงเรียนชุมชนบาน
สะพานไมแกน เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียนชุมชน
บานสะพานไมแกน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษาไดใชความรูทางดานคณิตศาสตรแไปปรับใชใหเกิดประโยชนแ
แกนอง ๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน  

3) โครงการคายครูอาสาพัฒนาหองเรียนปฐมวัย “โรงเรียนบาน
ทาไทร” เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธแ ณ โรงเรียนบานทาไทร อ าเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดมุม
ประสบการณแการเรียนรูส าหรับเด็กปฐมวัย และปรับภูมิทัศนแบริเวณ
โรงเรียนใหดีขึ้น 

4) โครงการคายเคมี ครั้งที่ 14 เพ่ือนองโรงเรียนคูเตาวิทยา เมื่อ
วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนคูเตาวิทยา อ าเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือถายทอดความรูทักษะทางดานวิทยาศาสตรแใหกับ
นักเรียน และพัฒนาภูมิทัศนแของโรงเรียนคูเตาวิทยาและบริเวณใกลเคียง 
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5) โครงการคายอาสาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนอง 
“โรงเรียนบานคีรีวง” เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียน
บานคีรีวง ต าบลทุงหวา อ าเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบานคีรีวง และเพ่ิมสื่อการ
เรียนการสอนใหกับโรงเรียนบานคีรีวง  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาใหมทุกคนมีความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยผานโครงการบรรยาย เรื่อง การใชชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 
2562 มีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกตแใชในการเรียน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูน านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใหผูน านักศึกษา 
มีความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการเขียน
โครงการ  การเบิกจายงบประมาณ การด าเนินกิจกรรม  การประเมินผล
และสรุปผล โดยทุกคนไดฝึกปฏิบัติจริงสามารถน าวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตแใช
ในการจัดกิจกรรมได  

1.5-3-1  
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูน านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
1.5-3-2  
สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง การใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-3-3  
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 
บทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป   

มหาวิทยาลัย และองคแกรนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยน า
กระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) มาใชในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้  
ทุกกิจกรรมมีการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด  
รวมถึงการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแตละ
กิจกรรม  และน าผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ มาเพ่ือวิเคราะหแ
และปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอไป  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนานักศึกษา  

1.5-4-1  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ ด า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562 
 
1.5-4-2  
สรุปการประเมินผลความส าเร็จตาม

https://drive.google.com/file/d/17wOuVrD6LRHdM0DSCkKo17sS_zTGDFfB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wOuVrD6LRHdM0DSCkKo17sS_zTGDFfB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wOuVrD6LRHdM0DSCkKo17sS_zTGDFfB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwT8orQNZ3Kzs9QoRj1tJu_TKRot0_-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwT8orQNZ3Kzs9QoRj1tJu_TKRot0_-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwT8orQNZ3Kzs9QoRj1tJu_TKRot0_-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhnZpPzauLcyxlw-qCdCMxnhZJ2UaXkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhnZpPzauLcyxlw-qCdCMxnhZJ2UaXkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhnZpPzauLcyxlw-qCdCMxnhZJ2UaXkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vC8oxOywMeYwZ-wjSQIeErVcnrF8n-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vC8oxOywMeYwZ-wjSQIeErVcnrF8n-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vC8oxOywMeYwZ-wjSQIeErVcnrF8n-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vC8oxOywMeYwZ-wjSQIeErVcnrF8n-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHqdgWTFfq7ouvEHGRne9v-dDFR-SQjW/view?usp=sharing
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ในปีการศึกษา 2562 โครงการ/กิจกรรมตามแผน จ านวนทั้งสิ้น 
64 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมได จ านวน 
52 โครงการ และไมสามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผน จ านวน 
12 โครงการเนื่องจากเกิดสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และยกเลิกการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563  จึงสงผลใหไมสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงานไดครบทุกกิจกรรม 

ส าหรับโครงการที่ไดด าเนินการจัดกิจกรรม มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงคแทุกโครงการ และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคแทุกโครงการ โดยรวมเทากับรอยละ 88.43 หรือคิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ไดน าขอเสนอแนะของโครงการ/กิจกรรมไปแกไข 
ปรับปรุงตอไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) โครงการพิธี อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการ คาเฉลี่ย เทากับ 
4.31 ขอเสนอแนะ  คือ  ควรจัดเตรียมสถานที่ในชวงพิธีการฝึกซอม
กิจกรรมเหมือนพิธีการจริ ง  และจัดกิจกรรมให เป็นไปตาม
ก าหนดการ  แนวทางแกไข คือ องคแการนักศึกษา จะประชุมชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม ก าหนดการ รวมถึงขั้นตอนด าเนินงาน
อยางละเอียดและชัดเจน ใหทุกฝุายปฏิบัติงานได เพ่ือใหการ
ด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดการ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
รวมถึงเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมใหมีความพรอม
สามารถใชส าหรับพิธีการฝึกซอมและพิธีการจริงได    

2) โครงการนองพ่ีสุขสันตแจูงมือกันขึ้นเขาตังกวน ปีการศึกษา 
2562  ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10  ขอเสนอแนะ คือ จุดบริการน้ าดื่มที่ไมเพียงพอ
ตอผูเขารวมกิจกรรม แนวทางแกไข คือ องคแการนักศึกษา จะเพ่ิมจุด
บริการน้ าดื่มส าหรับผูเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น เพ่ือใหเพียงพอกับ
จ านวนผูเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการปีการศึกษา 
2561 มีขอเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธแไมทั่วถึง ซึ่งองคแการ
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ไดน าขอเสนอแนะดังกลาว มาแกไขแลว 
โดยการเพ่ิมชองทางการสื่อสารตาง ๆ ใหมีรูปแบบที่นาสนใจ  

วัตถุประสงคแของกิจกรรม 
1.5-4-3  
ส รุ ป ผ ล โ ค ร ง ก า ร พิ ธี อั ญ เ ชิ ญ ต ร า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.5-4-4  
สรุปผลโครงการนองพ่ีสุขสันตแจูงมือกัน
ขึ้นเขาตังกวน 
1.5-4-5  
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ศักยภาพตนกลาสภาปาริฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NHqdgWTFfq7ouvEHGRne9v-dDFR-SQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgDlSGF5Tl-7iTdJH-W1m1I3CNlOszc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgDlSGF5Tl-7iTdJH-W1m1I3CNlOszc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwGW0ZQNQvEtjDjk3HteAqTPDEMfAyxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwGW0ZQNQvEtjDjk3HteAqTPDEMfAyxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydfybPMH3hMsaimyOpgfp6a16aSH0-J6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydfybPMH3hMsaimyOpgfp6a16aSH0-J6/view?usp=sharing
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ทันสมัย รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย สงผลใหผูเขารวมกิจกรรมและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง  

3) โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เ พ่ิมศักยภาพตนกล า        
สภาปาริฉัตร ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงคแของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 มีขอเสนอแนะ คือ 
มีกิจกรรมลงพ้ืนที่ พัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม
บางอย างควร เป็ นกิ จกรรมที่ ส ามารถน ามาประยุกตแ ใ ช ใน
ชีวิตประจ าวันได แนวทางแกไข สภานักศึกษาจะปรับเปลี่ยน
ลักษณะกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับการความตองการของผูเขารวม
กิจกรรม ส าหรับปีการศึกษา 2561 มีขอเสนอแนะเรื่องการเพ่ิม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ภาวะผูน า และกิจกรรมจิตอาสา              
ปีการศึกษา 2562 ไดเพ่ิมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะหแบาน
เด็กสงขลา กิจกรรมการฝึกภาวะผูน า โดยมีการอบรมและบรรยาย
ในหัวขอ ภาวะผูน าสูการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาภาวะผูน า  

การด าเนินโครงการทุกโครงการ/กิจกรรม  มหาวิทยาลัย และ
องคแกรนักศึกษา เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดกิจกรรม
และสรุปผลการด าเนินงาน การประเมินความพึงพอใจ และการน า
ขอเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตาง ๆ มาพัฒนา  ปรับปรุงการ
จัดโครงการเพื่อใหสอดคลองและบรรลุวัตถุประสงคแของโครงการ  

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการประเมินผล
ความส าเร็จของตัวชี้วัดในแตละกิจกรรม ทั้ งนี้มีการสงเสริม 
สนับสนุนใหองคแกรนักศึกษามีการประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปี  เพ่ือใชใน
การวิเคราะหแปใญหาและรวมกันหาแนวทาง ในการปรับปรุง  แกไข
เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตอไป ทั้งนี้ วัตถุประสงคแของแผนการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาแบงออกเป็น  

 
 

1.5-5-1 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ ด า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562 
1.5-5-2  
ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และปีการศึกษา 2562 
1.5-5-3  
รายงานผลการไดรับรางวัลของนักศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ 

https://drive.google.com/file/d/1AGkhnmGN9FSUJvlUzT_IbaeI2R_TyaiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGkhnmGN9FSUJvlUzT_IbaeI2R_TyaiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGkhnmGN9FSUJvlUzT_IbaeI2R_TyaiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGkhnmGN9FSUJvlUzT_IbaeI2R_TyaiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-2Cz0A4RJYLZXOqdoub8Qff7Ux51y60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-2Cz0A4RJYLZXOqdoub8Qff7Ux51y60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-2Cz0A4RJYLZXOqdoub8Qff7Ux51y60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141E4nHDa0h2wlrPwua63TIdKlqs6TE_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141E4nHDa0h2wlrPwua63TIdKlqs6TE_V/view?usp=sharing
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ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนานักศึกษาใหเป็นคนดี มีทักษะชีวิต        
มีจิตสาธารณะ 
เป้าประสงค์ นักศึกษาเป็นคนดี  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่  1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2  สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ดวยหัวใจ”    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาใหนักศึกษามีความเขาใจในพหุวัฒนธรรมและ
ความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานเครือขายกิจการ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับ
นักศึกษา 
วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษา มี 2 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ : รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่
สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตรแดานพัฒนานักศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 80  

มหาวิทยาลัย และองคแกรนักศึกษาก าหนดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผน จ านวนทั้งสิ้น 64 โครงการ สามารถด าเนินการจัดโครงการเป็นไปตาม
แผน จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นรอยละ 81.25 และไมสามารถด าเนินจัด
โครงการตามแผน จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นรอยละ 18.75 เนื่องจากเกิด
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และยกเลิก
การท ากิจกรรมของนักศึกษา ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 จึง
สงผลใหไมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงานไดครบทุกกิจกรรม  

1.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจของโครงการ
ตามวัตถุประสงคแ ไมนอยกวารอยละ 75 

โครงการ/กิจกรรม ที่ไดด าเนินการ มีผลการประเมินความพึง
พอใจตามวัตถุประสงคแทุกโครงการ เทากับรอยละ 88.40 หรือคิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน เทากับ
รอยละ  88.00 หรือคิดเป็นคาเฉลี่ย 4.40 
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ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 5 ดาน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ก าหนด
โดยสถาบัน  ซึ่ งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย          
คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ   

1) โครงการบรรยายเรื่อง การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียนการ
ท ากิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปรับตัว และสามารถดูแลตัวเอง
เพ่ือใหส าเร็จการศึกษาตามเปูาหมาย  มีผลการประเมินความพึง
พอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 3.98   

2) โครงการราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลาถวาย      
ราชสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษาไดรวม
ถวายสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีผลการประเมินความ
พึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  

3) โครงการบรรยายเรื่อง เทคนิคและทักษะการท างาน
รวมกับผูอ่ืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 22 มกราคม 
2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างาน
รวมกันผู อ่ืน มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ         
คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.88  และมีผลการประเมินความพึงพอใจ   
ทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 

4) โครงการสัมมนา เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคต
แรงงานไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุคปใจจุบัน มีผลการประเมิน
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ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.45  และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

5) โครงการการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563 ณ บริษัทแมนเอ โปรเซนตแฟููด อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เพ่ือเปิดโอกาสใหนักศึกษาทุกชั้นปีไดเขารวมเรียนรู
ประสบการณแจากสถานประกอบการจริง ที่มีการท างานอยางเป็น
ระบบ และมีการใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพ่ือให
นักศึกษาไดน าความรูมาปรับปรุงและเสริมสรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนเพ่ือการท างานในอนาคตตอไป  มีผลการประเมินความพึง
พอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.52  และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพผูน านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หองประชุมภูมิพัฒนาชั้น 3 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูน านักศึกษา ใหสามารถด าเนินงาน
ดานกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปดวยความตอเนื่อง มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ   
1) โครงการสานสัมพันธแปาริฉัตรชอใหม ประจ าปี 2562 เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเสริมสราง
ความรักความสามัคคีระหวางรุนพ่ีและรุนนอง สรางความรักความ
ผูกพันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการเสริมสรางทักษะดาน
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแ รวมถึงเป็น
ประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรแธ ารงไวซึ่ง
ปณิธานที่ดีงาม เป็นกิจกรรม ที่สรางสรรคแ อบอุน ประทับใจ และ
เสริมสรางการพัฒนานักศึกษา  มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.02  และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 

2) โครงการคายสรางเสริมสุขภาวะชุมชนบานเขาพนม         
เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ บานเขาพนม ต าบลพนมวังกแ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะที่ดีแกกลุมผู
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พิการและผูสูงอายุ ติดบานติดเตียง รวมกับ อสม. และตัวแทนเยาวชน
ในพ้ืนที่ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  และมีผล
การประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

3) โครงการบ าบัดพัฒนาทักษะเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปใญญา 
จังหวัดสงขลา  เพ่ือสรางศักยภาพทางดานรางกาย และการ
ชวยเหลือตนเอง ทางกลามเนื้อมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ  มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.61  และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 

4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการแขงขันกีฬา       
ฟุตซอล ส าหรับเยาวชนในต าบลเขารูปชาง เมื่ อวันที่ 16 - 23 
กุมภาพันธแ 2563 เพ่ือใหสมาชิกชมรมฟุตซอล และเยาวชนในต าบล
เขารูปชางมีความรู ความเขาใจกฎกติกา การเลนกีฬาฟุตซอล และ
เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล จ านวน 12 ทีมมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 

3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
1) โครงการเลือกตั้งนายกองคแการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 - 10, 15 - 29 มกราคม และวันที่ 5 
กุมภาพันธแ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษาได
เลือกตั้งนายกองคแการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และให
นักศึกษาได ใช สิทธิ เสรีภาพ ในการปฏิบัติหน าที่ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 

2) โครงการบรรยาย เรื่อง โตไปไมโกง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให
นักศึกษา มีความรูความเขาใจการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 
และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 90 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3) โครงการคายสรางฝาย สรางชีวิต เมื่อวันที่ 10 -12 
มกราคม 2563  ณ ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
เพ่ือใหสมาชิกในชมรมสรางฝาย และสรางความสัมพันธแอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 

4) โครงการบายศรีสูขวัญ ชบานอยสูรั้วใหม 62 เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยแรวมกิจการ
นักศึกษา เพ่ือสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางอาจารยแ รุนพ่ี เพ่ือน 
และรุนนอง และเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหมในคณะวิทยาการ
จัดการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน    
คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 

5) โครงการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให
นักศึกษาไดทราบเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัย ตรามหาวิทยาลัย 
สรางความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ  
คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และมีผลการประเมินความพึงพอใจ  
ทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 

4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
1) โครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษาและ
วัดชัยมงคล อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดรวมอนุรักษแวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของพระพุทธศาสนา 
และสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูเขารวมกิจกรรมใหสอดคลอง
กับอัตลักษณแ ของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.12  และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 

2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่  
11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เพ่ือสงเสริมประเพณีลอยกระทงใหไดรับการสืบสานและอนุรักษแใหคง
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อยูสืบไป  มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.79 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน         
คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 

3) โครงการสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และ
วัดยางทอง ต าบลทุงหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษา คณาจารยแ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาไดรวมท าบุญทอดกฐิน เพ่ือสืบทอดประเพณีการ
ทอดกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป 
มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 

4) โครงการไหวครู และร าลึกพระคุณครู ประจ าปีการศึกษา 
2562  โดยองคแการนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให
นักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญโูกตเวทีตอครูบาอาจารยแ และ
เป็นการอนุรักษแประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีผลการประเมินความ
พึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 

5) โครงการพ่ีนองสุขสันตแ พรอมใจกันขึ้นเขาตังกวน เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2562 เพ่ืออนุรักษแประเพณีขึ้นเขาตังกวน ใหนักศึกษา
ไดบ าเพ็ญประโยชนแเพ่ือสวนรวม และเป็นการสงเสริมการออกก าลังกาย  
ฝึกความอดทน สรางความสามัคคี และความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน         
มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ย
เทากับ 4.10 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

6) โครงการจัดงานสานสัมพันธแวัฒนธรรมวิถีพุทธไทย -ศรี
ลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศแในศรีลังกา และ 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 
10-14 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสราง
เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา สงเสริมใหผู เขารวม
โครงการมีความรู ความเขาใจ สามารถเผยแพรพุทธศาสนา และ
น าไปใชในชีวิตประจ าวันได มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
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วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 

5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
1) โครงการราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลาถวายราช

สดุดี พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ดวยหัวใจ” 
คณาจารยแ เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมพัฒนาพ้ืนที่บริเวณคณะที่
ตนสังกัด มีผลการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิด
เป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 

2) โครงการคายนักคิดสานฝในพัฒนาโรงเรียนชุมชนบาน
สะพานไมแกน เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบาน
สะพานไมแกน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
ใชความรูทางดานคณิตศาสตรแไปปรับใชใหเกิดประโยชนแแกนอง ๆ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน มีผลการประเมินความพึง
พอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

3) โครงการคายครูอาสาพัฒนาหองเรียนปฐมวัย “โรงเรียน
บานทาไทร” เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธแ 2563 ณ โรงเรียนบานทาไทร 
อ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นการ
จัดมุมประสบการณแ การเรียนรูส าหรับเด็กปฐมวัย และปรับภูมิทัศนแ
บริ เวณโรงเรียนใหดีขึ้น  มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

4) โครงการคายเคมี ครั้งที่ 14 เพ่ือนองโรงเรียนคูเตาวิทยา 
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนคูเตาวิทยา อ าเภอ
หาดใหญ จั งหวัดสงขลา เ พ่ือถายทอดความรูทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรแใหกับนักเรียน และพัฒนา ภูมิทัศนแของโรงเรียนคูเตา
วิทยาและบริเวณใกลเคียง มีผลการประเมินความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 
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5) โครงการคายอาสาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนอง 
“โรงเรียนบานคีรีวง” เมื่อวันที่  22 - 23 กุมภาพันธแ  2563             
ณ โรงเรียนบานคีรีวง ต าบลทุงหวา อ าเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบานคีรีวง และเพ่ิม
สื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนบานคีรีวง มีผลการประเมินความ
พึงพอใจตามวัตถุประสงคแ คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดาน คิดเป็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ

และนานาชาติ ไมนอยกวา 10 คน 
มหาวิทยาลัยใหความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เป็นการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งดานสติปใญญา 
อารมณแ รางกาย และจิตใจ เกิดทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทาง
สังคม พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ  อัตลักษณแ คือ “เป็นคนดี มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” โดยมีนักศึกษาไดรับ รางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ จ านวน 50 คน ดังนี้ 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 9 คน ดังนี้ 
1. นางสาวอาภัสรา นวลเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ไดรับรางวัล Honorable Mention Paper Award ประเภทการ
น าเสนอแบบบรรยาย 

2. นายกนกนันตแ ชูสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภททีมคูชายใน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN 
GAME 2020” 

3. นายพิชัยยุทธ ไอแกว นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภททีมคูชาย ใน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN 
GAME 2020” 

4. นายญาณวุฒิ หิรัญชาติ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภแ  
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5. นายอัครวิชญแ  ขวัญปลอด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ
ทั่วไป  ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภแ  

6. นายอนาวิล  มากหนู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับ
รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภแ 

7. นายอนุกูล  ถวิลวรรณแ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภแ 

8. นางสาวชลพิษา พิบูลยแ  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย         
ในพระราชูปถัมภแ 

 9. นางสาววิภาภรณแ  สีเพชร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรแ  
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภแ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 7 คน  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารวมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตรเครือขายเกษตรราชภัฏ       
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธแ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดรับรางวัล ดังนี้ 
     รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปใญหาทางดานประมง 
จ านวน 2 คน ไดแก 

1. นางสาวเสาวลักษณแ บิลยีหลี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า 
     2. นางสาววรรณวิสา แกวขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(แขนงวิชาการผลิตสัตวแน้ า) 
    รางวลัชนะเลิศการแขงขันการแยกเพศปลา จ านวน 2 คน ไดแก 
   1. นายเมธาวิทยแ แปะซ่ิว สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า 
      2. นายณัฐวัฒนแ รัตนพันธแ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(แขนงวิชาการผลิตสัตวแน้ า) 
          รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปใญหาวิชาการสัตวศาสตรแ 
จ านวน 2 คน ไดแก 
          1. นายพลวัฒนแ นารหีวานดี  สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ   
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          2. นางสาวจริยา ชวยผดุง  สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ   
         รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปใญหาวิชาการพืชศาสตรแและ
ความรูทั่วไปทางการเกษตร จ านวน 1 คน คือ นายศราวุฒิ นาคปาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 6 คน 
 1. นายทินภัทร  วงศแศรี สาขาวิชาฟิสิกสแ ไดรับรางวัลผล

การศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตรแระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 
จากมูลนิธิศาสตราจารยแ ดร.แถบ นีละนิธิ 

2. นายภาคภูมิ  มันแอ และนางสาวปะพาดา ณ วิเชียร 
นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ ไดรับรางวัลการน าเสนอ
ภาคบรรยายคุณภาพระดับเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 IAMBEST 28 - 29 พฤษภาคม 2563 

3. นางสาวนูรมี กาเร฿าะ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา         
ไดรางวัลการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอรแ กลุม 3 ระดับดีเดน         
งานวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธแ 2563 

4. นางสาวภัทรวดี เขียวจันทรแ และนายธ ามรงคแ จิตภีกดี 
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ไดรางวัลการน าเสนอผลงานรูปแบบ
โปสเตอรแ กลุม 3 ระดับดีเดน วิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 7 
กุมภาพันธแ 2563 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 25 คน 
คณะวิทยาการจัดการไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากโครงการผลิตสื่อสรางสรรคแหนังสั้น 

ณ ประเทศไตหวัน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน   
5 คน ดังนี้ 

1. นายกฤษฎา  ศรส าแดง 
2. นางสาวนูรเดียนา  หะ 
3. นาวสาวเซาดะหแ  เลาะมิง 
4. นายอิลยาส  อีซอ 
5. นายฮาฟีซัน  ยีเฮ็ง 

          2. รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงขาววิทยุกระจายเสียง 
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 
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1. นางสาวปิยะนุช  เอียดเจริญ 
2. นางสาวณัชชา  อ่ิมบุญ 
3. นางสาวแวนัสเร฿าะหแ อาแซ 

         3. รางวัลดีเดน (สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ ประเภทวิถีชุมชน) 
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นางสาวฐิติพร สงางาม 
2. นางสาวภัททิยา ส าราญศรี 
3. นางสาวสุดารัตนแ แกวทาพยา 

         4. ดานโทรทัศนแไดรับรางวัลชมเชย (สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ 
ประเภทอัตลักษณแวัฒนธรรม) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นางสาวณัชชา อิ่มบุญ 
2. นายเกียรติคุณ พันธุรัตนแ 
3. นางสาวทวีทรัพยแ ปาตังคะโร 

         5. ดานโทรทัศนแไดรับรางวัลชมเชย (สารคดีเชิงขาวโทรทัศนแ
สิ่งแวดลอม) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นางสาวธัญญารัตนแ สะอาดพันธแ 
2. นางสาวสุพรรษา สุวรรณรัตนแ 
3. นางสาวสุภาวดี ไกรกราย 

         6. รางวัลชนะเลิศ จากโครงการสิงหแสรางสรรคแคนทีวีปีที่ 14  
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายกฤษฏิ์ หนูยิ้มซาย 
2. นายธนวัฒนแ เพชรรักษแ 
3. นายนิพนธแ แซลก 

         7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการสิงหแสรางสรรคแคนทีวี
ปีที่ 14 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายอรรถวุฒิ  พุทธโร 
2. นายซักรียา  แกสมาน 
3. นายศุภกฤต  มีชัย 

         8. รางวัลชมเชย จากโครงการสิงหแสรางสรรคแคนทีวีปีที่ 14 
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นางสาวอาดีล฿ะ  สะบูดิง 
2. นางสาวซามีเราะ  ซีบะ 
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3. นางสาวฟารีดา  มะอุเซ็ง 
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน  

1. นางสาวมาเรียม  สืยเหม และนางสาวศศิมา เร฿ะดุมหลี  
สาขาวิชาภาพพิมพแไดรับคัดเลือกใหรวมผลงานในนิทรรศการ 
Nirantar 2020 2nd Online International Art Exhibition  

2. นางสาวพัชรรินทรแ  หนูหนอง  สาขาวิชาทัศนศิลป 
ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันศิลปะออนไลนแนานาชาติ ของ
กลุมศิลปิน Bindaas Artists Group (BAG) ประเทศอินเดีย   

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม จ านวน 52 
โครงการ จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 64 โครงการ ซึ่งไม
สามารถด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมได จ านวน 12 โครงการ 
เนื่องจากเกิดสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน และยกเลิกการท ากิจกรรมของนักศึกษา ตั้งแตเดือน
มีนาคม – มิถุนายน 2563  จึงสงผลใหไมสามารถด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงานไดครบทุกกิจกรรม 

ส าหรับโครงการที่ไดด าเนินการจัดกิจกรรมมีการผลการประเมิน
ความส าเร็จทุกโครงการ โดยรวมเทากับรอยละ 88.07 หรือคิดเป็น
คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ไดน าขอเสนอแนะของโครงการ/กิจกรรม ไปแกไข 
ปรับปรุงตอไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) โครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดเตรียมสถานที่ในชวงพิธีการฝึกซอมกิจกรรม
เหมือนพิธีการจริง และจัดกิจกรรมใหเป็นไปตามก าหนดการ แนว
ทางแกไข คือ องคแการนักศึกษา จะประชุมชี้แจงรายละเอียดของ
กิจกรรม ก าหนดการ รวมถึงขั้นตอนด าเนินงานอยางละเอียดและ
ชัดเจน ใหทุกฝุายปฏิบัติงานได เพ่ือใหการด าเนินงานเป็นไปตาม
ก าหนดการ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม รวมถึงเรื่องการจัดเตรียม
สถานที่ในการจัดกิจกรรมใหมีความพรอมสามารถใชส าหรับพิธีการ
ฝึกซอมและพิธีการจริงได    

1.5-6-1  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ ด า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2562 
1.5-6-2  
สรุปปใญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และแนวทาง
แกไขการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2563 
1.5-6-3  
รางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปีการศึกษา 
2563 
1.5-6-4  
ตัวอยางสื่อออนไลนแ (เฟซบุ฿ก/เพจตาง ๆ/
ไลนแ)  

https://drive.google.com/file/d/1HSSkr_7onQmyFLQUPz06asp81wL6B7GJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSSkr_7onQmyFLQUPz06asp81wL6B7GJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSSkr_7onQmyFLQUPz06asp81wL6B7GJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSSkr_7onQmyFLQUPz06asp81wL6B7GJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMi5WDRqV4dmy5WxVt4xcvfIpoMBUQ3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMi5WDRqV4dmy5WxVt4xcvfIpoMBUQ3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMi5WDRqV4dmy5WxVt4xcvfIpoMBUQ3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMi5WDRqV4dmy5WxVt4xcvfIpoMBUQ3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uky5-vsalqfih3WAUdKIHLkwWPG-OaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uky5-vsalqfih3WAUdKIHLkwWPG-OaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uky5-vsalqfih3WAUdKIHLkwWPG-OaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZZx0umKvlbx6NOsKRVsOYHC0godaKnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZZx0umKvlbx6NOsKRVsOYHC0godaKnn/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 98 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2) โครงการนองพ่ีสุขสันตแจูงมือกันขึ้นเขาตังกวน ปีการศึกษา 
2562 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ขอเสนอแนะ คือ จุดบริการน้ าดื่มที่ไมเพียงพอตอ
ผูเขารวมกิจกรรม แนวทางแกไข คือ องคแการนักศึกษา จะเพ่ิมจุด
บริการน้ าดื่มส าหรับผูเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับ
จ านวนผู เขารวมกิจกรรมในกิจกรรมปีตอไป ทั้งนี้  ในการด าเนิน
โครงการปีการศึกษา 2561 มีขอเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธแไม
ทั่วถึง ซึ่งองคแการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไดน าขอเสนอแนะ
ดังกลาวมาแกไขแลว  โดยการเพ่ิมชองชองทางการสื่อสารตาง ๆ ใหมี
รูปแบบที่นาสนใจ ทันสมัย รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย สงผลใหผูเขารวม
กิจกรรมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง  

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภา
ปาริฉัตร ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงคแของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 มีขอเสนอแนะ คือ 
ควรมีกิจกรรมลงพ้ืนที่พัฒนาสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมบางอยาง
ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถน ามาประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได แนว
ทางแกไข สภานักศึกษาจะปรับเปลี่ยนลักษณะกิจกรรมเพ่ือให
สอดคลองกับการความตองการของผูเขารวมกิจกรรม ส าหรับปี
การศึกษา 2561 มีขอเสนอแนะเรื่องการเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การพูด ภาวะผูน า และกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562 ไดเพ่ิม
กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะหแบานเด็กสงขลา กิจกรรมการ
ฝึกภาวะผูน า โดยมีการอบรมและบรรยายในหัวขอ ภาวะผูน าสูการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาภาวะผูน า  

จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูน า
นักศึกษา ประจ าปี 2562 และจากการประเมินความพึงพอใจการรับ
บริการของนักศึกษา ไดสรุปประเด็นปใญหาและอุปสรรค ที่สงผลตอ
การจัดกิจกรรม การเขารวมกิจกรรม และการรับบริการของ
นักศึกษา และแนวทางแก ไข เพ่ือประกอบการท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1) คาบกิจกรรม/คาบโฮมรูมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดให
ทุกวันพุธเวลา 13.00 - 17.00 น มีอาจารยแน าคาบกิจกรรมและคาบ
โฮมรูมไปใชเป็นการเรียนการสอน ท าใหนักศึกษาไมสามารถพบปะ
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อาจารยแที่ปรึกษา และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได  ทั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยด าเนินการแกไข โดยไดแจงใหอาจารยแไดรับทราบใน
คราวประชุมอาจารยแที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และไดก าชับ
ไมใหอาจารยแท าการสอนในคาบกิจกรรมและคาบโฮมรูม และจัดท า
ประกาศแจงใหอาจารยแทุกทานทราบ  

2) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินไป แนวทางแกไข ก าชับ
กับองคแการนักศึกษาใหกิจกรรมกระชับ และเป็นไปตามก าหนดการ 

3) เชิญวิทยากรในการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา             
แนวทางแกไข ในปีการศึกษา 2563 วางแผนการจัดกิจกรรมโดยเชิญ
วิทยากรมาสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

4) กิจกรรมจิตอาสาควรใหอาจารยแ บุคลากร และนักศึกษาได
ท ากิจกรรมรวมกัน แนวทางแกไข จะแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบ และก าหนดใหอาจารยแ บุคลากร และ
นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกัน 

5) การประชาสัมพันธแการจัดกิจกรรมลาชา แนวทางการแกไข
งานกิจกรรมประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการ
ประชาสัมพันธแกิจกรรมตาง ๆ รวดเร็วขึ้น และเพ่ิมผูดูแลการ
ประชาสัมพันธแเว็บไซตแ และเพจกองพัฒนานักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

6) ควรจัดกิจกรรมสังสรรคแระหวางศิษยแปใจจุบันกับศิษยแเกา  
แนวทางการแกไข ในปีการศึกษา 2563 ก าหนดกิจกรรมไวใน
แผนพัฒนานักศึกษา 

7) ในสวนการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน
ความพึงพอใจการรับบริการของนักศึกษาโดยภาพรวม น าขอเสนอแนะ 
ประชุมชี้แจง และหาแนวทางการปรับปรุง พัฒนางาน ดังนี้   

- ระบบการบันทึกกิจกรรม การจองกิจกรรม ระบบไมเสถียร  
มีปใญหาในการใชงานบอยครั้ง  ประสานนักวิชาการคอมพิวเตอรแเพ่ือ
แกไขปใญหาที่เกิดขึ้น  ใหทดลองการใชงานจริง และประเมินผล
ระบบการท างานกอนน าไปใชจริง 

- ดานการปฏิสัมพันธแกับผูรับบริการ ไมเป็นมิตร และไมสุภาพ  
กองพัฒนานักศึกษาก าชับเจาหนาที่ทุกคนใหบริการนักศึกษาอยางพ่ี
นองเป็นมิตร พรอมใหบริการตลอดเวลา ตั้งแต 08.30 - 16.30 น.             
จัดเวรประจ าส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในชวง
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พักกลางวัน และมีการประเมินผลการบริการของเจาหนาเป็นรายบุคคล 
- ขั้ นตอนการรั บบริ ก ารและการติ ดต อ ไม ได เ ผยแพร

ประชาสัมพันธแอยางชัดเจน กองพัฒนานักศึกษาใหเจาหนาที่ทุกคน
ด าเนินการเผยแพรขั้นตอนการใหบริการผานเว็บไซตแ หรือบอรแดการ
ใหบริการ หรือมีจุดสอบถามกลางเพ่ือตรวจสอบเอกสารกอนเขารับ
บริการ  

- ดานการประชาสัมพันธแไมทั่วถึง กองพัฒนานักศึกษาจึงไดเพ่ิม
ชองทางการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารที่หลากหลาย เชน สังคม            
สื่อออนไลนแ (เฟซบุ฿ก/เพจตาง ๆ/ไลนแ) ของทุกงาน (แนะแนวการศึกษา
ทุนการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา งานกิจกรรม) สถานี
วิทยุเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผานชองทางคณะ อาจารยแที่
ปรึกษา และเพ่ิมกลุมโอเพนแชทของตัวแทนหัวหนาหองทุกชั้นปี            
เพ่ือจะไดติดตอและใหบริการกับนักศึกษาไดเร็วขึ้น เป็นตน 

การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  6 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน มีการด าเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง 
2. มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายครบถวนทั้ง 5 ดาน 
3. มีการจัดโครงการที่สรางความตระหนักใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เสริมสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก 
2. สรางเครือขายกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันจัดกิจกรรมกับองคแกรตาง ๆ 

มากขึ้น 
3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรคแ สอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธแเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคแความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่งทีส่ าคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะ
น าไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการก าหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา              

ดานภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน             

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทายที่ผานเกณฑแการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

ของนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่เขาสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ :  ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดทายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในปีท่ีประเมิน 
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1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชสงขลามีการก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและสอบวัดมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกคน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรูและ
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความสามารถของ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ดังนี้     

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุก
คณะ ผูอ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพ่ือจัดท าแผน ขับเคลื่อนและก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑแ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 โดยก าหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ    
ชั้นปีที่ 1 ที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตองเขา
รับการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ 
ELLIS Placement Test หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงผล
คะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR 
(ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ELLIS) 

3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เตรียมความ
พรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ตามที่ไดก าหนดไวในแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.6-1-1  
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
พ.ศ. 2563 
1.6-1-2  
ค า สั่ ง มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ส งขล า           
ที่ 832/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1.6-1-3  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
เ ก ณ ฑแ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2562  
1.6-1-4   
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
และแผนพัฒนานักศึกษาด านดิจิทั ล        
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  

https://drive.google.com/file/d/1oWRrL9wxhTkJ98oyimuucPVcQUzJljmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRfuwZsKp6nKefnjF4O8aG4x7xfV4dJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRfuwZsKp6nKefnjF4O8aG4x7xfV4dJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6wLBS94C_dW44d_hjcKswKELEe7xCHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6wLBS94C_dW44d_hjcKswKELEe7xCHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6wLBS94C_dW44d_hjcKswKELEe7xCHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6wLBS94C_dW44d_hjcKswKELEe7xCHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6wLBS94C_dW44d_hjcKswKELEe7xCHB/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/1NnrtdEJZUg2Yug8fShMsUhRJ7q2YkDOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnrtdEJZUg2Yug8fShMsUhRJ7q2YkDOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnzl7N9pwBLw_wMphdzq_cn0L2LPLhZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnzl7N9pwBLw_wMphdzq_cn0L2LPLhZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnzl7N9pwBLw_wMphdzq_cn0L2LPLhZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnzl7N9pwBLw_wMphdzq_cn0L2LPLhZN/view?usp=sharing
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5. จัดท ารายงานผลการด า เนินงานของแผนพัฒนา
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ   

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       มหาวิทยาลัยโดยศูนยแภาษาไดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษจากการมีสวนรวมของคณะและ
หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี
ทุกคณะ ผูอ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรที่
เกี่ยวของ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  

 
 

 

1.6-2-1 
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
และแผนพัฒนานักศึกษาด านดิจิทั ล          
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
1.6-2-2 
ค า สั่ ง มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ส งขล า          
ที่ 832/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

       ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ 
สิ่งสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
และจัดท าโครงการ จ านวน 4,650,900 บาท ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 14 โครงการ รวมงบประมาณ 

1,179,300 บาท 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพรอมและพัฒนา

ทักษะของนักศึกษาเพ่ือเป็นครูภาษาอังกฤษในยุค 4.0 (54,900 บาท) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถและพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (54,000 บาท) 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Phonics พูดได สะกด

เป็น” (24,000 บาท) 

1.6-3-1  
คูมือ เบิกจ ายงบประมาณเงินรายได 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.6-3-2  
คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

https://drive.google.com/file/d/1TmkHShbiTlTOeW0XrNdPoTVmUuxZkiw_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmkHShbiTlTOeW0XrNdPoTVmUuxZkiw_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmkHShbiTlTOeW0XrNdPoTVmUuxZkiw_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmkHShbiTlTOeW0XrNdPoTVmUuxZkiw_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8FrYdAVqERV1LlQ2EfDgM1tR9G_8OcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8FrYdAVqERV1LlQ2EfDgM1tR9G_8OcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8FrYdAVqERV1LlQ2EfDgM1tR9G_8OcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8FrYdAVqERV1LlQ2EfDgM1tR9G_8OcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8FrYdAVqERV1LlQ2EfDgM1tR9G_8OcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kB4_Cqh3W0-_ci9XipyPRjdJrNxkbRnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kB4_Cqh3W0-_ci9XipyPRjdJrNxkbRnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5GTqlHju7mla0ZdNpRL-4nVafEMd4qV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5GTqlHju7mla0ZdNpRL-4nVafEMd4qV/view?usp=sharing
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพรอมสอบ 

TOEIC” (36,000 บาท) 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณแวิชาชีพ (24,000 บาท) 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอานภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ (9,000 บาท) 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “7 เคล็ดลับ พูดภาษาอังกฤษ

ไดงายจัง” (24,500 บาท) 

8. การพัฒนานักศึกษาทางด านทักษะทางปใญญา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือความพรอม

ส าหรับการท างาน (137,200 บาท) 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “workshop เทคโนโลยีใน

ศตวรรษท่ี 21” (9,700 บาท) 

10. “English at Work” (1,600 บาท) 

11. ภาษาอังกฤษสัมพันธแ (2,000 บาท) 

12. โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษยแพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา (108,400 บาท) 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพ่ือเขาสู

ศตวรรษท่ี 21 (194,000 บาท) 

14. พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

(500,000 บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ          

รวมงบประมาณ 1,471,600 บาท 

1. การ พัฒนานักศึกษาทางด านทักษะทางปใญญา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือความพรอมใน

การเรียนและการท างาน (30,000 บาท) 

2. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชน (266,300 บาท) 

3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (157,700 บาท) 
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4. บริหารทรัพยากรมนุษยแ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

(207,100 บาท) 

5. การตลาดพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (146,700 บาท) 

6. พัฒนาทักษะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรแ (50,900 บาท) 

7. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข (183,100 บาท) 

8. มหกรรมวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี “Science and 

Tech Festival” (76,000 บาท) 

9. อบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ประกอบอาชีพ (3,800 บาท) 

10. พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

(250,000 บาท) 

11. พัฒนานักศึกษาไปตางประเทศ (100,000 บาท) 

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,900 บาท 
งบประมาณส าหรับสื่อซอฟตแแวรแดานภาษาอังกฤษ English 

Discoveries จ านวน 10,000 licenses เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน มาปรับปรุงในปีถัดไป 

จากแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด านดิจิทัลของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562            
ไดก าหนดวัตถุประสงคแและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการ

ประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
1) ร อ ยล ะข อ งนั กศึ ก ษ า ชั้ น ปี สุ ดท า ยที่ ผ า น ร ะดั บ

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตรแตาม
เกณฑแมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.6-4-1  
รายงานผลการด า เนินงานตามแผน
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
และแผนพัฒนานักศึกษาด านดิจิทั ล 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า  
ปีการศึกษา 2562 
 

https://drive.google.com/file/d/1VRbgXMouvvHoaA68tX1ipXH0uBQrWvN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRbgXMouvvHoaA68tX1ipXH0uBQrWvN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRbgXMouvvHoaA68tX1ipXH0uBQrWvN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRbgXMouvvHoaA68tX1ipXH0uBQrWvN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRbgXMouvvHoaA68tX1ipXH0uBQrWvN0/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2) รอยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่ผานการทดสอบ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ของผูส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวา มีการประเมินตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งไมบรรลุวัตถุประสงคแ       
ทั้ ง 2 ตัวชี้ วัด เนื่องจาก นักศึกษาชั้นปีสุดทายที่ ผ านระดับ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตรแไมเป็น
ตามเกณฑแมาตรฐาน CEFR  และนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่ผานการ
ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ของผูส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไมเป็นตามเกณฑแมาตรฐาน CEFR   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดน าผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. จัดอบรมใหแกอาจารยแชาวตางชาติประจ าคณะใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการประเมินสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยแชาวตางชาติน าไป
ถายทอดใหแกนักศึกษาภายในคณะ 

2. ใหมีการจัดสอบประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
บอยครั้งขึ้น 

3. มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนแเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและ
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนแของมหาวิทยาลัย 

4. จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษา เชน ต าราวิชาการภาษาตางประเทศที่ทันสมัย  
พ็อกเก็ตบุ฿กภาษาตางประเทศที่ทันสมัย และโปรแกรม English 
Discoveries 

5. ผลิตสื่อการเรียนรูออนไลนแเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมในการสอบเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาศึกษาไดดวยตนเอง 
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5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยศูนยแภาษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดประเมินความสามารถด าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทายในปีการศึกษา 
2562 สอบเทียบกับตามเกณฑแ CEFR ดวยโปรแกรม ELLIS และใชผล
คะแนนเทียบกับเกณฑแ CEFR (B1) ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่ เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดทายทั้งหมด โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดทายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 2,280 คน 
เขารับการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ จ านวน 
2,049 คน  คิดเป็นรอยละ 89.87 

2. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทายที่ผานเกณฑแการ
วัดผล CEFR (B1) จ านวน 778 คน จากจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดทายที่เขาสอบ จ านวน 2,049 คน คิดเป็นรอยละ 37.97  ซึ่ง
ยังไมผานตามเกณฑแไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดทายที่เขาสอบ ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตรแ เขารับการประเมิน 213 คน ผาน
เกณฑแจ านวน 47 คน (รอยละ 22.07) 

2) คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  เขารับการ
ประเมิน 498 คน ผานเกณฑแจ านวน 210 คน (รอยละ 42.17) 

3) คณะวิทยาการจัดการ เขารับการประเมิน 519 คน 
ผานเกณฑแจ านวน 160 คน (รอยละ 30.83) 

4) คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เขารับการประเมิน 
378 คน ผานเกณฑแจ านวน 180 คน (รอยละ 47.62) 

5) คณะศิลปกรรมศาสตรแ เขารับการประเมิน 104 คน 
ผานเกณฑแจ านวน 27 คน (รอยละ 25.96) 

6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารับการประเมิน 165 
คน ผานเกณฑแจ านวน 49 คน (รอยละ 29.70) 

7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขารับการประเมิน 
172 คน ผานเกณฑแจ านวน 105 คน (รอยละ 61.05) 

1.6-5-1  
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2562 

 

https://drive.google.com/file/d/1X5sVtR7xiXK3ftD-fw4Fv4_jEu8E7JiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5sVtR7xiXK3ftD-fw4Fv4_jEu8E7JiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5sVtR7xiXK3ftD-fw4Fv4_jEu8E7JiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5sVtR7xiXK3ftD-fw4Fv4_jEu8E7JiF/view?usp=sharing
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

1.6 4 ขอ 4 ขอ 4.00 คะแนน  5 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อาจารยแชาวตางประเทศมีจ านวนนอย มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนอาจารยแชาวตางประเทศเพ่ือชวย

สรางความคุนเคยและความกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา 
2. อาจารยแชาวตางประเทศท่ีเป็น Native speaker มีจ านวนนอย 
3. ควรจัดหาอุปกรณแ/สัญญาณอินเทอรแเน็ตใหแกนักศึกษาที่ไมสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผาน

สื่อออนไลนแได 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถดานดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะใน
การน าเครื่องมือ อุปกรณแ และเทคโนโลยีในปใจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปใญหา
การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการก าหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลจากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทายที่ผานเกณฑแ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่เขาสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ 

หมายเหตุ :  ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดทายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย           
ในปีท่ีประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน   
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.7 ผานเกณฑแมาตรฐาน             
จ านวน  5  ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลใหแกนักศึกษาและสอบวัดมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกคน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู
และภาษา อังกฤษในระดั บที่ สู ง ขึ้ น ตามความสนใจและ
ความสามารถของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกใน
การสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
ดังนี้     

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ 
ผูอ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวของ 
เพ่ือจัดท าแผน ขับเคลื่อนและก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทดสอบ
วัดมาตรฐานความสามารถดานคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑแ
มาตรฐานความสามารถดานคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  

4. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เตรียมความ
พรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษา 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาขึ้นเพ่ือท า
หนาที่ออกขอสอบ ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน 

1.7-1-1  
นโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสงขลา 
1.7-1-2 
ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า          
ที่ 832/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1.7-1-3 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ
ด า น ค อ ม พิ ว เ ต อ รแ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส ารสน เทศ ส าหรั บนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี  
1.7-1-4 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
เกณฑแมาตรฐานความสามารถดานคอมพิวเตอรแ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
1.7-1-5 
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ
แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ด า น ดิ จิ ทั ล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 
2562 
 

https://drive.google.com/file/d/11uqGNDFhPUmRiV_OWQey-xc8i4iu_DG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uqGNDFhPUmRiV_OWQey-xc8i4iu_DG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uqGNDFhPUmRiV_OWQey-xc8i4iu_DG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbNbWFs8iwCJraNfGB9_MsOeXdzsIyp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbNbWFs8iwCJraNfGB9_MsOeXdzsIyp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbNbWFs8iwCJraNfGB9_MsOeXdzsIyp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbNbWFs8iwCJraNfGB9_MsOeXdzsIyp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbNbWFs8iwCJraNfGB9_MsOeXdzsIyp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBU1gOx2V4pJlHHTWaNu3nvPBba9AJPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBU1gOx2V4pJlHHTWaNu3nvPBba9AJPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBU1gOx2V4pJlHHTWaNu3nvPBba9AJPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBU1gOx2V4pJlHHTWaNu3nvPBba9AJPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBU1gOx2V4pJlHHTWaNu3nvPBba9AJPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv5Git1BNDY-WIWNHJvQQfArJYeuVa4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv5Git1BNDY-WIWNHJvQQfArJYeuVa4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv5Git1BNDY-WIWNHJvQQfArJYeuVa4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv5Git1BNDY-WIWNHJvQQfArJYeuVa4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jis_jNZdajQicotCGqn0gsP31AW5vnRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jis_jNZdajQicotCGqn0gsP31AW5vnRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jis_jNZdajQicotCGqn0gsP31AW5vnRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jis_jNZdajQicotCGqn0gsP31AW5vnRx/view?usp=sharing
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6. จัดท าระบบประเมินสมรรถนะดานการใชดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล เ พ่ือใชทดสอบความสามารถทางด าน
คอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาดานดิจิทัลของนักศึกษา
ตามที่ไดก าหนดไวในแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ประจ าปี
การศึกษา 2562 

8. จัดท ารายงานผลการด า เนินงานของแผนพัฒนา
นักศึกษาดานดิจิทัล 

 

1.7-1-6  
ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา ที่ 
1795/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ออกขอสอบวัดมาตรฐานความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
1.7-1-7 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการออก
ขอสอบวัดมาตรฐานความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
1.7-1-8   
ระบบทดสอบประเมินสมรรถนะดานการใช
ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลจากการมีสวน
รวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผูอ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน 
แ ล ะ ตั ว แ ท น บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  แ ล ะ เ ส น อ ต อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 
 

1.7-2-1  
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ
แผ น พัฒ น านั ก ศึ ก ษ าด า นดิ จิ ทั ล  ปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
1.7-2-2 
 ค า สั่ ง มห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ ส งขล า              
ที่ 832/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

       มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
นักศึกษาดานดิจิทัลและไดจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาสิ่ง
สนับสนุนในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา โดย
มอบหมายใหส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

1.7-3-1  
แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

https://drive.google.com/file/d/11zXKgQNaDpTUELRevoIKESnDyO2l4fGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zXKgQNaDpTUELRevoIKESnDyO2l4fGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zXKgQNaDpTUELRevoIKESnDyO2l4fGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zXKgQNaDpTUELRevoIKESnDyO2l4fGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zXKgQNaDpTUELRevoIKESnDyO2l4fGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCijaWceFND3oM1wHS7kxJhzcKL5sPvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCijaWceFND3oM1wHS7kxJhzcKL5sPvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCijaWceFND3oM1wHS7kxJhzcKL5sPvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1gRfkQj0zVKJqSfXhDfSi9wQWzecSOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1gRfkQj0zVKJqSfXhDfSi9wQWzecSOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1silF0hsQSZuo4ifSGD4ZD6NIsapCPsmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1silF0hsQSZuo4ifSGD4ZD6NIsapCPsmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1silF0hsQSZuo4ifSGD4ZD6NIsapCPsmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1silF0hsQSZuo4ifSGD4ZD6NIsapCPsmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyIE9adiDk5A4T2zdxqRR2qsQwQeDzyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyIE9adiDk5A4T2zdxqRR2qsQwQeDzyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyIE9adiDk5A4T2zdxqRR2qsQwQeDzyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyIE9adiDk5A4T2zdxqRR2qsQwQeDzyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyIE9adiDk5A4T2zdxqRR2qsQwQeDzyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZAx8roks1zaUHqi9mWywhjQ1wh8P1ZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZAx8roks1zaUHqi9mWywhjQ1wh8P1ZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZAx8roks1zaUHqi9mWywhjQ1wh8P1ZA/view?usp=sharing
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นักศึกษาดานดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 5,010,270 บาท  ดังนี้ 
       1. งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 29 
โครงการ/กิจกรรม จ านวน 3,169,700 บาท 
       2. งบประมาณส าหรับบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของ
การเขาถึงขอมูล จ านวน 41,600  บาท 
       3. งบประมาณส าหรับจัดหาซอฟตแแวรแลิขสิทธิ์ จ านวน 
1,020,000 บาท 
       4. งบประมาณส าหรับจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรแส าหรับรองรับ
การปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการให บริการแกนักศึกษา จ านวน 
78,970 บาท 
       5. งบประมาณส าหรับการเชาวงจรอินเทอรแเน็ตส ารอง เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการเครือขายอินเทอรแเน็ต 
จ านวน 700,000 บาท 

1.7-3-2  
แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

       จากแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 ไดการก าหนด
วัตถุประสงคแและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของแผน 

1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลใหแก
นักศึกษา 

2) เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการ
ประเมินความสามารถดานดิจิทัล 

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
 รอยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่สอบผานการทดสอบวัด
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรแของผูส าเร็จการศึกษา           
ระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที The 
Internet and Computing Core (IC3) 
 

1.7-4-1  
รายงานผลการด า เนินงานตามแผน
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ
แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ด า น ดิ จิ ทั ล 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า  
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1j106AaYVpCKSGUvhHmZKHVFhPiwAsZ0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j106AaYVpCKSGUvhHmZKHVFhPiwAsZ0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j106AaYVpCKSGUvhHmZKHVFhPiwAsZ0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107XAul__HWmK6vEHj6N-0OVJBwsLQl1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107XAul__HWmK6vEHj6N-0OVJBwsLQl1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107XAul__HWmK6vEHj6N-0OVJBwsLQl1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107XAul__HWmK6vEHj6N-0OVJBwsLQl1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107XAul__HWmK6vEHj6N-0OVJBwsLQl1K/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนการ
พัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล  พบว า  มีการประเมินตัวชี้ วั ด
ความส าเร็จของแผนจ านวน 1 ตัวชี้วัด ซึ่งไมบรรลุวัตถุประสงคแ 
เนื่องจาก ตามแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็น
ยุทธศาสตรแที่  2 เปู าประสงคแที่  1 ไดก าหนดเปูาหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไววานักศึกษาชั้นปีสุดทายสอบผานการ
ทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที The Internet and 
Computing Core (IC3) รอยละ 100 พบวานักศึกษาเขารับการ
ทดสอบวัดความสามารถสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที ( IC3) สอบ
ผานท าคะแนนไดไมนอยกวารอยละ 60 จ านวน 1 ,881 คน คิด
เป็นรอยละ 95.92 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดน าผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด านดิจิทัลใหกับ
นักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดท า
เว็บไซตแศูนยแการเรียนรูออนไลนแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(SKRU Online Learning Center: SKRU OLC) ที่รวบรวมวิดีโอ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนแ เชน การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการ การสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนแ และการใชงาน VPN เป็นตน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการเรียนรูดานดิจิทัลไดดวย
ตนเอง 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดน าระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใชรวมกันมาประเมิน
สมรรถนะดานดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีปีสุดทาย           
ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดทายทั้งหมด โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดทาย       

1.7-5-1  
ระบบทดสอบสมรรถนะดิ จิ ทั ล ของ
นักศึกษา  
1.7-5-2  
รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีสุดทาย ปีการศึกษา 2562 

https://skrudl.skru.ac.th/studentdl/
https://skrudl.skru.ac.th/studentdl/
https://drive.google.com/file/d/1RPcKBz6uOzIqQcOOHyGr5jPTOt-FuHIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPcKBz6uOzIqQcOOHyGr5jPTOt-FuHIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPcKBz6uOzIqQcOOHyGr5jPTOt-FuHIE/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 2,280 คน เขารับการ
ประเมินความสามารถสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที (IC3) จ านวน 1,961 คน  
คิดเป็นรอยละ 86.01 

2. มีนักศึกษาเขารับการทดสอบวัดความสามารถสมรรถนะ
พ้ืนฐานดานไอที (IC3) สอบผานท าคะแนนไดไมนอยกวารอยละ 60 
จ านวน 1,881 คน คิดเป็นรอยละ 95.92 ดังนี้ 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี         
ชั้นปีสุดทาย 633 คน เขารับการทดสอบ 554 คน (รอยละ 87.52) 
สอบผานเกณฑแ 525 คน (รอยละ 94.77) 

2. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดทาย จ านวน 500 คน เขารับการทดสอบ 430 คน 
(รอยละ 86.00) สอบผานเกณฑแ 406 คน (รอยละ 94.42) 

3. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดทาย 355 คน เขารับการทดสอบ 332 คน 
(รอยละ 93.52) สอบผานเกณฑแ 322 คน (รอยละ 96.99) 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดทาย 280 คน เขารับการทดสอบ 190 คน (รอยละ 67.86) 
สอบผานเกณฑแ 181 คน (รอยละ 95.26) 

5. คณะครุศาสตรแ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดทาย 
214 คน เขารับการทดสอบ 180 คน (รอยละ 84.11) สอบผานเกณฑแ 
177 คน (รอยละ 98.33)  

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีสุดทาย จ านวน 181 คน เขารับการทดสอบ 157 คน 
(รอยละ 86.74) สอบผานเกณฑแ 152 คน (รอยละ 96.82) 

7. คณะศิลปกรรมศาสตรแ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดทาย 127 คน เขารับการทดสอบ 118 คน (รอยละ 
92.91) สอบผานเกณฑแทั้งหมด (รอยละ 100.00)  

1.7-5-3  
URL รายงานผลการทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด านดิ จิทั ลของนักศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดทาย ปีการศึกษา 2562 
 

 

การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลเุป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

1.7 4 ขอ 5 ขอ 5.00 คะแนน  5 ขอ 

https://drive.google.com/file/d/1ewCbCAYWOIl2oQnp1zO0SBsPdTMqtHJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewCbCAYWOIl2oQnp1zO0SBsPdTMqtHJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewCbCAYWOIl2oQnp1zO0SBsPdTMqtHJ1/view?usp=sharing
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง    
- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาซอฟตแแวรแลิขสิทธิ์ส าหรับบริการนักศึกษาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูและ

ทักษะดานการใชงานซอฟตแแวรแใหแกนักศึกษา 
2. ควรจัดกิจกรรมแนะน าแนวทางการการท าแบบประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา 
3. มหาลัยควรมีการจัดตั้งศูนยแทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ตามกรอบผลลัพธแมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดใหนักศึกษาเป็นผูรวมสรางนวัตกรรม 

หลักสูตรจึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคแผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือ
บูรณาการศาสตรแตาง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแกไขปใญหาใหชุมชนหรือทองถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เป็นคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี
สวนรวมในการสรางสรรคแนวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได =  

 
 
ผลการด าเนินงาน   

   ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงาน
นวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตรแตาง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแกไขปใญหาใหชุมชนหรือ
ทองถิ่น เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พบวา มีหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน
รวมในการสรางนวัตกรรมทั้งหมด จ านวน 25 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกคณะในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเทากับ 2.37 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 
 

         จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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ตารางท่ี 1.8-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางสรรคแนวัตกรรมของทุกคณะ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะ 

คร
ุศา

สต
ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์แ
ละ

สัง
คม

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

ศิล
ปก

รร
มศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

 

เท
คโ

นโ
ลยี

อุต
สา

หก
รร

ม 
  

เท
คโ

นโ
ลยี

กา
รเก

ษต
ร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 11 8 9 5 13 5 5 

จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวม
ในการสรางนวัตกรรม 

2 5 4 1 6 4 3 

รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน
รวมในการสรางนวัตกรรม 

18.18 

 

62.5 

 

44.44 

 

20 46.15 

 

80 

 

60 

คะแนนการประเมิน 0.91 3.13 2.22 1.00 2.31 4.00 3.00 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน 16.57 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 7 

คะแนนที่ได ้
= (16.57/ 7)  
=  2.37 คะแนน 
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ตารางท่ี 1.8-2 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การคูณ โดยใชสมองเป็นฐานในการเรียนรู
ของนัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนบานโปะหมอ จังหวัดสงขลา 
- ดร.กาญจนแกมล   สุวิทยารัตนแ  
- ดร.เพชร รองพล  
- ดร.จงกล บัวแกว 
- นักศึกษา (นางสาวรวิกานตแ เพ็งอุบล) 

- โรงเรียนบานโปะหมอ จังหวัด
สงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
 

2. ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรแ 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแเรื่อง การแกสมการเชิงเสน          
ตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ            
รัฐประชาสรรคแ จังหวัดสงขลา        
- อาจารยแผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ 
- อาจารยแเกวลิน ชัยณรงคแ 
- นักศึกษา (นายเจตพล หวันเก) 

- โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคแ 
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ 

- การออกแบบชุดยูนิฟอรแมแกนน าการ
ทองเที่ยว ชุมชนต าบลหัวเขา 
- การออกแบบของที่ระลึกการทองเที่ยว
ชุมชนต าบลหัวเขา 
- การออกแบบเรือจ าลอง เรือประมงชุมชน 
ต าบลหัวเขา 
- ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ผ น ที่ ท อ ง เ ที่ ย ว                   
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
- การออกแบบบรรจุภัณฑแไขครอบของ
ชุมชน 
- ผศ.ศศิธร วิศพันธุแ 
- ดร.พีรพงษแ พันธะศรี 
- อาจารยแธัชพล ภัทรจริยา 
- อาจารยแชัยวัฒนภัทร เลาสัตยแ 

- ชุมชนต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ  
 
 

https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER68cYZiZyNDmo912kF4FaEBO9XYfu_T_qJD-obs1ynrbw?e=0VV1nZ
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER68cYZiZyNDmo912kF4FaEBO9XYfu_T_qJD-obs1ynrbw?e=0VV1nZ
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER68cYZiZyNDmo912kF4FaEBO9XYfu_T_qJD-obs1ynrbw?e=0VV1nZ
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER68cYZiZyNDmo912kF4FaEBO9XYfu_T_qJD-obs1ynrbw?e=0VV1nZ
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/Eas5fAYpc_tHgcgQJgJZ8CUBX02St8StMqZvgpP1HsxxXw?e=y2hy3f
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

- อาจารยแอมรรัตนแ บุญสวาง 
- อาจารยแวงศแวรุตมแ อินตะนัย 
- อาจารยแบัญชา จุลุกุล 
- นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
จ านวน 39 คน 

4. นิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

- สารคดีเชิงขาว/สกู฿ปขาวเรื่อง “ลูกโมปใ่น
ถุงพลาสติกรักษแโลก จังหวัดสงขลา 
- อาจารยแวนภรณแ  จักรมานนทแ 
- นักศึกษา  

1. นายธีรภัทร  หองแกว 
2. นายปวริศ  กงศูนยแ 
3. นางสาวณัฐกฤตา  ชวยสุข 

- การน าไปออกอากาศเรื่องราว
ของชุมชนทางนักขาวพลเมือง 
ไทยพีบีเอส 
- ชุมชนเขมยวน ต าบลเขารูปชาง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

5. บริ ห า ร ธุ ร กิ จบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 

- การแตูนแอนิเมชั่นชวยสอนเรื่อง“ดุอาใน
กิจวัตรประจ าวัน” 
- อาจารยแธนัญญา  ยินเจริญ 
- นักศึกษา  

1. นางสาวปใกรียะหแ  เจ฿ะฆอ 
2. นายอธิวัฒนแ  แซลก 
3. นายอาซรอย  มะนาวี 

- โรงเรียนบุสตานุดดีน อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ  

6. บริ ห า ร ธุ ร กิ จบั ณฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
ทองเที่ยว 

- การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเขาเทียมดา 
ต าบลเขารูปชาง  
- ดร.นัยนา  โงวศิร ิ
- อาจารยแหทัยรัตนแ  วัฒนพฤกษแ 
- นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว จ านวน 39 คน 

- ชุมชนเขาเทียมดา ต าบลเขารูปชาง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงพาณิชยแ 

7. บัญชีบัณฑิต - งานตรวจประเมินสิทธิ ผลของการ
ถายทอดบัญชีครัวเรือน 
- งานตรวจประเมินสิทธิภาพการท าบัญชี
ครัวเรือน 
- ดร.ณิชาภัทร  บุญรัตนแ 
- นักศึกษา  

- ร า นขนมจี น เ จ฿ แ อน  ว ชิ ร า         
ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบอยาง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ  
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 120 

ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. นางสาวปใณฐิตา  หลงจิ 
2. นางสาวยาวาเฮ โด 
3. นางสาวรุชัยนียแ  มะนุ 
4. นางสาวสุกัญยา  สอนคง 
5. นางสาวสุธาสินี  ฮีเร 
6. นางสาวอัสน฿ะ  ระโสยบุตร 
7. นางสาวอาริยา  หลังชาย 

8. วิ ท ย าศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

- การประยุกตแเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส ารวจและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแ
สินคา OTOP และเพ่ิมชองทางการตลาด
ผานทางแอพพลิเคชั่นในพ้ืนที่ต าบลเขาขาว 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
- นักศึกษา (นางสาวอารีนา  ใบเย็มหมะ) 

- องคแการบริหารสวนต าบลเขาขาว 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

9. รั ฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ 
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- นักศึกษา (นิชานาถ  แซมมณี) 

- องคแการบริหารสวนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

10. ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- อรรถศาสตรแ ค า เ รี ยกชื่ ออาหารใน         
ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
- นักศึกษา (นางสาวจริยา  หนูติด) 

- องคแการบริหารสวนต าบลเขาขาว 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

11. ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 

- โครงการเยาวชนรวมใจ รวมรักษแ หาดบออิฐ 
ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 
- นักศึกษา (นางกรแกว  หัดหมัน) 

- องคแการบริหารสวนต าบลเกาะแตว 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

12. ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

- การประยุกตแใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชน
บานอาวทราย หมู  1  ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
- นักศึกษา (นางสาวเมวิกา  ขวัญสุวรรณ) 

- องคแการบริหารสวนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

13. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตแ 

- การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาน้ าพริกเผาเห็ดนางฟูา 
- ผศ.ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 

- วิสาหกิจชุมชนพลังเพ่ือสังคม
สงขลา ต าบลทุ งลาน อ าเภอ           
คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

- นักศึกษา 
1. นางสาวรวิตา โอสถ 
2. นางสาวธูสิริ นพพลายบูรณแ 
3. นางสาวอภิญญา โพธิแสง 
4. นางสาวอานิส ซิมา 
5. นายอิมรอน กูทา 

- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ  
 
 

- ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑแ ส บู เ ห ล ว ที่
ประกอบดวยน้ าขาวพันธุแชอขิงจากพ้ืนที่
บานกระอาน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
- ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
- นักศึกษา 

1. นางสาวโสรยา  ลาวัลยแวุธ 
2. นางสาวกมลชนก สายสิงหแ 
3. นางสาวศิรามณี  มวงนุม 
4. นางสาวหัตภเรศ สีสมฤทธิ์ 

- วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ข า ว ช อ ขิ ง      
บ า น กร ะอาน  อ า เภ อ เทพา       
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
 

- การพัฒนาผลิตภัณฑแเสนขนมจีนแปูง
หมักอบแหงจากขาวพ้ืนเมืองพันธุแชอขิงพ้ืนที่
บานกระอาน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
- ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ 
นักศึกษา 

1. นางสาวสุพัตรา  ไกลวัลยแ 
2. นางสาวหัตภเรศ สีสมฤทธิ์ 
3. นางสาวฟาตีฮะหแ  มะแซ 
4. นางสาวอามาณี บินเจ฿ะเดรแ 

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

- การสกัดและแยกสารจากนมหนูและ
นมแมวเพ่ือปรับปรุงสูตรส าหรับผลิตภัณฑแ
ครีมดูแลผิวสูตรผสมสารสกัด 
- ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตนแ 
- อาจารยแธีรยุทธแ  ศรีเทพ 
- นักศึกษา 

1. นายราชัญยแ  บุญญโก 
2. นางสาวอีฉ฿ะ  กอเฉม 

- ศูนยแเรียนรูวิถีโหนดนา-เล 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

3. นางสาวรัฐยาหแ  สินุประสงคแ 
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม 

- การใชถานกัมมันตแกากสาคูดูดซับ
ตะกั่วและแคดเมี่ยมในน้ าทิ้งสียอมกระจูด 
“การใชชุดบ าบัดน้ าทั้ งสียอมโดยใช
ถานกัมมันตแกากสาคู” 
- ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแกว 
- นักศึกษา 

1. นางสาววันดี  คุมเพชร 
2. นางสาวกมลนิษฐแ ทองเอียด 
3. นางสาวนาซีลา  เจ฿ะยะ 

- กลุมยอมสีกระจูดทะเลนอย 
ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
 

16. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอรแ 

- การติดตามภาระบรรทุกสารอินทรียแ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ในลุม
น้ าทะเลสาบสงขลา 
- อาจารยแกมลนาวิน อินทนูจิตร 
- นักศึกษา 

1. นางสาวจิรพา ส าอางศรี 
2. นายนัสรี บารา   
3. นางสาวปารินา สีทอง   
4. นายซูลคอยรี ซือมาน  
5. นางสาวพรฑิวา หนิยุหนุ฿  
6. นายฟาเดล เบ็นแหละแหนะ  
7. นายมูฮัมหมัด หะยีมะยิ 
8. นางสาววิรารัตนแ ปลอดใหม  
9. นายสุเรน บินสะมะ   
10. นางสาวสรารัตนแ บุญยอดยิ่ง 
11. นายอิฮแซาน  มะยุ  

- ต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ  

17) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

- โครงการออกปฏิบัต ิการภาคสนาม 
ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบาน
วังหอน” 
- ดร.วรพล หนูนุน 
- นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

- หมูที่  5 บานวังหอนและเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ รพ.สต าบล
ต าบลวังอาง อ าเภอชะอวด  
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

18) วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรแ 

- ขนมปะการัง 
- ผศ.พรชัย  พุทธรักษแ 
- นักศึกษา 

1. นางสาวซามีญา เล฿าะยีตา  
2. นางสาวโซเฟีย อูมา  
3. นายธนธรณแ บุญชู  
4. นายปริญญา เรืองศรี  
5. นางสาวปใทมาภรณแ ทองนวล  
6. นางสาวรัตติยา สุเหร็น  
7. นายอนุชา โชติการสกุล  
8. นายนิอดินันทแ เจ฿ะมามะ  
9. นางสาวไยตง สะแต  
10. นางสาวยารีย฿ะ กายียุ  

- วิสาหกิจชุมชนบานหัวทรายขาว 
ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงพาณิชยแ  

- น้ าพริกแมงดาปากรอ 
- ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษแ 
- นักศึกษา 

1. นางสาวกมลชนก มณีโชติ 
2. นางสาวนุชไฮมิง อุสมา 
3. นางสาวยามีละหแ ทองสีสัน 
4. นางสาวอรทัย กาญจนะ 
5. นางสาวอรนุช ศรีขวัญ 
6. นางสาวอาริสา แกวชูศรี 
7. นางสาวสุนิดา มะลิแกว 
8. นางสาวสุนิตา องศารา 
9. นางสาวซอฟียะหแ ไกรณรงคแ 
10. นายกิตติศักดิ์ บัวตูม 

- กลุ มน้ าพริ กแมงดาปากรอ 
ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงพาณิชยแ 

19) เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  
 

- การพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตยแ
ส าหรับใช งานในฟารแมปลูกพืชปลอด
สารพิษ พ้ืนที่ต าบลเขารูปชาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ดวยโปรแกรม LabVIEW 
- ผศ.ดร.ศรัณยแ  ณรงคแกูล 
- อาจารยแเสกสรร  ชะนะ 

- ต าบลโคกมวง อ าเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา  
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

- อาจารยแลัญฉกร  นิลทรัตนแ 
- นักศึกษา 

1. นายคามิน  เพ่ิมหรรษา 
2. นายนิบัสรี  อูเซ็ง 
3. นายพิทวัช  เพ็งเกลี้ยง 
4. นายอนุวัฒนแ  มัจฉากุล 
- การพัฒนาระบบการจายน้ าแบบสมารแท
ฟารแมภายในโรงเรือนส าหรับการปลูกพืช
วิธีไฮโดรพอนิกสแ เขตพ้ืนที่ต าบลควนลัง 
อ า เภอหาดใหญ  จั งหวัดสงขลา ดวย
โปรแกรม LabVIEW 
- ผศ.ดร.ศรัณยแ  ณรงคแกูล 
- อาจารยแเสกสรร  ชะนะ 
- อาจารยแลัญฉกร  นิลทรัตนแ 
- นักศึกษา 

1. นายณรงคแศักดิ์  สมนวล 
2. นายอดิศักดิ์  เหมชะรา 
3. นายอรรถกร  จันสุวรรณ 
4. นายเอกรินทรแ  เหมียนคิด 

- ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

- การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นภายใน
โรงเรือนส าหรับการปลูกเมลอนญี่ปุุ น           
เขตพ้ืนที่ต าบลโคกมวง อ าเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา ดวยโปรแกรม LabVIEW 
- ผศ.ดร.ศรัณยแ  ณรงคแกูล 
- อาจารยแเสกสรร  ชะนะ 
- อาจารยแลัญฉกร  นิลทรัตนแ 
- นักศึกษา 

1. นายเจษฎา  สุรพจนแ 
2. นายณัฐวัตร  สิริรัตนแ 
3. นายอดิศรณแ  ปุนยัง 

- ต าบลโคกมวง อ าเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา  
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

20) เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา

- เครื่องคัดแยกขนาดขาวพ้ืนเมืองอัลฮัม 
ควบคุมการท างานดวย PLC ส าหรับ

- ชุมชนพญาบังสา จังหวัดสตูล 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) ชุมชนพญาบังสา จังหวัดสตูล 
- ดร.กันตภณ  มะหาหมัด 
- นักศึกษา 

1. นายสุกฤษฎิ์  โชติธรรมโม 
2. นายคอยรุดีน  สะมะแอ 
3. นายอาซิซ  อาแวสือนิ 
4. นายฟิตรี  กาเจ 

21) เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
(ตอเนื่อง) 
 

- การพัฒนาปรับปรุงเครื่องตัดลูกชิ้นทรง
ลูกเตเา 
- ผศ.ศุภชัย  แกวจัง 
- นักศึกษา 

1. นายชลนที  หลังจ ิ
2. นายอิทธิพัทธแ  ฤทธิรุตมแ 

- ต าบลบอยาง อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

- เครื่องหั่นหยวกกลวย 
- ผศ.วีรชัย  มัฏฐารักษแ 
- นักศึกษา 

1. นายจตุพร อินสุวรรณโณ 
2. นายวรธนัตถแ พัฒนกุล 
3. นายพจนกร ชินนา 
4. นายพุทธิวัฒนแ เกษรักษแ-จิรสนิ 

- ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

- การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑแหมอน
ยางพาราของกลุมสหกรณแบานพังดาน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
- ผศ.วีรชัย  มัฏฐารักษแ 
- นักศึกษา 

1. นายตะวัน แซซ า 
2. นางสาวศเร฿าะตา หมัดบก 

- กลุ ม สหกรณแบ า น พั งดาน 
ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 

22) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสแ 

-  การออกแบบและพัฒนาระบบการขน
ถายภายใน กรณีศึกษา ผูผลิตไขเค็มบาน
นาทับ 
- ดร.ช านาญ  พูลสวัสดิ์ 
- นักศึกษา 

- บานนาทับ ต าบลนาทับ อ าเภอ
จะนะ จังหวัสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์/
ลักษณะการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. นายกิตติชัย  รันค าภา 
2. นายฟารแโรจณแ  หะยีอาโด 
- การออกแบบเครื่องลางไขเค็ม 
- ดร.ช านาญ  พูลสวัสดิ์ 
- นักศึกษา 

1. นายโอมพันธแ  จิตสัมพันธแ 
2. นายณัฐพงษแ  สูงใหญ 

23) วิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า 

- ผลของการผสมพันธุแขามชนิดระหวาง
ปลาดุกล าพันเพศเมียกับปลาดุกเทศ  
- ผศ.ณิศา มาชู  
- นักศึกษา 

1. นายธีระวัฒ ชายหอมรส 
2. นางสาวจุฬาลักษณแ เกื้อสุวรรณ 
3. นายราเชนรแ พันธุแฤกษแ  
4. นางสาวโซเฟีย หวา 

- กลุมผูเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กล า
พัน อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแเชิงวิชาการ 
 

24) เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

- การผลิตน้ าหมักชีวภาพเรงการยอยสลาย
ฟางขาว และศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตขาว
พ้ืนเมืองอินทรียแ  
- ผศ.ดร.อมรรัตนแ ชุมทอง 
- นักศึกษา 

นายหวันสเหร฿าะ  บินมุสา 

- กลุ ม ข า ว พ้ื น เ มื อ ง อิ นท รี ยแ 
ต าบล เกาะแต ว  อ า เภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 
- ใชประโยชนแในเชิงพาณิชยแ 
 

25) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยีการอาหาร 

- การพัฒนาผลิตภัณฑแโยเกิรแตจ าปาดะ 
- อาจารยแสุเพ็ญ ดวงทอง  
- นางสาวสุพิชฌายแ บุญกอง 

- กลุมวิสาหกิจชุมชนมุสลิมมะหแ         
เบเกอรี อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
- ใชประโยชนแในเชิงพาณิชยแ 
 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.8-0-1 หนังสือรับรองการใชประโยชนแ 

 
 

https://drive.google.com/file/d/18VnVYzqkOEcXqbOsfz2tiEWW6WyVzIx-/view?usp=sharing
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

 
เป้าหมายปีถัดไป 

1.8 3.51 คะแนน 2.37 คะแนน 2.37 คะแนน  3.51 คะแนน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรมโครงงานหรือ
งานวิจัยหรือบูรณาการศาสตรแตาง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแกไขปใญหาใหชุมชนหรือทองถิ่น 
 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.67 
1.2 อาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.44 
1.3 อาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ 1.89 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 4.00 
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5.00 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 2.37 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.92 
ผลการประเมิน ระดับดี 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองอธิการบดี (อาจายแ ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคแที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถด าเนินการไดตามแผนที่ก าหนดไว        
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยแและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณแที่เกี่ยวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคแหรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนแในการพัฒนาผูเรียนหรือ
ชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและก าลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแท่ีน าไปใชประโยชนแ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใชประโยชนแในการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรคแ 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือศูนยแเครื่องมือ 
หรือศูนยแใหค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคแ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรคแ        

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรคแ การจัดใหมีศาสตราจารยแอาคันตุกะหรือศาสตราจารยแรับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคแ และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคแในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพแในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแและนักวิจัย มีการสรางขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยแและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแดีเดน 
5. มีการด าเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคแกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
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6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนแในการ
พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแที่น าไปใชประโยชนแและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ 

 

ตารางท่ี 2.1-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2561 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2562 6 ขอ (5 คะแนน) 7 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.1 ผานเกณฑแมาตรฐาน          
จ านวน 6 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใชประโยชนแในการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคแ ดังนี้  

1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือบริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธแ ขอมูลขาวสารดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
ไดแก  ข าวการตี พิมพแ/ประชุมวิชาการ  ขาวอบรมสัมมนา        
ขาวแหลงทุนวิจัย และขาวประชาสัมพันธแอ่ืน ๆ ตลอดจนผูที่สนใจ
สามารถดาวนแโหลดคูมือระเบียบ แนวปฏิบัติ และแบบฟอรแมตางๆ
ที่เก่ียวของ เพ่ืออ านวยความสะดวกแกผูเขาใชบริการ 
 

2.1-1-1  
เว็บไซตแสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-1-2 
 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
2.1-1-3  
เว็บไซตแงานประชุมวิชาการ 
2.1-1-4 
 ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  สาขามนุษยศาสตรแและ

http://ird.skru.ac.th/
http://ird.skru.ac.th/
http://ird.skru.ac.th/RMS
http://ird.skru.ac.th/RMS
https://drive.google.com/file/d/1Ico2fcNCbCdRlqqQWaNW_yfk37EPpybp/view?usp=sharing
http://e-journal.skru.ac.th/
http://e-journal.skru.ac.th/
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2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(Research Management System : RMS) ซึ่งพัฒนาโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือบริหารจัดการงานดานการวิจัย ไดแก 
ขอมูลนักวิจัย ขอมูลผลงานวิจัย ขอมูลการตีพิมพแ เผยแพร
บทความวิจัย ระบบการยื่นขอเสนอการวิจัย การประเมินขอเสนอ
การวิจัย การแจงผลการประเมิน การรายงานเบิกจายงวดเงิน 
การรายงานความกาวหนาการวิจัย การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ 
และการตีพิมพแเผยแพรผลงานวิจัย เป็นตน ทั้งนี้ ระบบสามารถ
จ าแนกสถานะการท างานตามสิทธิ์ผูใชงาน ดังนี้ 
นักวิจัย 

- สงขอเสนอ แกไข และดูขอมูลโครงการวิจัยของตนเองได 
- สงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณแ 
- สงผลงานตีพิมพแบทความทางวิชาการ 
- ดูขอมูลทะเบียนคุมงานวิจัยของตนเอง ประกอบดวย รายงาน

การท าสัญญา, รายงานการเบิกจายงวดเงิน, รายงานขยายสัญญา
วิจัย, รายงานการสงความกาวหนา/รายงานฉบับสมบูรณแ 
เจ้าหน้าที่วิจัยคณะ 

- จัดการขอมูลงานวิจัยของคณะตนเอง 
- จัดการขอมูลผลงานตีพิมพแบทความทางวิชาการของคณะตนเอง 
- จัดการทะเบียนคุมงานวิจัย (เฉพาะทุน บ.กศ.) ของคณะตนเอง 
- ดูขอมูลทะเบียนคุมงานวิจัยของคณะตนเอง ประกอบดวย 

รายงานการท าสัญญา, รายงานการเบิกจายงวดเงิน, รายงานขยาย
สัญญาวิจัย, รายงานการสงความกาวหนา/รายงานฉบับสมบูรณแ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย (งบกองทุนวิจัย) 
- ประเมินรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (งบกองทุนวิจัย) 
- ประเมินรายงานฉบับสมบูรณแโครงการวิจัย (งบกองทุนวิจัย) 

ผู้ดูแลระบบ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
- จัดการขอมูลนักวิจัย 
- จัดการขอมูลขอเสนอโครงการวิจัยทุกแหลงทุน 
- จัดการขอมูลทะเบียนคุมงานวิจัยทุกแหลงทุน ประกอบดวย 

การท าสัญญา, รายงานการเบิกจายงวดเงิน, รายงานขยายสัญญา

สังคมศาสตรแ 
2.1-1-5  
ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาต ิ (NRIIS) 
2.1-1-6 
 เว็บไซตแอักขราวิสุทธิ์   
 

http://e-journal.skru.ac.th/
http://e-journal.skru.ac.th/
http://nriis.nrct.go.th/
http://nriis.nrct.go.th/
http://plag.grad.chula.ac.th/
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วิจัย, รายงานการสงความกาวหนา/รายงานฉบับสมบูรณแ 
- จัดการขอมูลการเผยแพรบทความทางวิชาการ 
3. ระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ  ซึ่งพัฒนาโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ระบบสามารถจ าแนกสถานะการท างาน
ตามสิทธิ์ผูใชงาน ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมงานประชุม 

- ลงทะเบียนเพ่ือเป็นผูเขารวมงานประชุม 
ผู้น าเสนอบทความวิจัย 

- ลงทะเบียนเพ่ือเป็นผูน าเสนอบทความวิจัย 
- สงบทความวิจัย 
- ดูผลประเมินบทความวิจัย (บทความตนเอง) 
- แกไขบทความวิจัย 

ผู้ประเมินบทความ 
- ดูขอมูลบทความวิจัย (ที่ตนเองเป็นผูประเมิน) 
- ประเมินบทความวิจัย (ที่ตนเองเป็นผูประเมิน) 

ผู้ดูแลระบบ 
- จัดการขอมูลผูลงทะเบียนทั้งน าเสนอบทความวิจัย และเขา

รวมประชุม 
- จัดการขอมูลผูประเมินบทความวิจัย 
- จัดการขอมูลการแตงตั้งผูประเมินใหประเมินบทความวิจัย 
4. ระบบบริหารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดูแลระบบโดย คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ สามารถจ าแนก
สถานะการท างานตามสิทธิ์ผูใชงาน ดังนี้ 
ผู้แต่งบทความวิจัย 

- ลงทะเบียนเพ่ือเป็นผูสงบทความวิจัย 
- สงบทความวิจัย 
- ดูผลประเมินบทความวิจัย (บทความตนเอง) 
- แกไขบทความวิจัย 

ผู้ประเมินบทความ 
- ดูขอมูลบทความวิจัย (ที่ตนเองเป็นผูประเมิน) 
- ประเมินบทความวิจัย (ที่ตนเองเป็นผูประเมิน) 
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ผู้ดูแลระบบ 
- จัดการขอมูลนักวิจัย 
- จัดการขอมูลผูประเมินบทความวิจัย 
- จัดการขอมูลการแตงตั้งผูประเมินใหประเมินบทความวิจัย 

5. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS : National Research and Innovation Information 
System) พัฒนาโดย ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับหนวยงานภาครัฐในการเสนอของบประมาณดาน
วิทยาศาสตรแ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจ าทุกปี โดย
ก าหนดใหหนวยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนด าเนินงาน 
ส าหรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของภาครัฐ และ
ควบคุม ติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการที่ไดรับทุนวิจัย การสง
เลมรายงานวิจัย การเบิกจายเงิน และการรายงานผลผลิตตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ฯลฯ 
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ  ซึ่งพัฒนา
โดย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย  ระบบรองรับใหผู ใช งานทุก
มหาวิทยาลัยที่รวมลงนามความรวมมือ สามารถอัพโหลดไฟลแ
งานวิจัย ทั้ง Word หรือ PDF เพ่ือตรวจสอบการลอกเลียน ระบบ
จะสงผลมายังอีเมลแผูใชงาน 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
     - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคแ หรือศูนยแเครื่องมือ หรือศูนยแให
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
     - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคแ 
     - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรคแ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
     - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ  เชน  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน
สรางสรรคแ การจัดใหมีศาสตราจารยแอาคันตุกะหรือศาสตราจารยแรับเชิญ (visiting professor) 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคแ โดยไดด าเนินการจัดหาทรัพยากรในดาน
งบประมาณหองปฏิบัติการศูนยแวิทยาศาสตรแเพ่ือการวิจัย แหลง
คนควาทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

2.1-2-1  
เ ว็ บ ไ ซ ตแ ศู น ยแ วิ ท ย า ศ า ส ต รแ แ ล ะ
หองปฏิบัติการวิจัย 
 

http://science.skru.ac.th/
http://science.skru.ac.th/
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1) ศูนยแวิทยาศาสตรแมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแเ พ่ือ
สนับสนุนดานการวิจัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรแในสาขาฟิสิกสแ        
เคมีและชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน ในการท าวิจัย เชน เครื่อง pH meter 
เครื่อง UV-Vis เครื่อง Spectrophotometry เครื่อง  FTIR เครื่อง 
GC และเครื่อง HPLC พรอมมีระบบความปลอดภัยที่พรอมใชงาน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชน อุปกรณแดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย
จากควันไฟเป็นตน 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดตั้ งหนวยวิจัย โดย
ก าหนดหลักเกณฑแการจัดตั้งหนวยวิจัยและการบริหารหนวยวิจัย
ขึ้น เ พ่ือสง เสริมการด าเนินงานวิจัยของบุคลากร ที่สั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงานวิจัยเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพื่อบรรลุเปูาหมายเดียวกัน 

3) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
สนับสนุนการท าวิจัยโดยผานระบบสารสนเทศเพ่ือใชเป็นแหลง
คนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ เชน Science Direct, IEEE, 
THOMSON REUTER, Springerlink , ProQuest เป็นตน 

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มี ระบบการจัดการขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่อ านวยความสะดวกแกนักวิจัยและผูที่
สนใจ ไดแก ขอมูลดานแหลงทุนวิจัย ขอมูลดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ขอมูลแหลงวารสารเผยแพรผลงานวิจัยขอมูล
เกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิจัยและขอมูลประชาสัมพันธแ
ขาวสารอื่น ๆ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยปูองกันในการเขาใช
ขอมูล 

5) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยแของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะกรรมการก ากับดูแล
การด าเนินการตอสัตวแเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแของสถาบัน เพ่ือท า
หนาที่วางแผนและก ากับดูแลและพิจารณาตรวจสอบจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยแ จรรยาบรรณการใชสัตวแทดลอง  และดานการเลี้ยงและ
ใชสัตวแเพ่ือการศึกษาวิจัย 

6) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคแเพ่ือเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ โดยมีการด าเนินการ
คัดเลือกผลงานวิจัยที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือ

2.1-2-2  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑแการจัดตั้งหนวยวิจัย พ.ศ. 2561  
2.1-2-3  
ระบบสา รสน เทศแหล ง ค น คว า จ าก
ฐ า น ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก สแ  เ ช น 
ScienceDirect, IEEE  
2.1-2-4  
เว็บไซตแสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

2.1-2-5  
ค า สั่ ง ที่  3 4 0 1 / 2 5 6 2  เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-2-6  
ค า สั่ ง ที่  1 0 8 5 / 2 5 6 0  เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตอ
สั ต วแ เ พ่ื อ ง าน ท า ง วิ ท ย าศ า ส ต รแ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-2-7  
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 
(RANC 2019) 

https://drive.google.com/file/d/17g7mn4QE3ajiK_DpPPeNhW4s_jqjdneP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17g7mn4QE3ajiK_DpPPeNhW4s_jqjdneP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XIR0MrPxaf6FbppAC06o-cw9kSfM4Zy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XIR0MrPxaf6FbppAC06o-cw9kSfM4Zy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XIR0MrPxaf6FbppAC06o-cw9kSfM4Zy/view?usp=sharing
http://ird.skru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1lrK-8HADIcDKXLC1-2wYbLRSWLoHlxlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrK-8HADIcDKXLC1-2wYbLRSWLoHlxlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrK-8HADIcDKXLC1-2wYbLRSWLoHlxlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Ga3YmzYbQmW7-osjSDzH0HGh0epFtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Ga3YmzYbQmW7-osjSDzH0HGh0epFtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Ga3YmzYbQmW7-osjSDzH0HGh0epFtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Ga3YmzYbQmW7-osjSDzH0HGh0epFtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BoVh3VRuW-DQXpQWTmVw-aIrFbekFlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BoVh3VRuW-DQXpQWTmVw-aIrFbekFlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BoVh3VRuW-DQXpQWTmVw-aIrFbekFlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BoVh3VRuW-DQXpQWTmVw-aIrFbekFlz/view?usp=sharing
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เขารวมกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) 
ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดแ
วิว จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยแก
หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจ  

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคแ และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคแในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพแในวารสาร
ระดับชาติหรือนานานาชาติ ดังนี้  

1. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคแด าเนินการตามระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุน
การวิจัย  และระเบียบวาดวยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยไดด าเนินการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก
อาจารยแและบุคลากร ทั้งจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน
ภายนอก โดยมีการจัดสรรแบงออกเป็น 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 แหลงทุนภายใน อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ ส าหรับเงินรายได (บ.กศ.) และกองทุนวิจัย 
และอนุมัติงบประมาณรายจายประจ าปี ส าหรับเงินงบประมาณ
แผนดิน (วช.)  ซ่ึงด าเนนิการจดัสรรโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สวนที่ 2 แหลงทุนภายนอก จัดสรรและด าเนินการโดยผาน
หนวยงานเจาของแหลงทุนหรือไดรับมอบจากแหลงทุน ไดแก 
สกว. สกสว. วช. สวทช. เป็นตน  

    ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือท าหนาที่ด าเนินงานในการ
บริหารจัดการวิจัย ไดแก ตรวจสอบขอเสนอการวิจัย และ
งบประมาณดานการวิจัย เพ่ือใหการด าเนินงานดานทุนวิจัย
สอดคลองกับเกณฑแของแหล งทุนที่ก าหนด ทั้ งนี้  ผลการ

2.1-3-1  
ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา           
วาดัวยหลักเกณฑแการรับเงินทุนและการ
เบิกจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2554 
2.1-3-2   
ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา           
วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2550 
2.1-3-3  
ระ เบี ยบคณะกรรมการกองทุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการให
ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2552 
2.1-3-4   
ประกาศ/หนังสือที่เกี่ยวกับ การเปิดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2.1-3-5 
 ค าสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย 
2.1-3-6  
ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย       
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1bG_2dQXy7BgZwIS1AgzVxrNsQMjdyXNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bG_2dQXy7BgZwIS1AgzVxrNsQMjdyXNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bG_2dQXy7BgZwIS1AgzVxrNsQMjdyXNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bG_2dQXy7BgZwIS1AgzVxrNsQMjdyXNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms1WbObAoxTjLxOQeLrBAshbZb4vk_qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms1WbObAoxTjLxOQeLrBAshbZb4vk_qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifG5Mk41sf-dd6ICQuKGffMyxFe_1WoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifG5Mk41sf-dd6ICQuKGffMyxFe_1WoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifG5Mk41sf-dd6ICQuKGffMyxFe_1WoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jlno953EVwD4VD3Q77nhTXBEw0P_oz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jlno953EVwD4VD3Q77nhTXBEw0P_oz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jlno953EVwD4VD3Q77nhTXBEw0P_oz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9alZhqTvV-uUj8f8Oo-UGn-DooFMb6t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9alZhqTvV-uUj8f8Oo-UGn-DooFMb6t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDjn4uEdUFeAuKtMkhr3J5uXa6JNSF1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDjn4uEdUFeAuKtMkhr3J5uXa6JNSF1P/view?usp=sharing
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ด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา                
ท าหนาที่บริหารจัดการและจัดสรรทุนวิจัย โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) แหลงทุนภายใน ไดแก งบประมาณเงินรายได จ านวน 
35 โครงการ จ านวนเงินรวม 554,950 บาท  

(2) แหลงทุนภายนอก จ านวน  11 โครงการ จ านวนเงินรวม 
13,613,940 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

- กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
จ านวน 3 แผนงานวิจัย งบประมาณ 9,063,500  บาท 

- ส านักงานสงเสริมวิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,440,440 บาท 

- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ฐานรากเครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง (สปอว.)  จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท 

- ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 390,000 บาท 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท 

- องคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.)  จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

2. การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแ
ตามหลักเกณฑแในประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑแการสนับสนุนคาใชจายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการตีพิมพแงานวิจัยระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 สนับสนุนคาใชจายในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ จ านวน 5 เรื่อง งบประมาณที่สนับสนุน จ านวนเงิน 
215,073 บาท และคาใชจายในการตีพิมพแผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ จ านวน  1 เรื่อง งบประมาณที่สนับสนุน จ านวนเงิน 
20,000 บาท  

3. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางแรงจูงใจในการตีพิมพแ
หรือเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแตามหลักเกณฑแใน

2.1-3-7 
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑแการสนับสนุน
คาใชจายในการน าเสนอผลงานวิจัยและ
ค าใช จ ายในการตี พิมพแ งานวิ จั ยระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2557 
2.1-3-8  
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑแ
การสนั บสนุ นค าตอบแทนการตี พิ มพแ
ผลงานวิจัยและการเผยแพรงานสรางสรรคแ 
พ.ศ. 2557 
2.1-3-9  
เอกสารการสนับสนุนคาใชจายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการ
ตีพิมพแงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-10  
เอกสารการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพแ
ผลงานวิ จั ยและการ เผยแพร ผลงาน
สรางสรรคแประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-3-11  
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัย
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ             
ครั้งที่ 13 (RANC 2019) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1xTWbzno6u58I7lyqkHAdpGgtoydSb4lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTWbzno6u58I7lyqkHAdpGgtoydSb4lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTWbzno6u58I7lyqkHAdpGgtoydSb4lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTWbzno6u58I7lyqkHAdpGgtoydSb4lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTWbzno6u58I7lyqkHAdpGgtoydSb4lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBAgmfKIs1WJISVneIHX98p_L14V3SIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBAgmfKIs1WJISVneIHX98p_L14V3SIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBAgmfKIs1WJISVneIHX98p_L14V3SIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBAgmfKIs1WJISVneIHX98p_L14V3SIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBAgmfKIs1WJISVneIHX98p_L14V3SIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuyZgu_ufZb6rf0OgiOrhzS-2eeMtMyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuyZgu_ufZb6rf0OgiOrhzS-2eeMtMyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuyZgu_ufZb6rf0OgiOrhzS-2eeMtMyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuyZgu_ufZb6rf0OgiOrhzS-2eeMtMyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ignLHyXpvxf9HWwg7hu1K20ijJ59e9Vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ignLHyXpvxf9HWwg7hu1K20ijJ59e9Vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ignLHyXpvxf9HWwg7hu1K20ijJ59e9Vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQC9QSMRoFE0bzp-8UBqhKx7Pv7NFGWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQC9QSMRoFE0bzp-8UBqhKx7Pv7NFGWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQC9QSMRoFE0bzp-8UBqhKx7Pv7NFGWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQC9QSMRoFE0bzp-8UBqhKx7Pv7NFGWY/view?usp=sharing
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑแการสนับสนุนคาตอบแทนการ
ตีพิมพแผลงานวิจัยและการเผยแพรงานสรางสรรคแ พ.ศ. 2557 
โดยมีผลการด าเนินงานที่สนับสนุนในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
ผลงานวิจัยจ านวน 210 บทความ และผลงานสรางสรรคแ จ านวน 
35 ชิ้น เป็นเงิน งบประมาณท่ีสนับสนุนจ านวน 842,700 บาท  

4. การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรผลงานวิจัยการจัด
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) ระหวางวันที่ 
20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม แกรนดแวิว จังหวัด
เชียงใหม งบประมาณที่สนับสนุน จ านวนเงิน 648,000 บาท 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นหนวยงานกลางท าหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานดานการวิจัย
และบริการวิชาการ มีผลการด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยองอาจารยแและ
นักวิจัย มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแดีเดน ดังนี้  

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
ขอเสนอการวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัย” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยแและ
นักวิจัย ระหวางวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงคแเพ่ือให
อาจารยแและนักวิจัยมีความรูและความเขาใจการเขียนขอเสนอการวิจัย
ที่สอดคลองตามประเด็นที่ส าคัญตาม นโยบายและยุทธศาสตรแการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัย และนวัตกรรม และสามารถจัดท า
ขอเสนอการวิจัย concept proposal ที่สามารถยื่นเสนอขอรับทุนวิจัย 

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพแเผยแพร” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยแและนักวิจัย เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหอาจารยแและนักวิจัย มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพแ
เผยแพรลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลสากลที่ยอมรับ 

2.1-4-1  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ
เขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย” 
2.1-4-2  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพแเผยแพร” 
2.1-4-3  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษยแ” 
2.1-4-4  
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑแการสนับสนุนคาตอบแทนการ
ตีพิมพแผลงานวิจัยและการเผยแพรงาน
สรางสรรคแ พ.ศ. 2557 
2.1-4-5  
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า  เ รื่ อ ง 

https://drive.google.com/file/d/1AGolxaaN-vsvKtE22d528FyxPIQwokXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGolxaaN-vsvKtE22d528FyxPIQwokXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAmr4xUE_nvhuf1s9u7mbAlQe3-lm0xg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAmr4xUE_nvhuf1s9u7mbAlQe3-lm0xg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k38jA1z8dLuUzvqv4jQZL3qLhD4fJiiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k38jA1z8dLuUzvqv4jQZL3qLhD4fJiiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFk50K1yFI0s754qQI0LSG2bK-Sp7f6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFk50K1yFI0s754qQI0LSG2bK-Sp7f6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFk50K1yFI0s754qQI0LSG2bK-Sp7f6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFk50K1yFI0s754qQI0LSG2bK-Sp7f6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFk50K1yFI0s754qQI0LSG2bK-Sp7f6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT8tZ-2Pgjl2jwS7i1y7pFLYJaDOFo_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT8tZ-2Pgjl2jwS7i1y7pFLYJaDOFo_5/view?usp=sharing
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3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยแ”เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยแและนักวิจัย เมื่อวันที่ 16-17 
มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหอาจารยแและนักวิจัยมีความรู
ความเขาใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแและทราบวิธีปฏิบัติใน
การเสนอโครงรางการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ 

4. มีการสรางขวัญและก าลังใจแกอาจารยแและนักวิจัย โดย
สนับสนุนคาตอบแทนส าหรับบทความวิจัยหรืองานสรางสรรคแ           
ที่ไดรับการตีพิมพแเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการวิชาการที่มีรายชื่ออยูใน
ฐานขอมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5. มีการสรางขวัญและก าลังใจแกอาจารยแและนักวิจัย โดย
สนับสนุนคาใชจายในการน าเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการ
ตีพิมพแผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

6.  มีการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยแและนักวิจัยที่มีผลงาน
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธแผ าน                 
สื่อเว็บไซตแออนไลนแของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ไดแก ผูที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ฯลฯ 

หลักเกณฑแการสนับสนุนคาใชจายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการ
ตีพิมพแงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 
2.1-4-6  
เอกสารการสนับสนุนคาใชจายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการ
ตีพิมพแงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-4-7 
เอกสารการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพแ
ผลงานวิ จั ยและการ เผยแพร ผลงาน
สรางสรรคแประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1-4-8  
ขาวประชาสัมพันธแออนไลนแการเชิดชู
เกียรติอาจารยแและนักวิจัยที่มีผลงานสราง
ชื่อเสียงใหแกหนวยงาน 

5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานรวมกับเครือขาย
ความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือนวัตกรรม ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคแกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. ในการด าเนินงานบริหารจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมตั้งแตปี พ.ศ. 2547- ปีปใจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรแแหงรัฐ ในการ
สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
พัฒนาประเทศ และสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก และสรางกลไก

2.1-5-1 
 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
โครงการวิจั ยและนวัตกรรมเ พ่ือเ พ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 
2.1-5-2  
บันทึกขอตกลงความรวมมือการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น 
จังหวัดสงขลา  
2.1-5-3  
บันทึกขอตกลงความรวมมือการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น 
จังหวัดสตูล  

https://drive.google.com/file/d/1HT8tZ-2Pgjl2jwS7i1y7pFLYJaDOFo_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT8tZ-2Pgjl2jwS7i1y7pFLYJaDOFo_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT8tZ-2Pgjl2jwS7i1y7pFLYJaDOFo_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVehJAEWrM-3Ahs6QFIitxlQgrXftc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVehJAEWrM-3Ahs6QFIitxlQgrXftc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVehJAEWrM-3Ahs6QFIitxlQgrXftc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVehJAEWrM-3Ahs6QFIitxlQgrXftc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CirRyBswmEFCV94xK_6glUgHKKX76b1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CirRyBswmEFCV94xK_6glUgHKKX76b1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CirRyBswmEFCV94xK_6glUgHKKX76b1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H9Un7w-32AIGwDYCda03wDWRtUZez66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H9Un7w-32AIGwDYCda03wDWRtUZez66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H9Un7w-32AIGwDYCda03wDWRtUZez66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXS4WCWlnbb34LkF0kKm_8xX4TaYMjse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXS4WCWlnbb34LkF0kKm_8xX4TaYMjse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXS4WCWlnbb34LkF0kKm_8xX4TaYMjse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZpK_4PsR967BmhgEJNqNc5TSdc2f-Tg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZpK_4PsR967BmhgEJNqNc5TSdc2f-Tg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZpK_4PsR967BmhgEJNqNc5TSdc2f-Tg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXdlbuXmNDssE3xEI_EpwxitnQB_yIQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXdlbuXmNDssE3xEI_EpwxitnQB_yIQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXdlbuXmNDssE3xEI_EpwxitnQB_yIQd/view?usp=sharing
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เชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยน าความรูจากผลงานวิจัย
และพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่นมาถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแกชุมชน 

ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือขาย ทั้งของรัฐ
และเอกชนในเขตพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 
จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปใตตานี ยะลา และนราธิวาส 
จ านวน 13 สถาบัน ไดแก 

(1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ  
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(3) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(6) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ 
(7) มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
(8) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(9) วิทยาลัยชุมชนปใตตานี 
(10) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(11) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
(12) วิทยาลัยชุมชนยะลา 
(13) วิทยาลัยชุมชนสตูล 
ซึ่ งในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินงานจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับสถาบันภายในเครือขาย 
จ านวนเงิน 1,700,000 บาท  

2. เครือขายความรวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับจังหวัดสงขลา 
โดยมีความรวมมือระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต 30 มีนาคม 2561 – 30 
กันยายน 2564 มีวัตถุประสงคแเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่เปูาหมาย โดยมีการด าเนินงานดานความรวมมือกับ
จังหวัดดังกลาวในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย ก าหนด
แผนงานและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือใหสามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว 

3. เครือขายความรวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา

2.1-5-4  
บันทึกขอตกลงความรวมมือการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
จังหวัดพัทลุง             
2.1-5-5  
เอกสารการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต
ความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหวางไทย  - ฝรั่ ง เศส (Franco-Thai 
Mobility programme/PHC-SIAM)              
         
 
 

https://drive.google.com/file/d/16SbJ7e3s2cLjsdHInVCdhPHplk5vV5qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SbJ7e3s2cLjsdHInVCdhPHplk5vV5qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SbJ7e3s2cLjsdHInVCdhPHplk5vV5qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRFOFipROIRKPpnSvHqaW3PEzkn0ohZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRFOFipROIRKPpnSvHqaW3PEzkn0ohZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRFOFipROIRKPpnSvHqaW3PEzkn0ohZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRFOFipROIRKPpnSvHqaW3PEzkn0ohZ9/view?usp=sharing
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และพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับจังหวัดสตูล 
โดยมีความรวมมือระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต 30 มีนาคม 2561 – 30 
กันยายน 2564 มีวัตถุประสงคแเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ทองถิ่นในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยมีการด าเนินงานดานความรวมมือ
กับจังหวัดดังกลาวในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย ก าหนด
แผนงานและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ ดานวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือใหสามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว 

4. เครือขายความรวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับจังหวัด
พัทลุง โดยมีความรวมมือระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต 30 มีนาคม 2561 
– 30 กันยายน 2564 มีวัตถุประสงคแเพ่ือยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาทองถิ่นในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยมีการด าเนินงานดานความ
รวมมือกับจังหวัดดังกลาวในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย 
ก าหนดแผนงานและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ ดาน
วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือใหสามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว 

5. เครือขายความรวมมือโครงการวิจัยรวมภายใตความรวมมือดาน
อุดมศึกษาและการวิจัยระหวางไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Mobility 
programme/PHC-SIAM) โดยมีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ New eco-efficient constructing 
materials from waste poly(ethylene terephthalate(PET) and 
renewable resource  

6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการด าเนินงานตามแผนการ
วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 สอดคลองแผนยุทธศาสตรแการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2561 - 
2565) ในประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน ซึ่งด าเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีระบบและกลไกการน า

2.1-6-1  
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) 
2.1-6-2  
แ ผ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

https://drive.google.com/file/d/1La34ad1_ZOIUKPA0EmL91Mea-PFJwRXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La34ad1_ZOIUKPA0EmL91Mea-PFJwRXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La34ad1_ZOIUKPA0EmL91Mea-PFJwRXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFPQi8xXLshqMF2lr40BWAPia2FOz8h6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFPQi8xXLshqMF2lr40BWAPia2FOz8h6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFPQi8xXLshqMF2lr40BWAPia2FOz8h6/view?usp=sharing
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ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนแ
พัฒนาชุมชน ไดแก ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคแบนพ้ืนฐานภูมิปใญญาทองถิ่นหรือเอกลักษณแ
ของมหาวิทยาลัย ระบบการถายทอดองคแความรู/เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยสูชุมชนทองถิ่นและกลุมเปูาหมาย และ ระบบและกลไก
การสนับสนุนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธแ 

ทั้งนี้ มีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอก มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายในการพัฒนา 
2. ลงพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาและส ารวจปใญหา และความตองการ

ของชุมชนในทองถิ่น เพ่ือก าหนดโจทยแวิจัยและบริการวิชาการใน
พ้ืนที่เปูาหมาย 

3. กลั่นกรองและประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียดผลผลิต
และตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดโดยสอดคลองประเด็นการใหสนับสนุน 

3. สนับสนุนการใหทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน
ภายนอก  

4. จัดการผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใชประโยชนแโดยการใหบริการ
วิชาการถายทอดองคแความรูและนวัตกรรมสูชุมชน/ทองถิ่น หรือ
บูรณาการสูการเรียนการสอน/การตีพิมพแเผยแพร 

5. ส ารวจ ติดตาม ประเมินผลลัพธแ/ผลกระทบเศรษฐกิจ 
สังคม ในการน าองคแความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี จาก
งานวิจัยไปใชประโยชนแ  

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีการบูรณาการรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายใน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
หนวยงานระดับคณะ ศูนยแ ส านัก และหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ไดแก องคแการบริหารสวนต าบลร าแดง องคแการบริหาร
สวนต าบลควนโพธแ องคแการบริหารสวนต าบลเกาะแตว และผูน า
ชุมชนทองถิ่น เพ่ือน าผลงานวิจัยหรือองคแความรูทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น ามาด าเนินงานโครงการพันธกิจ

2.1-6-3  
ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ 
2.1-6-4  
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคแบนพ้ืนฐานภูมิปใญญาทองถิ่น
หรือเอกลักษณแของมหาวิทยาลัย 
2.1-6-5  
ระบบการคัดสรร วิเคราะหแ  สังเคราะหแ
งานวิจัย เพ่ือการตีพิมพแ เผยแพรและการ
น าไปใชประโยชนแ 
2.1-6-6  
ระบบการถายทอดองคแความรู/เทคโนโลยี
จ า ก ง า น วิ จั ย สู ชุ ม ช น ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
กลุมเปูาหมาย 
2.1-6-7  
ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธแ 
2.1-6-8  
ประกาศเปิดรับขอเสนอโครงการวิจัย 
2.1-6-9  
ร า ย ง า น ผ ล โ ค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
2.1-6-10  
รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธแมหาวิทยาลัยกับสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัย 
2.1-6-11  
หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนแ 

https://drive.google.com/file/d/1YTmEWCB3_BhirccPh2sOSODT1HgmlgMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTmEWCB3_BhirccPh2sOSODT1HgmlgMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14X4GgBgz2694INJWm3j7PxOpfW6s3Ix8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14X4GgBgz2694INJWm3j7PxOpfW6s3Ix8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14X4GgBgz2694INJWm3j7PxOpfW6s3Ix8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qozD5HiNX8L3V5vZZqNl8ML20kMU01LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qozD5HiNX8L3V5vZZqNl8ML20kMU01LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qozD5HiNX8L3V5vZZqNl8ML20kMU01LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZNqHT7ls7D94Fwni9ElFVxbLulzJDNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZNqHT7ls7D94Fwni9ElFVxbLulzJDNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZNqHT7ls7D94Fwni9ElFVxbLulzJDNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qc7uI7wy8QCMONlZ89czEz23qa5Xgr8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qc7uI7wy8QCMONlZ89czEz23qa5Xgr8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_LcyXS-dBMQime9ZQpJXlIOWtGBRGOGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0u9yLDoGWzge5sz8nFqut4snGo6inAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0u9yLDoGWzge5sz8nFqut4snGo6inAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTvtR-i4xlEGVU1_PjufOIxSmaEbsItZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTvtR-i4xlEGVU1_PjufOIxSmaEbsItZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTvtR-i4xlEGVU1_PjufOIxSmaEbsItZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5ubcIEFMylX9CLxqzKv3TZy1DF48KxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5ubcIEFMylX9CLxqzKv3TZy1DF48KxM/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

สัมพันธแเพ่ือแกปใญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ ไดแก 
การผลิตและการแปรรูปขาวอินทรียแ การผลิตปุยอินทรียแ การ
เพาะพันธุแและอนุบาลปลาดุกลูกผสมบิ๊กล าพัน การยกระดับและ
พัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน OTOP ฯลฯ 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีระบบและกลไกการด าเนินงานในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแที่น าไปใชประโยชนแ ดังนี้ คือ  

1. มีระบบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรแมส าหรับ
อาจารยแบุคลากรและนักวิจัยที่มีความประสงคแจะยื่นการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เพ่ือด าเนินการดานงานบริหารจัดการการยื่นขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3. ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการ
ด าเนินงานดานการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยแสินทางปใญญา ซึ่งมี
ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว จ านวน 7 ผลงาน 
ประกอบดวยสิทธิบัตรการออกแบบ จ านวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้ 

1) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73303  กระเปา 
2) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73304  กระเปา 
3) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73305  กระเปา 

ประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้ 
1) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15903 เคกชิฟฟุอน จ าปาดะ  
2) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15902 สูตรแยมจ าปาดะ 
3) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15901 สูตรขนมครกญี่ปุุนที่มี

สวนผสมของขาวย า 
4) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15529 เครื่องเก็บละอองเกสรดอก

สละ 
และอยูระหวางด าเนินการการตรวจสอบและรับจดทะเบียน 
ประกอบดวย สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ านวน 14 ชิ้นงาน  

2.1-7-1  
ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ 
2.1-7-2  
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-3  
แบบฟอรแมและเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-4  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวย
การบริหารจัดการทรัพยแสินทางปใญญาและ
สิทธิประโยชนแจากงานวิจัย พ.ศ. 2553 
2.1-7-5  
ส าเนาใบอนุสิทธิบัตร  
2.1-7-6  
เอกสารการด าเนินงานดานการยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร  

 

https://drive.google.com/file/d/1wHt0gFd6EXr6SjITYCrbklN0AomwLte2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHt0gFd6EXr6SjITYCrbklN0AomwLte2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJHvUuIiDKHl26iV6xDZiAyx0TpR4lm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJHvUuIiDKHl26iV6xDZiAyx0TpR4lm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nq3YV1JPfYh8sjBLkz00xLuD33Q0XkUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nq3YV1JPfYh8sjBLkz00xLuD33Q0XkUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-CPJnOoMfAOsV0it7gK_LBejzbOOx6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-CPJnOoMfAOsV0it7gK_LBejzbOOx6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-CPJnOoMfAOsV0it7gK_LBejzbOOx6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtQgK8AQXRFXEYhSshsCZkV0E_OJPZ-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njQS0_BalsPRTxjpuWz9DrVMb9P2QMKx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njQS0_BalsPRTxjpuWz9DrVMb9P2QMKx/view?usp=sharing
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย โดยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคแกับการเรียนการสอน มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และมีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยแกอาจารยแประจ า มีการติดตามผลและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติมีสัดสวนนอย 
2. ประเด็นยุทธศาสตรแการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแการวิจัยและ

นวัตกรรม 20 ปี  
3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือดานวิทยาศาสตรแขั้นสูงส าหรับการด าเนินงานวิจัย  
4. สรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐแ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปใจจัยน าเขา (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองอธิการบดี (อาจายแ ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปใจจัยส าคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแในสถาบันอุดมศึกษา           
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสรางสรรคแอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคแที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบงชี้             
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินตอจ านวนอาจารยแประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุมสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแจากภายในและภายนอกสถาบันตอจ านวนอาจารยแ
ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
2. แปลงคาจ านวนเงินที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  

  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารยแประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารยแและนักวิจัยใหนับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ  

2. ใหนับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ 
ไมใชจ านวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารยแประจ าหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใช
นักวิจัยเป็นผูด าเนินการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2561 38,977,386.25 บาท 4.65 คะแนน ดีมาก 

2562 30,098,327.10 บาท 3.73 คะแนน ดีมาก 

2563 15,555,664.60 บาท 4.61 คะแนน ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคแ จ านวนเงินทั้งสิ้น  15,555,664.60 บาท ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชา
ในสถาบัน เทากับ 4.61 คะแนน โดยแบงเป็น กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี จ านวน 45 เรื่อง 
จ านวนเงิน  6,794,375.60 บาท กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ จ านวน 94 เรื่อง จ านวนเงิน  
8,761,289.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

คณะ 

จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

จากแหล่งทุน
ภายในและ

ภายนอก (บาท) 

จ านวน 
อาจารย์ประจ าท้ังหมด(คน) 

จ านวนเงิน
สนับ

สนับสนุนทนุ
วิจัยต่อคน 

(บาท) 

ระดับ
คะแนน 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ครุศาสตรแ 946,783.60  57 57 0 16,610.24 3.32 
ศิลปกรรมศาสตรแ 80000 45.5 44.5 1 1,797.75 0.36 
วิทยาการจัดการ 4,185,100 75 69 6 60,653.62 5.00 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 1,197,992 73 67 6  2.79 
- กลุ มสาขาวิ ชามนุษยศาสตรแ และ
สังคมศาสตรแ 1,042,492  61 

 

17,090.00 3.42 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 155,500  6 25,916.67 2.16 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2,121,095 29 29 -  5.00 
- กลุ มสาขาวิ ชามนุ ษยศาสตรแ และ
สังคมศาสตรแ 540,000 

 

16 

 

33,750.00 5.00 
- กลุ มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรแ และ
เทคโนโลย ี 1,581,095 13 121,622.69 5.00 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลย ี 5,466,934 104 96 8 56947.23 5.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 833,560 31 31 - 26,889.00 2.24 
เทคโนโลยีการเกษตร 724,200 30 27 3 26,822.22 2.24 

มหาวิทยาลยั 15,555,664.60 444.5 420.5 24   
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ 

6,794,375.60 
 247.5    

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี 

8,761,289.00 
 173    

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ =  (6,794,375.60บาท / 247.5คน)  

=  27,452.02 บาท 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี =  (8,761,289.00 บาท / 173คน)  

= 50,643.29 บาท 
แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ =  (27,452.02 / 25,000 × 5 ) 

=  5.00 คะแนน 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี =  (50,643.29 / 60,000 × 5) 

=  4.22 คะแนน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =  (5.00 + 4.22 / 2) 

=  4.61 คะแนน 
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

2.2 4.50 คะแนน 4.61 คะแนน 4.61 คะแนน  4.60 คะแนน 

 

หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
2.2-0-1 สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคแ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยแขอทุนสนับสนุนการวิจัยใหมากข้ึน 

https://drive.google.com/file/d/1HDab6oeb52eatHQL4BMIozNJ9XRtK_-O/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นขอมูลที่ส าคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยแประจ าและนักวิจัยไดสรางสรรคแขึ้น         
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคแความรูอยางตอเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและน าไปใชประโยชนแทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพแในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพแในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑแการพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผาน
การประเมินต าแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคแกรระดับชาติวาจางใหด าเนินการ ต าราหรือ
หนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑแการขอต าแหนงทางวิชาการแลว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดไวเป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดไวเป็น คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดไวเป็น คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคารอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
  
 
2. แปลงคารอยละที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ปีการศึกษา จ า น ว น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 453 เรื่อง 4.39 คะแนน ดี 

2561 565 เรื่อง 4.92 คะแนน ดีมาก 

2562 500 เรื่อง 5.00 คะแนน ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนกัวิจัย 
 

          จ านวนอาจารยแประจ าและนักวิจัยภายในสถาบันทั้งหมด 

รอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 
 รอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 
                            ที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม5 

X 5 

X 100 
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ผลการด าเนินงาน  
  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าที่ไดรับการตีพิมพแหรือ
เผยแพร จ านวนทั้งสิ้น 500 เรื่อง ซึ่งมคีาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบันเทากับ 5.00 คะแนน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.3-1 ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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จ านวนรวมผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

34 69 83 84 34 128 47 21 500 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
สมบู รณแที่ ตี พิ มพแ ใ น
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.2) 

22 48 6 61 8 8 7 98 35 13 306 

มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
(0.2) 

- - - - - - - - - - - 

บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
สมบู รณแที่ ตี พิ มพแ ใ น
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.4) 

1 5 - 5 2 7 - 11 4 3 39 

มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
(0.4) 

- - - - - - - - - - - 

บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
สมบู รณแ ที่ ตี พิ มพแ ใน

- - - 2 - - - 3 - - 5 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิ ชาการ
ระดับนานาชาติที่ ได
ตี พิ ม พแ เ ผ ย แ พ ร ใ น
ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ
นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.6) 
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
สมบู รณแ ที่ ตี พิ มพแ ใน
วารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมู ล 
TCI  กลุมที่ 2 (0.6)  

4 4 - - - 2 3 1 3 2 19 

มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 
(0.6)  

- - - - 7 - - - - - 7 

ผลงานที่ไดรับการจด           
อนุสิทธิบัตร (0.8) 

1 - - - - - - 4 - 1 6 

บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิ ชาการที่
ตีพิมพแ ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ตีพิมพแในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1  (0.8) 

3 3 - 8 1 1 2 4 3 2 27 

บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณแที่
ตี พิ มพแ ในวารสารทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติที่

- - - 2 - - 4 7 1 0 15 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบ
คณะกรรมกา รกา ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว า ด ว ย
หลักเกณฑแการพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2562 (1.00) 
ผลงานวิจัยที่หนวยงาน
หรื อองคแกรระดับชาติ
วาจางใหด าเนินการ (1.00) 

- 1 - 2 - -   - - - 3 

ผลงานคนพบพันธุแพืช 
พันธุแสัตวแ ที่คนพบใหม
แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร จั ด
ทะเบียน (1.00) 

- - - - - - - - - - - 

ต าราหรือหนังสือหรืองาน
แปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑแการประเมิน
ต าแหนงทางวิชาการแต
ไม ได น ามาขอรั บการ
ประเมิ นต าแหน งทาง
วิชาการ (1.00) 

3 - - - - - - - 1 - 4 

ผลงานที่ไดรับการจด
สิทธิบัตร (1.00) 

- - - - 3 - - - - - 3 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑแการขอต าแหนงทาง
วิชาการแลว  (1.00) 
 

- - - - - - - - - - - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 152 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 
งานสร างสรรคแที่ มีการ
เผยแพรสู สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนกิสแ 
Online (0.2) 

- - - - 1 - - - - - 1 

งานสรางสรรคแที่ไดรับ
การเผยแพร ในระดับ
สถาบัน (0.4) 

- - - 1 22 - - - - - 23 

งานสรางสรรคแที่ไดรับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร ใ น
ระดับชาติ (0.6) 

- - - 2 16 - - - - - 18 

งานสรางสรรคแที่ไดรับการ
เผยแพร ในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.8) 

- - - - 2 - - - - - 2 

งานสรางสรรคแที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (1.00) 

- -  - 22 - - - - - 22 

งานสรางสรรคแที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 
(1.00) 

- 1 - - - - - - - - 1 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

13.40 20.00 27.40 52.60 15.20 39.80 14.80 7.40 190.60 

- ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
ม นุ ษ ย ศ า ส ต รแ แ ล ะ
สังคมศาสตรแ 

13.40 18.40  27.40 52.60 6.40     118.20 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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- ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต รแ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

  1.60    8.80 39.80 14.80 7.40 72.40 

จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (คน) 

57 73 75 45.5 29 104 31 30 444.5 

- ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
ม นุ ษ ย ศ า ส ต รแ แ ล ะ
สังคมศาสตรแ (คน) 

57 67  75 45.5 16     260.5 

- ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต รแ แ ล ะ
เทคโนโลยี (คน) 

  6    13 104 31 30 184 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ =  (118.20 / 260.5 × 100) =  ร้อยละ 45.00 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี =  (72.40 / 184 × 100)       =  ร้อยละ 39.00 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ =  (45.00 / 20 × 5)  
=  5.00  คะแนน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี =  (39.00 / 30 × 5 )   
=  5.00 คะแนน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน =  (5.00 + 5.00 / 2) 
=  5.00 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 

2.3 4.50 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
2.3-0-1 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

https://drive.google.com/file/d/1TEMtSWqk1mCvF9qPqMCrhEkg3OuGSv8-/view?usp=sharing
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองอธิการบดี (อาจาร ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอยาง มีประสิทธิภาพ
และประสบความส าคัญนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี
ประโยชนแสูการน าไปใช จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมของอาจารยแประจ าที่
น าไปใชประโยชนแในการแกไขปใญหาตามวัตถุประสงคแที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยไดรับการ
รับรองการใชประโยชนแจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช
ประโยชนแตอชุมชนทั้งหมดของสถาบันที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคารอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 

 
 
  

 
 
2. แปลงคารอยละที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  
 

 
 
หมายเหตุ 
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแใหเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

   ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 
 

  จ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีท่ีประเมินฯ 

รอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 

รอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 
                  ทั้งหมดของสถาบันในปีท่ีประเมินที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม5 

X 5 

X 100 
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ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมทั้งหมด 139 เรื่อง    

และมีจ านวนของงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 76  เรื่อง  คิดเป็น
รอยละ 54.67 เทากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.4-1  แสดงคารอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

จ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีที่ประเมิน 139 เรื่อง 

จ านวนของงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่น าไปใช
ประโยชนแตอชุมชน 

76 เรื่อง 

รอยละของจ านวนงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช
ประโยชนแตอชุมชน 

=  (76/139) × 100 
=  รอยละ 54.67 

คารอยละที่ค านวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  (54.67 × 5 / 30) 
คะแนนที่ได ้ =  5.00 คะแนน 

 
ตารางท่ี 2.4-2 งานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/คณะ หน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู
ส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
ฝึกประสบการณแวิ ชา ชีพครู  : 
โรงเรียนหนวยฝึกประสบการณแ
วิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2562 

นิศารัตนแ    บุญมี 
นัยนา   ยีหมะ 
ชนกพร   ประทุมทอง 
ภักดิ์ศานณัฎฐแ  หอยสกลุ 
รัศมิ์ดาว    สุขมาตยแ 

โรงเรียนบานยางเกาะ 
 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

2. รูปแบบการจั ดการ เรี ยนรู
ส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
ฝึกประสบการณแวิ ชา ชีพครู  : 
โรงเรียนหนวยฝึกประสบการณแ
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 

นิศารัตนแ    บุญมี 
นัยนา   ยีหมะ 
ชนกพร   ประทุมทอง 
ภักดิ์ศานณัฎฐแ  หอยสกลุ 
รัศมิ์ดาว    สุขมาตยแ 

โรงเรียนบานโคกมวง ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

3. ก า ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด
คุณลักษณะดานจิตสาธารณะส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร.จงกล บัวแกว 
มณีนุช รองพล 

ภาควิชาวิจั ยและจิตวิทยา
ประยุกตแ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

4. การพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพชีวิต
การท างานครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 18 

จงกล บัวแกว 
 

ภาควิชาวิจั ยและจิตวิทยา
ประยุกตแ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 
 

https://skruacth-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EYmWCN23i9hLmhqDYiFHjtYBdlWhBMOfs28_xwpdwT4TIw?e=KrRjbV
https://skruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ESbn1LMJ4upAlnoymfyY-8gBJp44Mv2e82qp-AwV9I8dxA?e=tsriXN
https://skruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EQJJigGSsklLk58JAq9Uax8BnVp0KImzNaSCOw0z8VmNJQ?e=2eifec
https://skruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EQJJigGSsklLk58JAq9Uax8BnVp0KImzNaSCOw0z8VmNJQ?e=2eifec
https://skruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EQdjhrjxIS1Kt-ZJ4vtUfOIBPmMgTzjkCSUnDGayPpPDTw?e=YKh9IT
https://skruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EQdjhrjxIS1Kt-ZJ4vtUfOIBPmMgTzjkCSUnDGayPpPDTw?e=YKh9IT
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/คณะ หน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

5. เ รื ่อ ง  ก า ร พ ัฒ น า ต ัว บ ง ช้ี 
คุณภาพชีวติการท างานของครู 
ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 18 

จงกล บัวแกว 
และคณะ 

สาขาวิชาการวัดประเมินและ
วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ าน
สมเด็จเจาพระยา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

6. ก า ร พ ัฒ น า เ ค รื ่อ ง ม ือ ว ัด
คุณลักษณะดานจิต สาธารณะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

จงกล บัวแกว 
มณีนุช รองพล 

สาขาวิชาการวัดประเมินและ
วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ าน
สมเด็จเจาพระยา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

7. การใชระบบพี่เลี ้ยงส าหรับ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู
จากแนวคิด บันได 5 ขั ้น เพื ่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรแของนักเรียน 

เกวลิน  ชัยณรงคแ โรงเรียนสุกัญศาสนแวิทยา ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

8. การใชระบบพี่เลี ้ยงส าหรับ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู
จากแนวคิด บันได 5 ขั ้น เพื ่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรแของนักเรียน 

เกวลิน  ชัยณรงคแ 
 

โรงเรียนสุราษฎรแธานี ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

9. การสรางสรรคแบทเพลงเพื่อ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมจากอัตลักษณแของการ
แสดงพื้นบานท่ีปรากฏในเขตพื้นที่
ลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

ดร.กรฤต  นิลวานิช 
 

สมาคมท อ ง เที่ ย ว ชุมชน
จังหวัดพัทลุง  
 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ  

10. การสรางสรรคแผลงานการแสดง
พื้นบ านภาคใต  ดอกไมประจ า
จังหวัดในเขตพื้นที่ลุมน้ าทะเลสาบ
สงขลา เพื่อประชาสัมพันธแและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงคแ ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ  

11. การสรางสรรคแผลิตภัณฑแจาก
วั สดุ ในท อ งถิ่ นบริ เ วณลุ มน้ า
ทะเลสาบสงขลา โดยมีแรงบันดาล
ใจจากวิถีชีวิต ภูมิปใญญา ที่ปรากฏ
ในพื้นที่ลุมน้ าทะเลสาบสงขลา เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อาจารยแธัชพล  ภัทรจริยา ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ  

12. ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ
ปร ะชาสั มพั น ธแ ส ง เ ส ริ ม ก า ร

ดร.พีรพงษแ  พันธะศรี ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ  

https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER2KNhefaVZImh9nDKCkVpUBeQW1xDhCPtkIFkivep0hGw?e=H4SZ0e
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER2KNhefaVZImh9nDKCkVpUBeQW1xDhCPtkIFkivep0hGw?e=H4SZ0e
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER2KNhefaVZImh9nDKCkVpUBeQW1xDhCPtkIFkivep0hGw?e=H4SZ0e
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/ER2KNhefaVZImh9nDKCkVpUBeQW1xDhCPtkIFkivep0hGw?e=H4SZ0e
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EaIUqVAlSgRBqGaDSKHkAlQB3WkFjI0fN67uRvoWIVU5Qg?e=qrb07q
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EaIUqVAlSgRBqGaDSKHkAlQB3WkFjI0fN67uRvoWIVU5Qg?e=qrb07q
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EaIUqVAlSgRBqGaDSKHkAlQB3WkFjI0fN67uRvoWIVU5Qg?e=qrb07q
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EaIUqVAlSgRBqGaDSKHkAlQB3WkFjI0fN67uRvoWIVU5Qg?e=qrb07q
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EdFoHj_kPR9PsP97wTTp3y8B3CGxcAWbLUVJ9VuIKZFt8w?e=SAGmMa
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jirawan_po_skru_ac_th/EfsL1JNVx31Io_OFt1iFHJIBw12W_J1SKVL8Eob0tt9l8g?e=mQ3jb2
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีแรง
บันดาลใจจากวิถีชีวิต ภูมิปใญญา
ทองถิ่นและอัตลักษณแของการแสดง
พื้นบานที่ปรากฏในพื้นที่ลุมน้ า
ทะเลสาบสงขลา 
13. การสรางสรรคแผลงานการแสดง
นาฏศิลปร วมสมัยชุดจินตภาพ       
จากจิตวิญญาณสูวิถีถิ่นชุมชนพื้นท่ี
ลุมน้ าทะเลสาบสงขลา เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อาจารยแญาณิกา  ศรีญามา สมาคมท อ ง เที่ ย ว ชุมชน
จังหวัดพัทลุง  
 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ  

14. ช่ือผลงาน Veil Hidden Beauty อาจารยแศิวะ อินทะโคตร 
 

- 
 

ใชประโยชนแทางออม
งานสรางสรรคแ ซึ่งเป็น
การสรางคุณคาทาง
จิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ 
สรางความสุข 
 

15. ช่ือผลงาน Light, Color and 
Atmosphere in Nature 
16. ช่ือผลงาน Flower Beauty 
17. ช่ือผลงาน The Atmosphere 
of Nature and Color Light  
18. ช่ือผลงาน Lady and Veil 
19. ช่ือผลงาน Color Light in Nature 
20. ช่ือผลงาน Self-portrait in 
Summer 
21. ช่ือผลงาน Under the Flower 
Shadow 
22. ช่ือผลงาน Trees and Sunlight 
23. ช่ือผลงาน The Shadow on 
the Cheek of the Young Woman   
24. ช่ือผลงาน Lady 
25. ช่ือผลงาน Thai Dance 
26. ช่ือผลงาน The  Woman and 
Flowers 
27. งานวิจัย เรื่องการประเมิน
แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการงานบริการสาธารณะ  

ผศ.ดร.สุระพรรณแ จุลสุวรรณแ องคแการบริหารสวนจังหวัด
สงขลา 
 

การใชประโยชนแ เ ชิง
นโยบาย 

28. ความสามารถในการจัดท าบัญชี
แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผูประกอบการในสังกัดศูนยแบมเพาะ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นา งปทุ มพร   หิ รั ญส าลี 
นางสาวลักขณา  ด าชู 
 

ศูนยแบมเพาะธรุกิจ จังหวัด
สงขลา 

การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ 
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29. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผูประกอบการและความไดเปรียบ
ในการแข งขั น :  หลั กฐานเ ชิ ง
ประจักษแของผูประกอบการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผศ.ประสิทธ์ิ  รุงเรือง 
ผศ.จาริณี  เธียรเจริญ 
 

ศูนยแบมเพาะธรุกิจ จังหวัด
สงขลา 

- การใชประโยชนแเชิง
พาณิชยแ 
- การใชประโยชนแเชิง
นโยบาย 

30. บทบัญญัติศาสนาอิสลามที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม 

ดร.อรุณ  บิลหลี 
ธัญวรัตนแ  ตันวานิช (2563) 
 

สมาคมการคาการทองเที่ยว 
ฮาลาล - ไทยอาเซียน 

การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ 

31. การศึกษาการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ผูประกอบการขายเครื่องส าอางใน
จังหวัดสงขลา 

สุธีรา เดชนครินทรแ 
และคณะ 

รานจีนา แฟมิลีม่ารแท การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ 

32. ปใญหาและความต องการ
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
ธุรกิจออนไลนแในจังหวัดสงขลา 

วรสันตแ  ถาวรประเสริฐ  
อริสรา  ถาวรประเสริฐ  
 

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า น 
Yhimmee  ออนไลนแ 

การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ 

33. ส ารวจพื้ นที่ และประ เมิ น
ศักยภาพพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาสูการ
เป็นตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน 

อาจารยแเอมอร อาวสกุล 
และคณะ 
 

องคแการบริหารสวนต าบลเขา
ขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

34. ส ารวจพื้ นที่ และประ เมิ น
ศักยภาพพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาสูการ
เป็นตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน 

อาจารยแเอมอร อาวสกุล 
และคณะ 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ      

35. รูปแบบการบริหารจัดการ
ตลาดนัด ชุมชนเ ชิงวัฒนธรรม           
เพื่อการ ทองเที่ยวจังหวัดสตูล 

ดร.รัชชพงษแ ชัชวาลยแ 
อาจารยแศดานนทแ วัตตธรรม 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
     

36. การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิ จกรรมการท อง เที่ ย วตลาด
วั ฒน ธ ร ร ม วิ ถี ชุ ม ชน ใน พื้ น ที่            
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

อาจารยแณทรัตนแจุฑา ไชยสวัสดิ์ 
ดร.มุจลินทรแ ผลกลา 
อาจารยแกีรกิต จิตสมบูรณแ 
อาจารยแชนางลักษณแ ขุนทอง 

37. ศึ ก ษ า อ ง คแ ค ว า ม รู ด า น
ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมพื้นที่
ชุมชนเกาะยอ 

อาจารยแชุลีพร ทวีศรี 
อาจารยแสิทธิพร ศรีผอง 
อาจารยแทิวาพร จันทรแแกว 

องคแการบริหารสวนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา  

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

38. ส ารวจและจัดท าฐานขอมูล
เ ชิ งพื้ นที่ แหล งท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมพื้นที่
ชุมชนเกาะยอ 

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ 
อาจารยแอติวิชญแ มติรงาม 
อาจารยแธนัย ตันวานิช 
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39. การศึกษาทุนทางสังคมและ
ภ ูม ิป ใญ ญ า ท อ ง ถิ ่น เ พื ่อ ก า ร
พัฒนาการ ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในพื้นที่เกาะยอ 

อาจารยแมาริสา จันทรแฉาย 
และคณะ 

องคแการบริหารสวนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
     

40. การศึกษาสารสนเทศชุมชนเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ ชุมชนเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา 

ดร.มุจลินทรแ ผลกลา 
และคณะ 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

41. รูปแบบการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชน
เกาะยอ 

อาจารยแศดานนทแ วัตตธรรม 
ดร.รัชชพงษแ ชัชวาลยแ 
 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
     

42. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศกแนอย: 
กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

อาจารยแอมรรัตนแ จริันดร 
ดร.สลลิา เพ็ชรทอง 
อาจารยแฑิตฐิตา สินรักษา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
     

43. ส ารวจความพึ งพอใจและ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ ง
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
องคแการบริหารสวนต าบลสะทอน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ดร.ไชยา เกศารัตนแ 
และคณะ 

องคแการบริหารสวนต าบลสะทอน 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
      

44. งานวิจัย เรื่องการลดปริมาณ
ขยะบนเกาะหลีเปฺะอยางยั่งยืนโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

ดร.จิรัตนแ  เขียวชอุม Marine waste   ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  

45. งานวิจัย เรื่องการลดปริมาณ
ขยะบนเกาะหลีเปฺะอยางยั่งยืนโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

ดร.จิรัตนแ  เขียวชอุม ASEAN waste Crisis ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  

46. งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนา
ความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับประ เทศมา เ ล เ ซี ยภ าย ใต
ยุทธศาสตรแกรทองเที่ยวอาเซียน 
 
 

ดร.นราวดี  บัวขวัญ ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ทองเที่ยวจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  

47. งานวิจัย เรื่อง การจัดการ
ตลาดการทองเที่ยวในเขตมรดก
วัฒนธรรม พ้ืนท่ีเมืองเกาสงขลา 

ดร.นราวดี  บัวขวัญ ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
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48. งานวิจัยเรื่อง การผลิตและ
การประยุกตแ ใช  เ ช้ือราบิวเวอ
เ รี ย จ า ก วั ส ดุ เ ศ ษ เ ห ลื อ ท า ง
การเกษตรในทองถิ่นโดยการมี
สวนรวมของชุมชน 

ดร.วนิดา  เพ็ชรแลมลุ 
 

ชุมชนบานตนมะพราวสูง  
ต าบลควนลัง อ.หาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ 
เชิงวิชาการ  
 

49. การปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
น้ าพริกเผาเห็ดนางฟูา 

ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม วิสาหกิจชุมชนพลังเพื่อ
สังคมสงขลา ต าบลทุงลาน 
อ าเภอคลองหอยโขง  
จังหวัดสงขลา 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
วิชาการ  
 

50. การพัฒนาผลิตภัณฑแสบูเหลว
ที่ประกอบดวยน้ าขาวพันธุแชอขิง
จากพื้นที่บานกระอาน อ.เทพา 
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิง
บานกระอาน อ.เทพา 
จังหวัดสงขลา 

- ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
วิชาการ  
- ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง

สาธารณะ  
 

51. การพัฒนาผลิตภัฑณแ เสน
ขนมจีนแปูงหมักอบแหงจากขาว
พื้ น เมื อ งพันธุแ ช อขิ งพื้ นที่ บ าน
กระอาน อ.เทพา จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิง
บานกระอาน อ.เทพา 
จังหวัดสงขลา 

- ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
วิชาการ  
- ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง

สาธารณะ  
52. การสกัดและแยกสารจากนม
หนูและนมแมวเพื่อปรับปรุงสูตร
ส าหรับผลิภัฑณแครีมดูแลผิวสูตร
ผสมสารสกัด 

ดร.ธีรยุทธแ ศรีเทพ ศูนยแเรียนรูวิถีโหนด-นา-เล ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
วิชาการ 
 

53. การใชถานกัมมันตแกากสาคูดูด
ซับตะกั่วและแคดเมี่ยมในน้ าทิ้งสี
ยอมกระจูด “การใชชุดบ าบัดน้ าทั้ง
สียอมโดยใชถานกัมมันตแกากสาคู” 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแกว ที่ท าการกลุมยอมสีกระจูด
ทะเลนอย ต าบลพนางตุง 
อ าเภอควขนุน จังหวัดพัทลุง 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
วิชาการ 
 

54. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ ในลุมน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

ผศ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ  
  

หมูที่ 1 ต าบลทาหิน  อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ เ ชิ ง
สาธารณะ 
 

55. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ 2 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 

56. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ 3 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/คณะ หน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

57. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

 ผศ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ  
 

หมูที่ 4 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

58. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ 6 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ 
 

59. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ 7 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

60. การติ ดตามภาระบรรทุ ก
สารอินทรียแของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับที่ในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ 8 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ 
 จังหวัดสงขลา 

61. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

อาจารยแกมลนาวิน อินทนูจิตร  หมูที่ 1 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ 
 

62. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

หมูที่ 2 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

63. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

หมูที่ 3 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

64. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

หมูที่ 4 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

65. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

หมูที่ 6 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

66. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND  

หมูที่ 7 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

67. Characterization of Natural 
Organic Matter in Songkhla Lake 
Basin, THAILAND                                                                                                                                                                                                                                   

หมูที่ 8 ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

68. ขนมปะการัง ผศ.พรชัย  พุทธรักษแ 
 

วิสาหกิจชุมชนบานหัวทรายขาว 
ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/คณะ หน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

69. น้ าพริกแมงดาปากรอ ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษแ 
 

กลุมน้ าพริกแมงดาปากรอ 
ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

ใชประโยชนแเชิงสาธารณะ 
 

70. การพัฒนาระบบควบคุ ม
อุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน
ระบบปิด 

ลัญฉกร  นิลทรัตนแ 
เสกสรร  ชะนะ 
กุลยุทธ  บุญเซง 

หางหุนสวนจ ากัด พึ่ง ขิ้ม 
กรีนฟารแม  
หมูที่ 8 ต าบลปุาบอน  
อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 

การใช ประโยชนแ เ ชิ ง
วิชาการ  

71. กา รสร า ง เ ค รื่ อ งต นแบบ
ส าหรับกวนน้ าตาลโตนด 

กุลยุทธ  บุญเซง 
ลัญฉกร  นิลทรัตนแ 

กลุมวิสาหกจิบานคลองฉนวน 
หมู 5 ต าบลชุมพล  
อ าเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 

การใช ประโยชนแ เ ชิ ง
วิชาการ  

72. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ 

ศุภชัย  แกวจัง 
คุลยา  ศรีโยม 

แอมเรสคอฟฟ่ี 
อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

การใช ประโยชนแ เ ชิ ง
วิชาการ  

73. ก า ร อ อก แ บ บ แ ล ะ ส ร า ง
เครื่องมือปีนตนมะพราว 

ผจงจิต  พิจิตบรรจง  
สมศักดิ์  แกวพลอย  
เอกรินทรแ  วาโย 

ชุมชนต าบลน้ านอย  
อ าเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

การใช ประโยชนแ เ ชิ ง
วิชาการ 

74. การผลิตน้ าหมักชีวภาพเรง
การย อ ยสลายฟางข า ว  และ
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตขาว
พื้นเมืองอินทรียแ 

ผศ.ดร.อมรรัตนแ  ชุมทอง 
 

ต าบลเกาะแตว 
อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา   

การใชประโยชนแ เ ชิง
วิชาการ  

75. การพัฒนาจุลินทรียแปฏิปใกษแ
และสงเสริมการเจริญเติบโตเป็น
ปุยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อการผลิต
ถั่วฝใกยาวแบบ GAP 

ผศ.ดร.อมรรัตนแ  ชุมทอง 
 

กลุมโคเนื้อต าบลทุงลาน 
อ าเภอคลองหอยโขง  
จังหวัดสงขลา 

การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ  

76. การศึกษากระบวน การผลิต
และคุณภาพของเคยปลาที่ผลิต
ต า ม ก ระ บ วนก า ร ภู มิ ปใ ญ ญ า
ทองถิ่นชุมชนทะเลนอย พื้นที่ลุม
น้ าทะเลสาบสงขลา 

รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี กลุมเคยปลาทะเลนอย การใชประโยชนแ เ ชิง
พาณิชยแ  
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การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

2.4 
 

รอยละ 24 รอยละ 54.67 5.00 คะแนน  รอยละ 30 

 
หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
2.4-0-1 หนังสือรับรองการน าไปใชประโยชนแ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรม 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคแ 4.61 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจ าและนักวิจัย 5.00 
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.90 
ผลการประเมิน ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1syx3DdUbrZoKKDjZdudRELoDjZhtzzMi/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองอธิการบดี (ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธแกับชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ไดแก 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนา
ทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบท ปใญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตรแพระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ชุมชนหรือองคแกรมีผูน าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองคแกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชนและ

เอกลักษณแของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคแกรอยางเขมแข็ง 
6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นผูรับผิดชอบ

รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 
 

หมายเหตุ 
 1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต 3 ปีขึ้นไป 
 2. ย่ังยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต 5 ปีขึ้นไป 
 3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ขอ 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.1 ผานเกณฑแมาตรฐาน 

จ านวน 6 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมกับทุกคณะ และภาคี
เครือขายสวนราชการ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
โดยลงนามความรวมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และไดมี
ประชุมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นและใหภาคีเครือขายสวนราชการรวมกันพิจารณา
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนา จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงไดจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การ
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนา ตามยุทธศาสตรแการพัฒนาทองถิ่น
(ตามพระบรมราโชบาย)  โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.  2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมายตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของ
ชุมชนสูชุมชนตนแบบ ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย 
จ านวน 7 พ้ืนที่ ประกอบดวย จังหวัดสงขลา จ านวน 3 พ้ืนที่ จังหวัด
พัทลุง จ านวน 2 พ้ืนที่ และจังหวัดสตูล จ านวน 2 พ้ืนที่ อีกทั้งได
ก าหนดใหทุกคณะลงพ้ืนที่ส ารวจปใญหาความตองการของชุมชน
เปูาหมายที่รับผิดชอบในการพัฒนาสูชุมชนตนแบบที่สอดคลองกับ
บริบท ปใญหาความตองการของทองถิ่น ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
โดยไดนอมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดานการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น ตามศาสตรแ
พระราชามาใชในการด าเนินงาน ยึดหลัก การเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา โดยมีพ้ืนที่เปูาหมายการพัฒนา ดังนี้  

 
 
 
 

3.1-1-1  
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัด
สงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-2  
บันทึกสรุปประเด็นการประชุมหารือ
รวมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-3  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายฯ 
3.1-1-4  
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2562 

https://drive.google.com/file/d/1aWvmMFwMvMP7laJP7XyS7f0lrvvkJcT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWvmMFwMvMP7laJP7XyS7f0lrvvkJcT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK9C9hEGSIS3fh3oAb-qdwbNvN-TsTWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK9C9hEGSIS3fh3oAb-qdwbNvN-TsTWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LoSqiuNF44NSzox1XYEl6Hi8N8om4-Xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LoSqiuNF44NSzox1XYEl6Hi8N8om4-Xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177dFuQSfepc_n6NQ4s6waH8XkuWxIIhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177dFuQSfepc_n6NQ4s6waH8XkuWxIIhe/view?usp=sharing
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จังหวัดสงขลา จ านวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย  

ล าดับ พื้นที่เปูาหมาย หนวยงานรับผดิชอบ 

1. ต าบลทุงลาน  
อ าเภอคลองหอยโขง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ต าบลเกาะแตว  
อ าเภอเมืองสงขลา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. ต าบลทาหิน  
อ าเภอสทิงพระ 

คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลย ี

จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

ล าดับ พื้นที่เปูาหมาย หนวยงานรับผดิชอบ 

1. ต าบลโคกมวง  
อ าเภอเขาชัยสน 

คณะวิทยาการจัดการ 

2. ต าบลตะโหมด  
อ าเภอตะโหมด  

คณะศิลปกรรมศาสตรแ 

จังหวัดสตูล จ านวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

ล าดับ พื้นที่เปูาหมาย หนวยงานรับผดิชอบ 

1. ต าบลเขาขาว  

อ าเภอละงู 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต รแ แ ล ะ

สังคมศาสตรแ 

2. ต าบลทุงนุย  

อ าเภอควนกาหลง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมอบหมายใหคณะครุศาสตรแ เป็น
เจาภาพหลักในการขับเคลื่อนงานดังกลาว ซึ่งก าหนดสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา พัทลุง และสตูล และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกัด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน 
เป็นพื้นที่เปูาหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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อ าเภอ ต าบล สถานศึกษา 
จังหวัดสงขลา  จ านวน 10 โรงเรียน 

สะบายอย ธารคีรี 1. โรงเรียน ตชด.บานแกแดะ 
(พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น 
จันทรแตรี) 
2. โรงเรียน ตชด.บานหาดทราย 

เขาแดง 3. โรงเรียน ตชด.มหาราช 1 
4. โรงเรียน ตชด.บานส านักเอาะ 

สะเดา ส านักแตว 5. โรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา 
 ปาดังเบซารแ 6. โรงเรียน ตชด.บานชายควน 

7. โรงเรียน ตชด.บานบาโรย 

ทุงหมอ 8. โรงเรียน ตชด.บานทุงสบายใจ 

นาทวี ทับชาง 9. โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 

ประกอบ 10. โรงเรียน ตชด.บานประกอบออก 

จังหวัดสตูล จ านวน 2 โรงเรียน 

ควนกาหลง ควนกาหลง 11. โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐ
ประชาสรรคแ 
12. โรงเรียน ตชด.บานสานแดง 

จังหวัดตรัง จ านวน 2 โรงเรียน 
ปะเหลียน 

 
ลิพัง 13. โรงเรียน ตชด.สันติราษฎรแ

ประชาบ ารุง 
14. โรงเรียน ตชด.บานหินจอก 

จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 โรงเรียน 
ปุาพะยอม เกาะเตา 15. โรงเรียน ตชด.บานควนตะแบก 

 

  อีกทั้งมหาวิทยาลัยไดมีการด าเนินงานโครงการเพ่ิมเติม  
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามบริบทของแตละหนวยงานอีกดวย 
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2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมกับคณะทุกคณะ และ
หนวยงานภายนอกซึ่งประกอบดวยสวนราชการจังหวัดสงขลา 
พัทลุง และสตูล องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ และผูน า
ชุมชน ในการบริการวิชาการในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาพ้ืนที่อยางเป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 
1. การวางแผนการท างาน (Plan)  
     1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับคณะ สวนราชการ 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนที่เกี่ยวของ รวมกันก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัย ไดจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรแ
การพัฒนาทองถิ่น จากนั้นไดมีการประชุมแบบมีสวนรวมกับคณะ 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายชุมชน
ตนแบบ จ านวน 7 พ้ืนที่  โดยมี พ้ืนที่ เปูาหมายจังหวัดสงขลา          
3 ชุมชน พัทลุง 2 ชุมชน และจังหวัดสตูล 2 ชุมชน 
     1.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและด าเนินงานโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่งที่ 
3465/2562  
     1.3 มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะตางๆ ไดด าเนินการลงพ้ืนที่
ส ารวจประเด็นปใญหา/ความตองการในการด าเนินงาน รวมกับ
ตัวแทนชุมชน ปราชญแชาวบาน กลุมอาชีพ องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพ่ือน าขอมูลที่ไดมาประกอบการจัดท าขอเสนอโครงการ
และวางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     1.4 มหาวิทยาลัยฯ ไดด าเนินการจัดท าแผนสงเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ แผนเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน ภายใต
แผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 โดยก าหนดตัวชี้วัดใน
การด าเนินงานอยางชัดเจน จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
 
 

3.1-2-1  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา           
เรื่องก าหนดพื้นที่เปูาหมายฯ 
3.1-2-2  
รายงานการประชุม  ครั้ งที่  1 /2562           
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
3.1-2-3  
ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 
3465/2562 
3.1-2-4  
แ ผ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
3.1-2-5  
ส าเนาโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
3.1-2-6  
แบบฟอรแมรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ รายไตรมาส 
3.1-2-7  
ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
3.1-2-8  
ค าสั่ งมหาวิทยาลั ย ราชภัฏสงขลาที่ 
2818/2562 
3.1-2-9  
รายงานผลการติดตามและปรับปรุงการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1LoSqiuNF44NSzox1XYEl6Hi8N8om4-Xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LoSqiuNF44NSzox1XYEl6Hi8N8om4-Xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177dFuQSfepc_n6NQ4s6waH8XkuWxIIhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177dFuQSfepc_n6NQ4s6waH8XkuWxIIhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EvYw1ZXpBctsogF_w_qe5PrRj6cWWQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EvYw1ZXpBctsogF_w_qe5PrRj6cWWQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-LVUbbrBhmNqBSDEbCA_mh59zc_5JdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-LVUbbrBhmNqBSDEbCA_mh59zc_5JdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-LVUbbrBhmNqBSDEbCA_mh59zc_5JdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVCvPO9wGEu3iW9hYFM1XRI3N6cF627_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVCvPO9wGEu3iW9hYFM1XRI3N6cF627_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJzyZ5v4-_qU0MjElfEKQ1YD1GVJr_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJzyZ5v4-_qU0MjElfEKQ1YD1GVJr_uT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BZpEzYNgPPH8ugxxniKUK3y5kFDkWK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BZpEzYNgPPH8ugxxniKUK3y5kFDkWK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZzW3kujE4lPn35Bd4aib-qA75w5Ft2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZzW3kujE4lPn35Bd4aib-qA75w5Ft2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgahsFkL4_95DENpMoBs47OrcQpB1PNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgahsFkL4_95DENpMoBs47OrcQpB1PNU/view?usp=sharing
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2. การด าเนินงาน (Do) 
   2.1 มหาวิทยาลัยฯ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
และภาคีเครือขาย ไดด าเนินงานโครงการตามแผนในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่เปูาหมาย ภายใตโครงการยุทธศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานราก 
กิจกรรมยอย เสริมสราง
อาชีพเสริมเพื่อยกระดับ
รายไดครัวเรือนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลปุาขาด และ
ต า บ ล ช ะ แ ล 
อ า เภอสิ งหนคร 
จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได
ใ ห กั บ ชุ ม ช น ฐ า น ร า ก 
กิจกรรมยอย : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริม
อาชีพเพื่อเพิ่มรายไดส าหรับ
ครัวเรือนในชุมชนฐานราก 

อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

3. โครงการ เพิ่ มทั กษะ
อาชีพเชิงลึกและสงเสริม
ก า ร ท า เ ก ษ ต ร แ บ บ
ผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดพัทลุง ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

4. โ ค ร งก า ร อบ รม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชน
ตนแบบการทองเที่ยววิถี
ชุมชนบูรณาการความรัก
สามัคคีเทิดไทองคแราชัน 

ต าบลเขาขาว 
อ าเภอละง ู
จังหวัดสตูล 

คณะมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ 

5. โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ : การท าเกษตร
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต า บ ล ทุ ง ล า น 
อ าเภอคลองหอยโขง  
จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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6.โครงการชุมชนตนแบบ
เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต          
1 อ าเภอ 1 คณะ 

ต า บ ล โ ค ก ม ว ง 
อ า เภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

7.โครงการชุมชนตนแบบ
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ด ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมชุมชนเกาะแตว 

ต าบลเกาะแตว 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

8.โครงการพัฒนาชุมชน
ต น แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอยอด
คุณคาแกชุมชนอยางยั่งยืน 

ต า บ ล ต ะ โ ห ม ด 
อ า เ ภอตะ โหมด 
จังหวัดพัทลุง 

ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม
ศาสตรแ 

9.โครงการชุมชนตนแบบ
เกษตรอินทรียแ 4.0 บานทุงพัก 

ต าบลทุงนุย  
อ าเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

10.โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบอ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

ต าบลทาหิน 
อ า เภอสทิ งพร ะ 
จังหวัดสงขลา 

คณะวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยี 

11.โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑแ
ชุมชน OTOP 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

งานศูนยแเครื่องมือ
กลาง สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

12.โครงการสงเสริมควมรัก
สามัคคี  ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

คณะมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ 

13.โครงการยกระดบัคุณภาพ
การเรียนรูดานการอานการ
เขียนและการวิเคราะหแของ
นักเรี ยนในระดับการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

คณะครุศาสตรแ 

14 . โ ค ร ง ก า รย กร ะดั บ
คุณภาพทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชาติ  (O-net) 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

คณะครุศาสตรแ 

15 . โคร งการสนับสนุ น 
DLTV เพื่อแกไขปใญหาขาด
แคลนครูใหกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

คณะครุศาสตรแ 
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1 6 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ฐานขอมูลต าบล 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

ส านักวิทยบริการ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

 
1 7 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น /
ผูประกอบการใหม 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 
พัทลุง และสตูล 

ศูนยแบมเพาะธรุกิจ 

3. การประเมินผล (Check) 
3.1 ผูรับผิดชอบโครงการชุมชนเปูาหมายมีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการตอมหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน 
เป็นผูก ากับติดตามรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการเป็นราย  
ไตรมาส เพ่ือรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตอไป 

3.2.สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
เป็นเจาภาพหลัก ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก และโครงการตามบริบท : ชุมชน
ตนแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ ไดด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายชุมชนตนแบบ จ านวน 
7 พ้ืนที่ รวมกับคณะที่รับผิดชอบงานหลัก ตัวแทนองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูน าชุมชน และกลุมเปูาหมายที่เขารวมโครงการ เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงาน รับฟใงขอเสนอแนะ ปใญหาและอุปสรรคแ
ในการด าเนินงาน เพ่ือน าขอมูลที่ ไดมาปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการด าเนินงานใหสอดคลองกับความตองการและเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น เป็นที่พึงพอใจของทุกฝุาย 
      3.3 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าราง
แผนพัฒนาคุณภาพโครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่งที่ 2818/2562 เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี และรายงานตอ
มหาวิทยาลัย 
4. การปรับปรุงพัฒนา (Action)  
     เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการน าผลการประเมินโครงการ  
ขอเสนอแนะและปใญหาตาง ๆ มารวมกันพิจารณาถึงปใญหาและ
อุปสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป โดยผูรับผิดชอบหลัก
ของโครงการประสานงานรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ในการ
ประชุมหารือ เพ่ือใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการครั้งตอไป จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและ
แผน ไดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
ยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2562 เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานและน า
ขอมูลที่ ไดมาปรับปรุงแกไขรูปแบบและกระบวนการในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานดังนี้ 

ปใญหา/ขอเสนอแนะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การพัฒนาการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.จากการลงพื้นที่ส ารวจขอมูล  
เชิงลึกของครัวเรือนยากจน พบวา 
บางครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 
สวนใหญเป็นผูปุวยติดเตียงหรือ
พิการ บางครัวเรือนมีปใญหาอื่นๆ 
ซ้ าซอน เชน ปใญหายาเสพติด และ
บางสวนพบวา ไมไดยากจนจริง 
สงผลท าใหการพัฒนาทักษะอาชีพ
มีขอจ ากัดมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ 
ครัวเรือนยากจน สวนใหญ ใน
ระดับอ าเภอนั้น คอนขางกระจัด
กระจายอยูในพื้นที่ตางต าบล ตาง
หมูบาน ท าใหการรวมกลุมอาชีพ
ในชุมชนนั้น คอนขางท าไดยาก 

- ประสานงานในการลงพื้ นที่
ส ารวจขอมูลรวมกับส านักงาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ และคัดเลือก
กลุมเปูาหมายรวมกับหนวยงานใน
พื้นที ่
- ก าหนดกลุมเปูาหมายในการ
พัฒนา เป็ นราย ชุมชน  โดย ใช
กระบวนการพัฒนาผานรูปแบบ 1 
คณะ 1 อ าเภอ โดยการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อ
พัฒนาสูชุมชนตนแบบ 
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2.ตั ว ช้ีวัดผลการด า เนินงานที่
ก าหนด ขอที่ 1 ชุมชนที่เขารวม
โครงการผานเกณฑแการประเมิน
ของกรมพัฒนาชุมชน (กชช.2ค) 
แตผลการด าเนินงานจริงนั้น ใน
การแกไขปใญหาความยากจนนั้น 
เป็นการประเมินรายไดครัวเรือน
ตอปี ตามเกณฑแ จปฐ. ตัวช้ีวัดที่ 
22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ตอปี สงผลท าใหการประเมินผล
การด าเนินงานจริงไมสอดคลองกับ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดอยางแทจริง 

ปรับตั ว ช้ีวัดการด า เนินงานให
สอดคลองกับการด าเนินงานจริง 
เพื่อประเมินรายไดที่เพิ่มขึ้นของ
กลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดคนในชุมชนฐานราก ตาม
เกณฑแ จปฐ. ตัวช้ีวัดที่ 22 รายได
เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอปี โดย
ก าหนดตัวช้ีวัด รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพน
เกณฑแความยากจน 

3. ครัวเรือนขาดแคลนทุนทรัพยแใน
การด าเนินงานกิจกรรมตอเนื่อง 
เนื่องจากมีตนทุนคอนขางสูง เชน   
การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกสแ  
ตองใชไฟฟูาและน้ าชวยในการ
เจริญเติบโตของผัก การเลี้ยงไก 
ต อ ง ให อ าห า ร อย า งต อ เ นื่ อ ง 
ประกอบกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองใน
พื้นที่มคีวามเสี่ยงโรคระบาด 

สงเสริมอาชีพที่ใชตนทุนไมสูงมาก
นัก และสามารถลดภาระดาน
คาใชจายในการจัดการระยะยาว
หลังจบโครงการ 

4 . ข อ มู ล ผู ป ร ะ กอบก า ร ที่ ขึ้ น
ทะเบียนหรืออยู ในฐานขอมู ล
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไม
ต ร ง กั บ ส ภ า พค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง 
เนื่องจากเป็นฐานขอมูลเดิมไมมี
การปรับปรุงใหเป็นปใจจุบัน ซึ่งมี
ผูประกอบการบางรายยกเลิก
กิจการไปแลว 

ประสานท างานกับทุกภาคสวนใน
มหาวิทยาลัย และหนวยงานภาคี 
เ ช น  พ า ณิ ช ยแ จั ง ห วั ด  แ ล ะ
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นตน   

5.ระยะเวลาในการลงจัดกิจกรรม 
ณ โรง เ รี ยนกลุ ม เปู าหม ายไม
สามารถกระท า ไดอย าง เต็มที่ 
เนื่องจาก โรงเรียนมีกิจกรรมของ
โรงเรี ยน อาทิ  กีฬาสี ระหว าง
โรงเรียน กีฬาสีประจ าอ า เภอ         

วางแผนการด าเนินกิจกรรมรวมกัน
ร ะ หว า ง คณ ะ ครุ ศ า สต รแ แ ล ะ
โรงเรียนกลุมเปูาหมาย 
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การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นตน ท าให
คณะท างานไมสามารถจัดกิจกรรม
ไดอยางตอเนื่อง 

 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดน าองคแความรูเขาไปพัฒนาใน
พ้ืนที่เปูาหมายชุมชนตนแบบ สงผลใหผูน าหรือสมาชิกชุมชนเกิด         
การเรียนรู และด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง จ านวน 4 ชุมชน ดังนี้ 
1.ชุมชนต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได
ลงพ้ืนที่บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ต าบลทุงลาน อ าเภอ
คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา อยางตอเนื่อง ตั้งแตปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จนถึงปใจจุบัน สงผลท าใหชุมชนเกิดการเรียนรูและ
ด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน ในดานการสงเสริมการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร และการสรางเสริมรายไดจากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและสราง
รายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน เชน การเลี้ยงโคขุน การแปรรูป
ผลิตภัณฑแหนอไมและกาแฟ การผลิตผักเพ่ืออาหารกลางวัน ท าให
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดและด าเนินชีวิตโดยอาศัยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ชุมชนต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได
ด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง โดยเริ่ม
ด าเนินการโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่มาตั้ งแต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนกระท่ังปใจจุบัน โดยบูรณาการท างาน
รวมกันระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สงผลท าใหชุมชนเกิดการ
เรียนรูและด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ในดานการเกษตรและการ
ประยุกตแใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง เชน การ
ประยุกตแใชเทคโนโลยีนิเวศวิศวกรรมและชีวภาพเพ่ือยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตร การประยุกตแใชระบบพลังงานแสงอาทิตยแ เพ่ือ
การเกษตรชุมชน  

3.1-3-1  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-3-2  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-3-3  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-3-4  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-3-5  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
3.1-3-6 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
3.1-3-7  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
คณะครุศาสตรแ 
3.1-3-8  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะครุศาสตรแ 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1PUFCJGLC3fe-z5f0orRUJQFYpc9tRyyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUFCJGLC3fe-z5f0orRUJQFYpc9tRyyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_Bs4QZwZTCuqWFR_xa8DSjT8LKSR9dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_Bs4QZwZTCuqWFR_xa8DSjT8LKSR9dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdEelVFP8d4levw-skhL8a7y072M7_is/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdEelVFP8d4levw-skhL8a7y072M7_is/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zsm2kZdTsZB-1xtmnAh5xw-V1zn5HYT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zsm2kZdTsZB-1xtmnAh5xw-V1zn5HYT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PX2FAG6QfC5KA8oGlB8ikcDQ0yhbOLgp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PX2FAG6QfC5KA8oGlB8ikcDQ0yhbOLgp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5LH_XS7cnXggSkPVCFtrDO8znJBO5qN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5LH_XS7cnXggSkPVCFtrDO8znJBO5qN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17be2woe6ynTCnO7qIGK-quQRncNZvp6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17be2woe6ynTCnO7qIGK-quQRncNZvp6E/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 176 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3.ชุมชนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะมนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ ไดด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลเขาขาว ดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน อยางตอเนื่อง ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จนกระทั่งปใจจุบัน สงผลท าใหชุมชนเกิดการเรียนรูและด าเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการก าหนดแผนพัฒนาการทองเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งมีวาระการด าเนินการเรงดวน คือ การสรางความรู
ความเขาใจใหแกประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว การ
ยกระดับอาหารและผลิตภัณฑแชุมชนส าหรับตลาดนัดชุมชนเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเที่ยวถ้ าทะลุ แหลงทองเที่ยวตลาด
นานาสตูลจีโอพารแค และการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน จ านวน 6 กลุม 
ไดแก (1) กลุมกาแฟโบราณ บานนาขาเหนือ (2) กลุมผลิตภัณฑแ           
จากขาวบานนาขาเหนือ (3) กลุมโคขุน เขาขาว (4) กลุมสตรีตัดเย็บ 
บานบอหิน (5) กลุมขนมกะหรี่ปใ๊บ บานหาญ (6) กลุมท าขนม           
บานดาหล า 
4.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 43 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะครุศาสตรแไดด าเนินงาน
ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ที่สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
จ านวน 15 โรงเรียน อยางตอเนื่อง ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
พัทลุง สตูล และจังหวัดตรัง ตลอดระยะเวลากวา 20 ปี จนกระทั่ง
ปใจจุบัน สงผลท าใหโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเกิดการเรียนรู
และด าเนินกิจกรรมในดานการพัฒนาหองเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
และการสงเสริมความรู ความเขาใจในเนื้อหากลุมสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตรแ และปฐมวัย อยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ ส าหรับพ้ืนที่เปูาหมายอีก 3 พ้ืนที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยพ่ึงเริ่ม
ด าเนินการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต ประกอบดวย 
1) ต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
เจาภาพหลัก : คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
2) ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
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เจาภาพหลัก : คณะศิลปกรรมศาสตรแ 
3) ต าบลทุงนุย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   
เจาภาพหลัก : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

ชุมชนเปูาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกลไกการ
พัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชนและเอกลักษณแ ของ
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง ไดแก  

1. ชุมชนต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
        เป็นชุมชนที่นอมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การด าเนินชีวิต ซึ่งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร 
เชน สวนยางพารา สวนผลไม เลี้ยงโคพ้ืนเมืองและโคลูกผสม            
ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย พบวา
ชุมชนมีกลไกในการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชน 
ตัวอยางเชน 
         - กลุมเลี้ยงโคเนื้อทุงลาน โดยมีแนวคิดมาจากคนรุนใหมใน
ชุมชนอยากท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตน บวกกับการชอบการท า
เกษตร สืบทอดการเลี้ยงโคจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของโคและการเลี้ยงโคแตละประเภท โดยเริ่มตนจากการ
เลี้ยงโคดวยตนเอง แลวคอย ๆ ขยับขยายแนะน าคนในชุมชนมา
รวมกลุมจนปใจจุบันเกิดการรวมกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน) ซึ่งมี
สมาชิกในกลุมทั้งหมด 34 ครัวเรือน ทางกลุมมีแนวคิดในการ
พัฒนาตนเองเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง โดยการน ามูลโคมาท าเป็นปุย
อัดเม็ดซึ่งเหมาะส าหรับการใชงานปลูกพืชผักทุกชนิด สวนผสมเป็น
มูลโคแท 100% มาจ าหนวยในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง 
         - กลุมกาแฟ โดยคนในชุมชนมีแนวคิดมาจากการอยากใช
พ้ืนที่สวนยางพาราใหเกิดประโยชนแสูงสุด ตองการสรางรายไดเสริม
จากสภาวะราคายางพาราตกต่ า จึงปลูกกาแฟเสริมในพ้ืนที่สวน
ยางพารา และพ้ืนที่วางเปลา จนปใจจุบันมีสมาชิกผูปลูกกาแฟ 
จ านวน 15 ครัวเรือน พ้ืนที่ประมาณ 52 ไร มีการน าผลผลิตในพ้ืน
ที่มาแปรรูปแบบกาแฟคั่ว เครื่องดื่มจากกาแฟ ในพ้ืนที่ และทาง

3.1-4-1  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
3.1-4-2  
ภาพกิจกรรมของชุมชน 
3.1-4-3  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1n5LH_XS7cnXggSkPVCFtrDO8znJBO5qN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTfFmXICoXddk4n1heTPiFjzqjPigaxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
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กลุมมีแนวคิดในการพัฒนาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 
โดยการน ากาแฟที่เหลือใชจากการท าเครื่องดื่ม มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑแสบูจากกากกาแฟ มาจ าหนวยในชุมชนและพ้ืนที่
ใกลเคียง 

2.ชุมชนต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
       การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
เกาะแตว ประมาณรอยละ 70 ประกอบอาชีพดานการเกษตร เชน 
ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา และขาวเจา) ท าปศุสัตวแ (สวนใหญ
เลี้ยงโคพ้ืนเมือง โคผสม ไกพ้ืนเมือง ไกไข เป็ดเทศ) ซึ่งจากการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย พบวาชุมชน      
มีกลไกในการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชน 
ตัวอยางเชน 
       - กลุมเครื่องแกงต ามือ ผลิตเครื่องแกงสม เครื่องแกงกะทิ 
สรางกลไกในการพัฒนาตนเอง โดยใหสมาชิกภายในกลุมปลูก
ตะไคร พริก และวัตถุดิบอ่ืนๆ โดยการสับเปลี่ยนกันน าวัตถุดิบ 
ของสมาชิกมาขายใหกับกลุมเพ่ือเป็นรายไดเพ่ิมเติมใหกับสมาชิก 

 3.ชุมชนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
       ประชากรสวนใหญในต าบลเขาขาวประกอบอาชีพการเกษตร 
เชน สวนยางพารา ปาลแมน้ ามัน ท านาท าไร เป็นตน นอกจากนี้ยัง
ประกอบอาชีพเสริม เชน ท าขนม ชางเสริมสวย ชางตัดเย็บเสื้อผา 
ชางกอสราง ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไกไข ไกเนื้อ เลี้ยงแพะ ไกชน 
การปลูกผักผลไมเกือบทุกชนิด เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด สมโอ 
ขนุน สมโชกุน เป็นตน อีกทั้ งในพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ      
และแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแ ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย พบวา ชุมชนมีกลไกในการพัฒนาตนเอง
โดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชน ตัวอยางเชน 
        - กลุมบานนาขาเหนือ (กลุมกาแฟ) ผลิตกาแฟต ามือตาม 
ภูมิปใญญาทองถิ่น โดยใชทรัพยากรทีมี่ในทองถิ่น 
        - ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดนานา
สตูลจีโอปารแค ในพ้ืนที่ ม.4 เพ่ือเป็นจุดจ าหนายสินคาของชุมชน 
ตามแนวคิดจุดสรางสุขของชุมชน การพัฒนารูปแบบขนมกระหรี่ปใบ
เป็นรูปหอยฝาเดียวที่พบในถ้ าทะลุเพ่ือเป็นเดนในการท าการตลาด 
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และมีการพัฒนาศูนยแการเรียนรูถ้ าทะลุ เพ่ือถายทอดสูเยาวชน        
คนรุนหลัง 
       ทั้งนี้ ส าหรับพ้ืนที่เปูาหมายอีก 3 พ้ืนที่ ซึ่งมหาวิทยาลัย    
พ่ึงเริ่มด า เนินการ เ พ่ือใหชุมชนหรือองคแกรสรางกลไกที่มี        
การพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณแของคนในชุมชนและเอกลักษณแ
ของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืนในอนาคต ประกอบดวย 
      1) ต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
เจาภาพหลัก : คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
     2) ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
เจาภาพหลัก : คณะศิลปกรรมศาสตรแ 
     3) ต าบลทุงนุย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   
เจาภาพหลัก : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดน าองคแความรูเขาไปพัฒนา
ในพ้ืนที่ เปูาหมายอยางตอเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัย  มีโครงการอันมีผลกระทบที่เกิดประโยชนแและสราง
คุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคแกรอยางเขมแข็ง ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก เปูาหมายจ านวน 300 ครัวเรือน มีผลกระทบ             
ที่เกิดประโยชนแและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมอยางเขมแข็ง 
ตัวอยางเชน 
         - ครัวเรือนนางคอลิยะ ตอหิรัญ บานเลขท่ี 44 หมู 6 ต าบล
เกาะสาหราย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานการปลูกผักไฮโดรโปนิกสแและท าขนม ท าใหหลังจากการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพียง 1 เดือน รายไดจากการปลูกผัก เพ่ิมขึ้น
จากรายไดเดิม เป็นเงิน 1,105 บาท และรายไดจากการขายขนม
เพ่ิมขึ้นจากรายไดเดิม เป็นเงิน 1,280 บาท ซึ่งนับวารายไดของ
ครอบครัวเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 40 หลังหักคาใชจายในเรื่องคา
น้ า คาไฟ และคาวัสดุอุปกรณแที่ตองซื้อเพ่ิม เชน ปุย ไข แปูง 
กระดาษรองขนม 
         - ครัวเรือนนางวันดี คชกาญจนแ บานเลขท่ี 28 หมู 1 ต าบล

3.1-5-1  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
3.1-5-2  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-5-3 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1WdfEU7D49qEMoTHi0VJslwaKVBpN0Bmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdEelVFP8d4levw-skhL8a7y072M7_is/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdEelVFP8d4levw-skhL8a7y072M7_is/view?usp=sharing
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เขารูปชาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไดรับการพัฒนา
ทักษะดานการเกษตร ท าใหปใจจุบันสามารถปลูกผักปลอดสารพิษ
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน สวนที่เหลือจากการบริโภคก็น าไปจ าหนาย
เพ่ือเป็นรายได โดยมีการจัดท าสติ๊กเกอรแผักปลอดสารพิษ เพ่ือติดที่
ถุงผักเพ่ือสรางแบรนดแและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา อีกทั้งมีการน า
ชุดโซลาเซลมาใช เพ่ือชวยในการรดน้ าผัก ท าใหชวยลดภาระใน
การรดน้ าและประหยัดพลังงานไฟฟูาสามารถลดคาใชจายของ
ครัวเรือนลง 

2. โครงการตามบริบท : ชุมชนตนแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ    
เปูาหมายจ านวน 7 ชุมชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแและสราง
คุณคาตอชุมชนหรือสังคมอยางเขมแข็ง ตัวอยางเชน  
        - ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไดรับ
การพัฒนาเพื่อใหเป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ และ
สังคม และผลิตยุวเกษตรเพ่ือใหเป็นเยาวชนที่มีองคแความรูทางดาน
การเกษตรโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสนับสนุน 
สงเสริม การพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เชน การสงเสริมการปลูก
กาแฟเพ่ือเป็นรายไดเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑแหนอไมและกาแฟ 
การสงเสริมการเลี้ยงโค การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติคลองหลา 
รวมถึงการสงเสริมการเป็นยุวเกษตร โดยเป็นความรวมมือกับโรงเรียน
บางศาลา เทศบาลต าบลทุงลาน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนครอบคลุมทุกมิติอยางยั่งยืน 
         - ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไดรับ
การพัฒนาทักษะดานการเกษตร และการประยุกตแใชเทคโนโลยี 
ท าใหชุมชนเกิดการพัฒนาโดยน าระบบพลังงานแสงอาทิตยแมาใช
ท าเกษตรกรรม เชน การสูบน้ าใชในการรดผักในสวนที่อยูหางไกล
ชุมชน การน าตูอบพลังงานแสงอาทิตยแมาใชในการอบแหงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นตน อีกทั้งกลุมเกษตรกรผูผลิตและแปรรูปขาว
อินทรียแ ไดรับการพัฒนากระบวนการคัดเลือกพันธุแขาวอินทรียแ 
การปลูกพืชหลังนาเพ่ือสรางรายไดใหแกกลุมเกษตรกร รวมถึงการ
เพ่ิมมูลคาสินคาโดยการน าขาวอินทรียแมาแปรรูปใหเกิดผลิตภัณฑแข
โดยเปูาหมายระยะยาว คือ สามารถจัดตั้งเป็นกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งขณะนี้อยูในกระบวนการวางแผนการด าเนินการ และการ
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จัดเตรียมเอกสาร รวมกับผูน าชุมชน เทศบาลต าบลเกาะแตว และ
เกษตรอ าเภอในการยื่นจดกลุมวิสาหกิจชุมชนตอไป 
      3.โครงการยกระดับผลิตภัณฑแชุมชน OTOP เปูาหมายจ านวน 
15 ผลิตภัณฑแ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแและสรางคุณคาตอ
ชุมชนหรือสังคมอยางเขมแข็ง ตัวอยางเชน  

กลุม OTOP ผลกระทบท่ีเกิด 
1. กลุ มเพาะเห็ด (หมูบ าน
ตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
ต าบลโคกมวง อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 

1. มีทักษะการถายและตอเช้ือเห็ดดวย
ตนเอง เพื่อลดตนทุนการผลิต 
2. ปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุงสวนอาคาร
ที่ใชส าหรับเตรียมหัวเช้ือและกอน 
3. เปลี่ยนบรรจุภณัฑแที่เหมาะสม 
4. ทักษะการก าจัดแมลง รวมถึงโรคที่เกิด
จากเช้ือรา เพื่อพัฒนาคุณภาพของกอนเช้ือ 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญผึ้งโพรง ต าบลโคกมวง
อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา 

1. เกษตรกรเลี้ยงผึ้งมีความรู ในการ
ปูองกันการปนเปื้อนยีสตแ ซึ่งขณะนี้ลด
การปนเปื้อนยีสตแไดมากกวา90 % 
2. น้ าผึ้งตกเกรดของเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง ได
น ามาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑแ สบู เหลว          
สบูกอน เยลลี่ และไวนแเพื่อสรางรายไดเพิ่ม  

6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย                      

จากการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเปูาหมาย จ านวน 7 ชุมชน   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยางตอเนื่องดวยความรวมมือ กับทุก
คณะ สงผลท าใหปีการศึกษา 2562 เกิดชุมชนตนแบบ  การพึ่งพา
ตนเองอยางยั่งยืน ดานการเกษตร “หมูบานโคเนื้อ”  จ านวน 1 ชุมชน 
คือ ชุมชนต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหนวยงานเจาภาพหลักที่รับผิดชอบ 
ดวยความรวมมือกับงานศูนยแเครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งจากการด าเนินงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท าใหชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานของชุมชนที่แสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนาอยางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนี้ 
     1.เกิดการรวมกลุมของสมาชิกโคเนื้อในชุมชนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
จนปใจจุบันมีสมาชิกจ านวน 34 ครัวเรือน มีโคเนื้อประมาณ 280 ตัว 

3.1-6-1  
โลรับรองหมูบานตนแบบระดับแมขาย 
จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ 
วิจัยและนวัตกรรม 
3.1-6-2  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1jGm_g6TG-ivbdTZrf1ATrvKQrwX4ET9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGm_g6TG-ivbdTZrf1ATrvKQrwX4ET9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGm_g6TG-ivbdTZrf1ATrvKQrwX4ET9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dSvBD5ypQEwfiQFmPJhf__dX5Q8F7V/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

โดยทางกลุมมีโครงสรางในการบริหารจัดการกลุมอยางชัดเจน 
     2.มีระบบการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน เมื่อมีการจ าหนายโค
เนื้อของสมาชิกภายในกลุม จะมีการน าเงินที่ไดจากการจ าหนาย ตัว
ละ 500 บาท มาลงหุนสมาชิกเพ่ิม เพ่ือน ามาใชในการบริหารจัดการ
กลุมอยางตอเนื่อง 
     3.มีระบบการออมเงินภายในกลุม โดยสมาชิกทุกคนจะมีการออม
เงิน ทุกวันเสารแแรกของเดือน ๆ ละ 100 บาท ทุกเดือนอยางตอเนื่อง 
     4.สมาชิกภายในกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขุนโคเนื้อ จากเดิม
จ าหนายตัวละ 15,000 – 18,000 บาท เพ่ิมขึ้นอยางนอยตัวละ 
40,000 บาท 
     และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมโคเนื้อต าบลทุงลาน ไดรับ
โลรับรองหมูบานโคเนื้อ “เป็นหมูบานตนแบบ ระดับแมขาย” ที่น า
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนแในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสูหมูบานใกลเคียง 
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562   

    อยางไรก็ตามพ้ืนที่เปูาหมายที่มหาวิทยาลัยวางแผนในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนปใจจุบัน 
เพ่ือใหเกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนในอนาคต 
อีก 6 พ้ืนที่ ประกอบดวย   
     1) ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
     2) ต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
     3) ต าบลโคกมวง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   
     4) ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
     5) ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล   
     6) ต าบลทุงนุย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  

 

การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

3.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรแ นโยบาย และมีการก าหนดผูรับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและ

พัฒนางานบริการวิชาการ 
3. ควรกระตุนใหมีการน าผลงานวิจัย/องคแความรูจากงานวิจัยไปบริการวิชาการแกสังคมใหเพ่ิมข้ึน        

อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการน าไปใชประโยชนแจริงอยางเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รองอธิการบดี (อาจารยแ ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยไดมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาไวใน

แผนการจัดท าแผนเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของกลุมเปูาหมายและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชนที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคารอยละของชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน 

 
 
  
2. แปลงคารอยละที่ค านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =  

 

ผลการด าเนินงาน   
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ไดมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนเปูาหมาย

ทั้งหมด จ านวน 8 ชุมชน ประกอบดวย     
1) ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา  เจาภาพหลัก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2) ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เจาภาพหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3) ต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เจาภาพหลัก : คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
4) ต าบลโคกมวง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  เจาภาพหลัก : คณะวิทยาการจัดการ 
5) ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  เจาภาพหลัก : คณะศิลปกรรมศาสตรแ 

จ านวนชุมชนเปูาหมายทีไ่ดรบัการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธแกบัชุมชน 

 

จ านวนชุมชนเปูาหมายทั้งหมด 

         รอยละของชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
                  ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน 

     รอยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ตามแผนเสรมิสรางความสัมพันธแกับชุมชนที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 
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6) ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  เจาภาพหลัก : คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
7) ต าบลทุงนุย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เจาภาพหลัก : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
8) สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล  เจาภาพหลัก : คณะครุศาสตรแ  

 และมีชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จ านวน 4 ชุมชน คิดเป็นรอยละ 50 เทากับ 
5 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2-1 ค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

จ านวนชุมชนเปูาหมายทั้งหมดของสถาบัน 8 
จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธแกับชุมชนของสถาบัน 

4 

รอยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชนของสถาบัน (ขอ 2 / ขอ 1 × 100) 

=  (4 / 8) x 100 

=  รอยละ 50 

คารอยละที่ค านวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (50 × 5 / 20) 

คะแนนที่ได ้ =   5 คะแนน 
 
ตารางท่ี 3.2-2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1) ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา   

มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดลงพ้ืนที่บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา อยางตอเนื่องตั้งแตปี พ.ศ. 2559 จนถึงปใจจุบัน โดยชุมชน
ไดรับการพัฒนาใหค าปรึกษาในการการพัฒนาสงเสริมการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร และการสรางเสริมรายไดจากการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและสรางรายไดใหแก
เกษตรกรและชุมชน ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและด าเนินชีวิตโดย
อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

1.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมสงเสริมการน าวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน งานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรแ
แล ะ เทค โน โ ลยี  ป ร ะจ าปี ง บประมาณ  พ . ศ .  2 5 59  จ าก
กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  ในการจัดโครงการอบรม           
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง หมูบานโคเนื้อ ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา ใหแกเกษตรกร  ผูเลี้ยงโคเนื้อในเขต ต าบลทุงลาน อ าเภอ
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พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของโคเนื้อ โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อในดาน
พันธุแอาหาร และการจัดการฟารแมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และเพ่ือ
พัฒนากลุมการเลี้ยงโคเนื้อตนแบบใหกับพ้ืนที่ใกลเคียง 

2.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรแและ
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เทศบาลต าบลทุงลาน 
อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตวแ อ าเภอคลองหอย
โขง จังหวัดสงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 
คณะเศรษฐศาสตรแและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรวมกับ
ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง หมูบาน
โคเนื้อ ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ปีที่ 2 ใหแก
เกษตรกรใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในเขตต าบลทุงลาน อ าเภอคลอง
หอยโขง จังหวัดสงขลา โดยไดใหความรูแกเกษตรกรในดานการพัฒนา
สายพันธุแเพ่ือการผลิตลูกโคเพ่ือเป็นโคขุน การขุนโคเนื้อ การผสมเทียมโค 
และการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารแม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเลี้ยง
โคเนื้อใหมีความยั่งยืน 

3.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่องหมูบานโคเนื้อ ต าบลทุงลาน 
อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ปีที่ 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของโคเนื้อ โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อในดานการ
วางแผนการผสมพันธุแ การขุนโค แก฿สชีวภาพ การผลิตปุยมูลโค ใหกับ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในเขตต าบลทุงลาน 
อ.คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ดังนั้นจะเห็นไดวาเกษตรกรกลุมการ
เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไดรับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ท าให
กลุมโคเนื้อดังกลาวเกิดความเขมแข็งทางวิชาชีพ และปใจจุบันทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรยังคงลงพ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่ปรึกษาใหแก
เกษตรกรมาตลอดจนถึงปใจจุบัน และเพ่ิมกลุมเปูาหมายในการสงเสริม
การพัฒนาทักษะวิชาชีพในดานอื่น ๆ ใหแกเกษตรกรใน ต าบลทุงลาน 
อ าเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
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2) ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวัดสงขลา 
 

มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดด าเนินงาน
โครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง จนกระทั่งปใจจุบัน โดยเริ่ม
ด าเนินการโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเชิ งพ้ืนที่มาตั้ งแต
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งไดมีการจัดประชุมตัวแทนชุมชน เทศบาลและผู
มีสวนไดเสียในชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนมีการวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที่รวมกันมาอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการโครงการระหวาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือพัฒนาความเป็นอยูของคนในชุมชนทั้งใน
ดานการเกษตรและการประยุกตแใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
อยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน ภายใตโครงการชุมชนตนแบบการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแตว           
อีกทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดด าเนินการตอยอดการพัฒนาพ้ืนที่
เปูาหมาย ดังนี้ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดด าเนินการจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตร ซึ่ง
ประกอบไปดวย กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษแและการใชประโยชนแพันธุแ
ขาวพ้ืนเมือง กิจกรรมที่ 2 การมีสวนรวมของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 
ต าบลเกาะแตว เพ่ือพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน และกิจกรรมที่ 3 การ
แปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา ซึ่งเป็นการพัฒนา
ชุมชนตั้งแตตนน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ในการเพ่ิมมูลคาสินคา 
สรางรายไดใหแกครัวเรือน 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดด าเนินการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตร ปีที่  
2 โดยประกอบดวยกิจกรรมที่ 1 การมีสวนรวมของเกษตรกรเพ่ือ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก  และกิจกรรมที่ 2 การอนุรักษแ
และการใชประโยชนแพันธุแขาวพ้ืนเมือง เพ่ือมุงเนนในการเพ่ิมทักษะ
ทางวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตรใหเกิดความยั่งยืนและ
มั่นคงในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
     3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไดด าเนินการจัดโครงการเพ่ิม
ทักษะอาชีพการท าเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกิจกรรมการผลิตขาวอินทรียแ กิจกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑแจากขาวอินทรียแ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ในเขตต าบลเกาะแตว 
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อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกษตรกร
ในชุมชนมีความตองการใหทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นที่
ปรึกษาและจัดกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน ตอมา 
     4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดด าเนินการจัดโครงการพัฒนากลุม
เกษตรกรผูผลิตและแปรรูปขาวอินทรียแ ต าบลเกาะแตว อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา สูวิสาหกิจชุมชน ปีที่ 1  โดยโครงการดังกลาว
เริ่มจากกระบวนการคัดเลือกพันธุแขาวอินทรียแ การปลูกพืชหลังนาเพ่ือ
สรางรายไดใหแกกลุมเกษตรกร รวมถึงการเพ่ิมมูลคาสินคาโดยการน า
ขาวอินทรียแมาแปรรูปใหเกิดผลิตภัณฑแของชุมชน ซึ่งการด าเนินการ
โครงการในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะแตวนั้น ไดรับความรวมมือกับผูน า
ชุมชน รวมถึงเทศบาลต าบลเกาะแตว เกษตรอ าเภอในการใหค าปรึกษา 
วางแผนการท างาน โดยเปูาหมายคือสามารถจัดตั้งเป็นกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งขณะนี้อยูในกระบวนการวางแผนการด าเนินการ และการ
จัดเตรียมเอกสาร รวมกับผูน าชุมชน เทศบาลต าบลเกาะแตว และ
เกษตรอ าเภอในการยื่นจดกลุมวิสาหกิจชุมชนตอไป 

3) ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
             

มหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ ไดด าเนินงาน
โครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อยางตอเนื่อง จนกระทั่งปใจจุบัน 
     1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดลงพื้นที่ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล เพื่อรวมจัดท ารางการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของ
ต าบลเขาขาว พรอมทั้งไดประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งไดรับความรวมมือเป็นอยางดีจากผูบริหารองคแการ
บริหารสวนต าบลเขาขาว ก านัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่ให
ความสนใจในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน พรอมทั้งไดรวมกัน
ก าหนดแผนการพัฒนาทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีวาระการด าเนินการ
เรงดวน คือการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวโดยชุมชน 
     2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
       กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว  
      กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการดานคหกรรมศาสตรแ เรื่อง การ
ยกระดับอาหารและผลิตภัณฑแชุมชนส าหรับตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม  
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      กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ เรื่อง การยกระดับ
ชุมชนสูการเป็นแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 
      3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดด าเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบการทองเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดไทองคแราชัน” 
ซึ่งเป็นโครงการตามพระบรมราโชบายในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพัฒนา
ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ใหเป็นชุมชนตนแบบในการพัฒนา
เพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ๆตอไป ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้   
        กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 2 แหลง 
ไดแก (1) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวถ้ าทะลุ (2) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ตลาดนานาสตูลจีโอพารแค 
         กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน จ านวน 6 กลุม ไดแก (1) 
กลุมกาแฟโบราณ บานนาขาเหนือ (2) กลุมผลิตภัณฑแจากขาวบานนาขา
เหนือ (3) กลุมโคขุน เขาขาว (4) กลุมสตรีตัดเย็บ บานบอหิน (5) กลุมขนม
กะหรี่ปใ๊บ บานหาญ (6) กลุมท าขนม บาน ดาหล า 

4) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดน ที่ 43 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะครุศาสตรแไดด าเนินงานภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน 
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดตรัง  
ตลอดระยะเวลากวา  20 ปี จนกระทั่งปใจจุบัน ภายใตกิจกรรมหลัก คือ 
การพัฒนาหองเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย และการสงเสริมความรู ความ
เขาใจ   ในเนื้อหากลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตรแ และปฐมวัย และในปี 
พ.ศ. 2561 -2563   ไดด าเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู
ดานการอานการเขียนและการวิเคราะหแของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับโรงเรียนเปูาหมายจ านวน 69 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 54 
โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
จ านวน 15 โรงเรียน 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลเุป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

3.2 รอย 20 รอยละ 50 5.00 คะแนน  รอยละ 20 
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หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
3.2-1-1 แผนเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
3.2-1-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง  ต าบลทุงลาน อ าเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.2-1-3 รายงานผลการด า เนินงาน โครงการ พัฒนาเชิ ง พ้ืนที่ อย า งตอ เนื่ อง  ต าบลเกาะแต ว                           

อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3.2-1-4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู  

จังหวัดสตูล คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
3.2-1-5 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               

คณะครุศาสตรแ 
 
จุดแข็ง   
       มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีความรวมมือระหวางหนวยงานในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
       ควรมีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ใกลเคีย งใหมากยิ่งขึ้น            
เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ และกลไกการใหบริการในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธแกับชุมชน  5.00 
3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธแกับชุมชน  

5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 

https://drive.google.com/file/d/1j-LVUbbrBhmNqBSDEbCA_mh59zc_5JdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKhKlZqkVMK6mstm94VLoGkGXFOOh_yd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKhKlZqkVMK6mstm94VLoGkGXFOOh_yd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCQs2boRy3kOxcgeKX1pQxlKyVWHWXak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCQs2boRy3kOxcgeKX1pQxlKyVWHWXak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sme0K6STUi3s1KP6gqK8u01hpGru52Ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sme0K6STUi3s1KP6gqK8u01hpGru52Ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKQvnRq3ygQO9Go0OYyRmvgFKpiSIH1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKQvnRq3ygQO9Go0OYyRmvgFKpiSIH1W/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (อาจารยแจิรภา  คงเขียว) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษแ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปใญญา
ทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาตอ

ยอดและสรางคุณคาตามจุดเนนของสถาบัน 
2. จัดท าแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบงชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคแของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถด าเนินการไดตามแผน 
3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งน าไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตแใช
ศิลปวัฒนธรรม 

4. ก ากับติดตามใหมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตอสาธารณชน 
7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคแความรูหรือนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 
8. ก าหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการด าเนินการ 

7 - 8 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2561 6 ขอ (5 คะแนน) 6 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2562 7 ขอ (5 คะแนน) 7 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 4.1 ผานเกณฑแมาตรฐาน 
จ านวน 7 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนา ต่อยอดและ
สร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหนวยงาน
หลักรับผิดชอบการด าเนินงานดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ไดก าหนดนโยบายดานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือน าไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
     1.  มีการจัดท าแผนงานงบประมาณ โครงการและกิจกรรม
ประจ าปี ก าหนด ขั้นตอนการด าเนินงาน และผูรับผิดชอบ และมีการ
ประเมินประโยชนแความคุมคาหรือผลกระทบ  
     2.  มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแตละคณะและ
รายวิชา น าผลการประเมินไปปรับปรุง การบูรณาการงานดานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยใชหลัก PDCA  
     3. มีเครือขายความรวมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ดาน
การด าเนินกิจกรรมตางๆ การเก็บขอมูลภูมิปใญญาทองถิ่น ศิลปิน
พ้ืนบาน เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนอยางเป็นระบบ  
     4.  รับนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหส านักศิลปะและวัฒนธรรมดูแล สงเสริมและพัฒนา
ดานการแสดงที่ ไดรับการยอมรับในระดับชาติไปเผยแพรระดับ
นานาชาติ  
     5. สรางมาตรฐานศิลปินดานการแสดงโนราและหนังตะลุงที่ไดรับ
การรับรองจากศิลปินแหงชาติ เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนและสนับสนุน
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแดานศิลปะและวัฒนธรรมสูการเผยแพร 

4.1-1-1  
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1-1-2  
นโยบายดานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

https://drive.google.com/file/d/18QW2X7B-ep1HwMDzrz9KYlqQiknvU1qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QW2X7B-ep1HwMDzrz9KYlqQiknvU1qh/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     6. ใหหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง และมีสวน
รวมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ พรอมทั้งสงเสริม
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝใงวัฒนธรรม
ที่พึงประสงคแ ไดรูถึงคุณคาและสุนทรียะตอสังคมและของชาติ 

ทั้งนี้ โดยมุงสงเสริมใหทุกคณะมีสวนรวมในการด าเนินงานดานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือการพัฒนาตอยอดและสราง
คุณคาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดผูรับผิดชอบ ตั้งแต 
คณะกรรมการอ านวยการ ที่ประกอบดวยรองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแ             
การพัฒนานักศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต ผูอ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม รองผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีทุกคณะ 
หัวหนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการด าเนินงาน                
ที่ ประกอบดวยบุคลากรจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรจาก
คณะ มีเครือขายความรวมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ดานการ
ด าเนินกิจกรรมตาง ๆ การเก็บขอมูลภูมิปใญญาทองถิ่น ศิลปินพ้ืนบาน                   
เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนอยางเป็นระบบ มีการสรางมาตรฐานศิลปินดาน
การแสดงโนราและหนังตะลุงที่ไดรับการรับรองจากศิลปินแหงชาติ เพ่ือ
เผยแพรสูสาธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแดานศิลปะ
และวัฒนธรรมสูการเผยแพร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอนมีการประเมินผลการท างานอยางเป็นระบบ น าไปสูการ
ปรับปรุงการท างานในทุกมิติ เพ่ือการบรรลุเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไวอยางเป็นระบบ 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 โดยมีการวิเคราะหแสถานการณแและสภาพแวดลอม จุดแข็ง 
จุดออน โอกาส อุปสรรค มีการก าหนดตัวบงชี้วัดความส าเร็จตาม

4.1-2-1  
แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563-2565 และแผน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า               

https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
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วัตถุประสงคแของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณไดแก งบประมาณเงิน
รายได (บ.กศ.) และงบประมาณรายจาย (งปม.) เพ่ือใหสามารถด าเนินการ
ไดตามแผน มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม          
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  
เป้าประสงค์ที่  3 มหาวิทยาลัยสามารถสรางความโดดเดนใน               
ดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น  

ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที ่ บ.กศ. งปม. 
1 .  จ า น วนมิ ติ ใ น
ฐานขอมูลองคแความรู
และภูมิปใญญาทองถิ่น
ทางดานศิลปกรรมและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น 
2. จ านวนศูนยแเป็นเลิศ
ดานศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่นภาคใต 
3. จ านวนเครือข าย
ความรวมมือทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร ะ ดั บ ท อ ง ถิ่ น 
ระดั บชาติ  ระดั บ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

1. สรางกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนในการเก็บ
ขอมูลและบูรณาการดาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
กับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ 
และการวิจัย 

952,800 - 

2. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธแเพื่อพัฒนาสังคม
ท อ ง ถิ่ น / ด า น
ศิ ลปวั ฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม/
กี ฬ า / ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษยแและ
สุขภาพ 

85,800 - 

3. สงเสริมและสืบสานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

190,800 850,000 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1wmTA8pHqmsejbDw5sNk0m_wceL1FPefF/view?usp=sharing
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4. สนับสนุนการจัดตั้ ง
ศูนยแเป็นเลิศ เพื่อแหลง
เรียนรู/ศูนยแพัฒนาการ
ทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ของภาคใต 

290,200 - 

 5. บู รณาการพันธกิ จ
สัมพันธแ เพื่ อยกระดับ
เศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นที่
เป็นไปตามบริบทและ
ความต องการในการ
พัฒนาทองถิ่นตามรอย
ศาสตรแพระราชา 

- - 

 
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ            
ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการบูรณาการ
งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ ซึ่งน าไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจ      
ดานศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตแใชศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

1. มคอ.3 รายวิชาระบ านาฏยรังสรรคแ 1 บูรณาการกับดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดวยการแสดงระบ าหนูนุยท าน้ าตาลแวน 
ในงาน OTOP สานสัมพันธแ 2 แผนดิน ไทย - มาเลเซีย  ในวันที่ 20 
กุมภาพันธแ 2563 ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล  

2. มคอ.3 รายวิชาโขน บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม โดยการ
อนุรักษแ สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดวยการแสดงโขน ในงาน
สัมมนาทางวิชาการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหาร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม
บุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา และในพิธีเปิดโครงการรักษแ             
อัตลักษณแทองถิ่น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ หนาที่วาการอ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

4.1-3-1  
มคอ.3 รายวิชาระบ านาฏยรังสรรคแ 1 
4.1-3-2  
มคอ.3 รายวิชาโขน 
4.1-3-3  
มคอ.3 รายวิชาวิชานาฏศิลป พ้ืนบาน
อาเซียน 
4.1-3-4  
มคอ.3 รายวิชาโนรา 
4.1-3-5  
มคอ.3 รายวิชาการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝใ่ง 
4.1-3-6  
มคอ.3  รายวิ ชาการจั ดการลุ มน้ า
ทะเลสาบสงขลา 
4.1-3-7  
งานวิจัย เรื่ อง การจัดการ ภูมิทัศนแ

https://drive.google.com/file/d/1V1f7lAmQkcnbW4qUDPP1QLRNowqpiMz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bg1DHLWLtbgbHZDzLVn3eA2PZsXHX_ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GU4MfL2Rym60kF0vfqzMT2Z7cdwUIlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GU4MfL2Rym60kF0vfqzMT2Z7cdwUIlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16sUhR_sOlDjobwKTeJBW-FezV4lAg-kQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGQdaMx6ZtCgvBQPoWJL286X5j9VY9
https://drive.google.com/file/d/1qGQdaMx6ZtCgvBQPoWJL286X5j9VY9
https://drive.google.com/file/d/1W2kET0S7N8uwzGtVRiVDgJgXEoeD6hvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2kET0S7N8uwzGtVRiVDgJgXEoeD6hvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HF3S8b9v-FansmeLSsjjaIfZP5BexdJK/view?usp=sharing
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3. มคอ.3 รายวิชานาฏศิลปพ้ืนบานอาเซียน บูรณาการกับดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดวยการแสดงระบ า
อาเซียน ในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมและทองเที่ยวเทพา ปี 2563 ในวันที่ 
12 มีนาคม 2563 ณ เวทีลานวัฒนธรรมเทศบาลต าบลเทพา และการ
ร านาฏศิลป 4 ภาค ในงาน OTOP สานสัมพันธแ 2 แผนดิน ไทย-
มาเลเซีย ในวันที่ 20 กุมภาพันธแ 2563 ณ สนามบินกองทัพอากาศ
จังหวัดสตูล  

4. มคอ.3 รายวิชาโนรา บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม โดย
การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดวยการแสดงร ามโนราหแ ในพิธีเปิด
กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนนิพัทธแอุทิศ 3 จังหวัดสงขลา” ใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ถนนนิพัทธแอุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ 
และในพิธีเปิด “สืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2562” ในวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณริมคลองส าโรงทางเขาหมูบานถาวร
นิมิต หมูที่ 7 ต าบลเขารูปชาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

5. มคอ.3 รายวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝใ่ง  
บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม โดยอนุรักษแ สืบสาน ฟ้ืนฟู ปกปูอง 
พัฒนาและเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ดวยการจ าลองสถานการณแการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝใ่ง ระบุสาเหตุ บงชี้ปใญหาและผลกระทบ น าเสนอ
กิจกรรมการพัฒนาทีไ่มสงผลกระทบ มุงสูการฟ้ืนฟูและอนุรักษแทรัพยากร
ทะเลและชายฝใ่ง ได โดยใชมุมมองจากทั้งเจาของทรัพยากรทะเลและ
ชายฝใ่ง        และตัวผูใชประโยชนแจากทรัพยากรทะเลและชายฝใ่ง โดย
เชื่อมโยงขอมูลองคแประกอบดานบริบทพ้ืนที่และชุมชน 

6. มคอ.3 รายวิชาการจัดการลุมน้ าทะเลสาบสงขลา บูรณาการ
กับศิลปวัฒนธรรม โดยอนุรักษแ สืบสาน ฟ้ืนฟู ปกปูอง พัฒนาและ
เผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน ดวยการท ากิจกรรมกรณีศึกษาดานการอนุรักษแ
และฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลา 
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย 

1. งานวิจัย เรื่อง การจัดการภูมิทัศนแวัฒนธรรม กรณีศึกษาเมือง
เกาสงขลาฝใ่ง แหลมสน บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม โดยการ
สงเสริมการวิจัย สรางสรรคแและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและ

วัฒนธรรม กรณีศึกษาเมืองเกาสงขลาฝใ่ง
แหลมสน   
4.1-3-8  
งานวิจัย เรื่อง การสรางสรรคแลวดลายจาก
ศิลปหัตถกรรม (โคระ) ของ จ าปาดะ 
4.1-3-9  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง
เครือขายแกนน าเยาวชนจิตอาสาในฐานะ
นักศึกษาทูตวัฒนธรรม 
4.1-3-10  
โครงการสืบสานประเพณี  ลากพระ 
4.1-3-11  
โครงการโขนสัมพันธแ 
4.1-3-12  
โครงการส งเสริ ม อนุ รั กษแ  สืบทอด
ประเพณี อันดีงามของทองถิ่น “การ
แขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา” 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1HF3S8b9v-FansmeLSsjjaIfZP5BexdJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HF3S8b9v-FansmeLSsjjaIfZP5BexdJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lnn9ZpZfZqIms4kvhRVpuUqRmQJkOFXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lnn9ZpZfZqIms4kvhRVpuUqRmQJkOFXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZo0n3Jx6G_CiTzU1T14UgxnPi4V3ggv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZo0n3Jx6G_CiTzU1T14UgxnPi4V3ggv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZo0n3Jx6G_CiTzU1T14UgxnPi4V3ggv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IocUGYJpBvgWCbnJDJQvhB_xQrr9oYkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vm-MhB4g_hPxCFUAGBBgGco2qohmgP
https://drive.google.com/file/d/1IJRbEiJYWpvRLj1E-HaWsVVT3KxqnQw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJRbEiJYWpvRLj1E-HaWsVVT3KxqnQw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJRbEiJYWpvRLj1E-HaWsVVT3KxqnQw0/view?usp=sharing
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สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ดวยการเผยแพร 
ในงานการประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
ระดับชาติ ครั้งที่  2 “มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ นวัตกรรม
สรางสรรคแสังคม” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม  2562 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

2. งานวิจัย เรื่อง การสรางสรรคแลวดลายจากศิลปหัตถกรรม  
(โคระ) ของ จ าปาดะ  ดวยการเผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี เนื่องในวโรกาส คลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจาร าไพพรรณี ครบ 115 ปี “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น
และจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562  
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ  

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายแกนน าเยาวชนจิต
อาสาในฐานะนักศึกษาทูตวัฒนธรรม บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม 
ดวยการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สามารถสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานจิตอาสาในฐานะนักศึ กษาทูตวัฒนธรรม100 ปี  100              
ทูตวัฒนธรรม ในวันที่  20 กรกฎาคม 2562  ณ หองประชุมเล็ก 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. โครงการสืบสานประเพณีลากพระ บูรณาการกับดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการ  สืบสานและอนุรักษแประเพณีลากพระ ดวย
การสงเสริมใหบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
ประชาชนทั่วไป รูสึกหวงแหนและเห็นความส าคัญของประเพณีลาก
พระ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต และเขารวมโครงการสืบ
สานประเพณีลากพระ ในวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดแชมอุทิศ 
และบริเวณสระบัว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

3. โครงการโขนสัมพันธแ บูรณาการกับดานศิลปวัฒนธรรม โดย
การอนุรักษแ สืบสานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน
ใหเป็นมรดกทางภูมิปใญญา ใหคงอยูสืบไป ดวยการรับสมัครและ
คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่มีความสนใจ ฝึกปฏิบัติการฝึกซอมการ
แสดงโขน ในระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ณ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. โครงการสงเสริม อนุรักษแ สืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

“การแข งขันเรื อยาวประเพณีจั งหวัดสงขลา” บู รณาการกับ                 
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ดานศิลปวัฒนธรรม โดยการสงเสริม อนุรักษแ สืบทอดประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่น การแขงขันเรือยาว และสนับสนุนความสามารถในดานศิลปะ

และการแสดงของนักศึกษา ดวยการใหนักศึกษาเขา รวมในโครงการ

สงเสริม อนุรักษแ สืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่น “การแขงขันเรือ

ยาวประเพณีจังหวัดสงขลา” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ  

ทาน้ าวัดบางหยี ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
หนวยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานดานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินงานดานการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีแผนการด าเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของมหาวิทยาลัย          
ในประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม           
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เปูาประสงคแที่ 3 มหาวิทยาลัย
สามารถสราง ความโดดเดนในดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ/หนวยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามบันทึก
ขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหแขอมูลกิจกรรม/โครงการดานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2563 และมีการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้ วัดของแผนท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานตอผูบริหาร 
ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม 
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  
เป้าประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยสามารถสรางความโดดเดนในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น  

4.1-4-1  
บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหแ
ขอมูลกิจกรรม/โครงการดานท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม ลงวั นที่  24 
กุมภาพันธแ 2563 
4.1-4-2  
ผลการประเมินความส าเร็จ  ตามตัวชี้วัด
ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1geHoGTn8_0WSD861y8v-7ErkiCz_-dgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geHoGTn8_0WSD861y8v-7ErkiCz_-dgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geHoGTn8_0WSD861y8v-7ErkiCz_-dgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geHoGTn8_0WSD861y8v-7ErkiCz_-dgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awSz3vMEsl6Utr6ljCqYTMkAkQw1fBC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awSz3vMEsl6Utr6ljCqYTMkAkQw1fBC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awSz3vMEsl6Utr6ljCqYTMkAkQw1fBC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awSz3vMEsl6Utr6ljCqYTMkAkQw1fBC0/view?usp=sharing
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ตัวชี้วัดที ่ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 
1.จ านวนมิติ ใน
ฐานข อมู ลองคแ
ความรู และภู มิ
ปใ ญญาท องถิ่ น
ทางดานศิลปกรรม
และสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น 

3 มิติฐานขอมูล 
 
 
 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย         
ราชภัฏสงขลา โดย
ส านั กศิ ลปะและ
วั ฒนธรรม มี มิ ติ
ฐ า น ข อ มู ล  อ ง คแ
ความรูและภูมิปใญญา
ท อ งถิ่ นทางด า น
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น จ านวน 6 
ฐานขอมูล ดังนี ้
1. สื่อวีดีโอ การไหว
ครูโนรา 
2. สื่อวีดีโอ การไหว
ครูหนังตะลุง 
3. สื่อวีดีโอ การไหว
ครูดนตรี 
4. สื่ อวี ดี โอ เรื่ อง
ร า ม เ กี ย ร ติ์ ใ น
วัฒนธรรมหนังตะลุง
ของไทยและอาเซียน 
5. สื่อวีดีโอ การท าชุด
ลูกปใดโนรา 
4. ฐานขอมูลศิลปิน 
ดานศิลปะการแสดง 
5. ฐานขอมู ลด าน
สถานที่ทางวัฒนธรรม 
6. ฐานขอมู ลด าน
แหลงทองเที่ยว 

บรรลุ 
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2. จ านวนศูนยแ
ความเป็นเลิศดาน
ศิ ลปวัฒนธรรม 
และสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น
ภาคใต 

1 แหลง/
โครงการ 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มีการจัดโครงสราง
องคแกรของส านักฯ 
และมีการจัดตั้งศูนยแ
ความเป็นเลิศดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เ ป็ น ศู น ยแ ก ล า ง
เผยแพรเพื่อพัฒนาสู
ความเป็นเลิศดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และสิ่ ง แวดล อม
ศิลปกรรมทองถิ่น
ภาคใต 

บรรลุ 

3. จ านวนเครือขาย
ค ว า ม ร ว ม มื อ
ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เครือขาย ม ห า วิ ท ย า ลั ย          
ราชภัฏสงขลา โดย
ส านั กศิ ลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  มี
เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม
ร ว มมื อ ทา งด า น
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร ะ ดั บ ท อ ง ถิ่ น 
ระดั บชาติ  ระดั บ
นานาชาติ จ านวน 4 
เครือขาย ดังนี ้
1. บันทึกขอตกลงความ
ร ว มมื อ ร ะห ว า ง 
University of Borneo 
Tarakan, Indonesia  
กั บมหาวิ ทยาลั ย        
ราชภัฏสงขลา 
2. บั นทึ กข อตกลง
ความรวมมือวาดวย
การบริการวิชาการและ
การศึกษาวิจั ยด าน

บรรลุ 
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ศิลปะ วัฒนธรรม  
ศาสนา ประเพณี และ
ภูมิปใญญาทองถิ่น โดย
เครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระหวางส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
31 แหง 
3. บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทาง
วิ ช า ก า ร ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปใญญาทองถิ่น
ระหวางส านักศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุ ราษฎรแ ธานี  กั บ
ส านั กศิ ลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
4. บันทึกขอตกลง
ความร วมมื อเป็ น
เครือขายดานศิลปะ
และวัฒนธรรมระหวาง
ส านั กศิ ลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา กับส านักศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 202 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม            
ไ ด น า ผ ลกา รประ เ มิ น ค ว ามส า เ ร็ จ ต ามตั ว บ ง ชี้ ข อ ง แผน                  
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย โดยการทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
และแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได  คือ จากผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ในประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคม เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เปูาประสงคแที่ 
3 มหาวิทยาลัยสามารถสรางความโดดเดนในดานศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น มีผลการประเมิน คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

1 . จ า น ว น มิ ติ ใ น
ฐานขอมูลองคแความรู
และภูมิปใญญาทองถิ่น
ทางดานศิลปกรรมและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น 

1 มิติ
ฐานขอมูล 

 
 

1 มิติ
ฐานขอมูล 

บรรลุ 
  

2. จ านวนรายวิชา/
เครือขาย/โครงการบูรณา
การด านทะนุ บ า รุ ง
ศิ ลปวั ฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และ
การวิจัย 

1 รายวิชา 1 รายวิชา บรรลุ 

3.จัดตั้ งศูนยแ เป็นเลิศ
ด านศิ ลปวัฒนธรรม 

1 แหลง 
 

1 แหลง 
 

บรรลุ 

4.1-5-1  
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1-5-2  
แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

https://drive.google.com/file/d/1wyAeob0917e3lEp2WGnYUAL45YLMc1Nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyAeob0917e3lEp2WGnYUAL45YLMc1Nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyAeob0917e3lEp2WGnYUAL45YLMc1Nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyAeob0917e3lEp2WGnYUAL45YLMc1Nw/view?usp=sharing
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แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ศิ ล ป ก ร ร ม ท อ ง ถิ่ น
ภาคใต 

 

4. จ านวนเครือขายความ
รวมมือทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

3 เครือขาย 3 เครือขาย บรรลุ 

จากผลการประเมินตัวบงชี้ตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน
บรรลุส าเร็จทุกตัวบงชี้ และในแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการก าหนดคาเปูาหมายที่เพ่ิมขึ้น
ของทุกตัวบงชี้ ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทุกตัวบงชี้ และมี
แผนการด าเนินงานที่จะพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม เพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  
เป้าประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยสามารถสรางความโดดเดนในดาน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น 
แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ตัวบ่งชี้ที่ 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
6
2 

6
3 

6
4 

62 63 64 

1.จ านวนมิติ ใน
ฐานข อมู ลองคแ
ความรู และภู มิ
ปใ ญญาท องถิ่ น
ทางดานศิลปกรรม
และสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น 

มิติฐาน 
ขอมูล 

1 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

2 
มิติ
ฐาน 

ขอมูล 

6 
มิติฐาน 
ขอมูล 

8 
มิติฐาน 
ขอมูล 

2. จ านวนรายวิชา/
เครือขาย/โครงการ

รายวิชา
/เครือ 

1 3 5 1 
รายวิชา 

6 
รายวิชา 

6 
รายวิชา 
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บู รณาการด าน
ท ะ นุ บ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 
และการวิจัย 

ขาย/
โครงการ 

4 
โครงการ 

2 
งานวิจัย 

3.จัดตั้งศูนยแเป็น
เ ลิ ศ ด า น
ศิ ลปวัฒนธรรม 
และสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น
ภาคใต 

แหลง 1 
 

1 
 

1 
 

1 
แหลง 

1 
แหลง 

1 
แหลง 

4. จ านวนเครือขาย
ค ว า ม ร ว ม มื อ
ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

เครือ 
ขาย 

3 3 3 3 
เครือ 
ขาย 

4 
เครือ 
ขาย 

5 
เครือ 
ขาย 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตอสาธารณชน
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน 

1. เผยแพรผานทางเว็บไซตแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2. เผยแพรผานทางเว็บไซตแส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เผยแพรผานทางเฟสบุ฿คส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพแ วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธแ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปาริฉัตร  
5. เผยแพรผานทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา F.M.105.75 MHz  
ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกิจกรรม/

โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้ 

4.1-6-1  
เว็บไซตแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
4.1-6-2  
เว็บไซตแส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-6-3   
เฟสบุคสแส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-6-4  
ว า ร ส า ร เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปาริฉัตร 
4.1-6-5  
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

 

https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2020082102
http://culture.skru.ac.th/index/index.php
https://www.facebook.com/art.cultural/photos
https://www.skru.ac.th/th/pmedia/journal/1
https://www.skru.ac.th/th/pmedia/journal/1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017128569185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017128569185
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1. องคแการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีสมโภชองคแ
กฐินและทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยางทอง (คลองร า) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 
25 - 26 ตุลาคม 2562 โดยมี อาจารยแจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝุาย
ยุทธศาสตรแการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี 
และมีผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยแ เจาหนาที่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียน
สาธิต อาจารยแเกษียณ และประชาชนเขารวมพิธี ซึ่งยอดกฐินจ านวน 
1,295,479.25 บาท จะสมทบสรางซุมประตูวัด เป็นทานบารมีไวใน       
พุทธศาสนาตอไป 

2. อาจารยแจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแการพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต น าคณะ ผูบริหาร คณาจารยแ 
เจาหนาที่และนักศึกษา รวมกิจกรรมโครงการสมโภชและถวายเทียน
พรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจ าปี 2562 โครงการนี้จัดขึ้นโดย
องคแการนักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นการรวมสงเสริม 
อนุรักษแและสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตส านึก ในดาน
ประเพณีและวัฒนธรรมใหกับคณาจารยแ เจาหนาที่ นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมทุกคน โดยจัดใหมีพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
จัดขบวนแหเทียนและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต าบลบอยาง จังหวัดสงขลา 

3. กิจกรรมการเรียนรูภูมิปใญญาการประดิษฐแ “เทริด” (เซิด) เครื่อง
แตงกายมโนราหแ เป็นการฝึกทักษะที่น าไปสูการสรางรายไดใหกับ
นักศึกษาไดประกอบอาชีพและถายทอดเนื้อหาสาระและความส าคัญของ
งานศิลปะมโนราหแ โดยเผยแพรทางชอง Thai PBS นักขาวพลเมือง ใน
วันที่ 20 กันยายน 2562 และ วันที่ 18 มีนาคม 2563 

4. กิจกรรมโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท าบุญ 
ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ดังนี้ 

1)  วันที่ 9, 12 ธันวาคม 2562  
2)  วันที่ 9, 16, 30 มกราคม 2563   
3)  วันที่ 6, 20, 29 กุมภาพันธแ 2563  
4)  วันที่ 5, 12 มีนาคม 2563 
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5. กิจกรรมท าบุญตักบาตร ในพิธีบ าเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีราชถวายสักการะเนื่องในวันราชภัฏ         
14 กุมภาพันธแ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสงขลา 

6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เขารวม
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมถ่ินใต ท าการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงจากนานาชาติ และรวมเป็นวิทยากรในการ
เสวนา "การเรียนรู ราก อุษาคเนยแ" พรอมกิจกรรม Workshop ในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธแและการแสดงนานาชาติ The 9th 
ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art 
Festival ในระหวางวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และวัดคงคารามวรวิหาร อ าเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ         
ที่ 3 การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23 ประจ าปี 
2562 เรือประเภท 9 ฝีพาย ประชาชนหญิง 

8. หนวยอนุรักษแธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา 
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา            
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายผูน าชุมชน และ
เยาวชนอนุรักษแสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดสงขลา 
ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ แหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
สงขลา (ชุมชนหัวเขา) โดยมีผู เขารวมในโครงการประกอบดวย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักเรียนจากโรงเรียน
สงขลาวิทยาคม รวมทั้งสิ้น จ านวน 60 คน  

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสาน
วัฒนธรรมสรางสรรคแจากเครื่องแตงกายโนราสูการเพ่ิมรายได           
ในระหวางวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 ณ หอง 109 คณะศิลปกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “อาหารพ้ืนบาน” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นไทย เรื่อง การแตงกายพ้ืนบาน
ภาคใต ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสงขลา 

12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นไทย เรื่อง มารยาทไทยในงาน
พระราชพิธี  ในวันที่  29 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุ ม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

13. งานแสดงวัฒนธรรมสัมพันธแ ประจ าปี 2562 “100 ปี โรงเรียน
ฝึกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วค.แตแรก” วันที่ 28 กรกฎาคม 
2562 ณ เวทีกลางงานวัฒนธรรมสัมพันธแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

14. หนวยอนุรักษแสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัด
สงขลา จัดโครงการ อบรมเยาวชนยุวมัคุเทศกแภาคีอนุรักษแสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม รุนที่ 6 กลุมที่ 18 (นราธิวาส ปใตตานี ยะลา 
สตูล และสงขลา) ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2562 ณ หองประชุม ศูนยแฝึก
ประสบการณแวิชาชีพธุรกิจสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และแหลงเรียนรูในจังหวัดสงขลา 

15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการ
แสดง โปรแกรมวิชาดนตรีไทย รวมถวายเทียนพรรษา วัดนาปรือ          
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 

16. พุทธสมาคมจังหวัดสงขลารวมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมการเจริญสติและ
สมาธิภาวนา เพื่ออุทิศสวนกุศล แด พณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนทแ 
อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562            
ณ ชั้น 7 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

17. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษแ ฟ้ืนฟู            
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม               
- 3 มิถุนายน 2562 ณ รัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม                  
มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ จากการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑแท่ีเป็น   อัตลักษณแของชุมชน : ชุมชนหัว
เขาแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑแที่
เป็นอัตลักษณแของชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
รูปแบบใหม ดวยท าวุนกรอบมะมวงเบา แยมมะมวงเบา และพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑแของสินคาในชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพ่ิมมูลคาใหเป็นสินคาของฝาก ของที่ระลึก และเพ่ือยกระดับรายได
ของครัวเรือน และมีองคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม ดังนี้  

1) สื่อวีดีโอ การไหวครู 3 ศาสตรแ ศาสตรแที่ 1 การไหวครูโนรา 
ศาสตรแที่ 2 การไหวครูหนังตะลุง ศาสตรแที่ 3 การไหวครูดนตรี 

2) สื่อวีดีโอ เรื่องรามเกียรติ์ในวัฒนธรรมหนังตะลุงของไทย
และอาเซียน 

3) สื่อวีดีโอ การท าชุดลูกปใดโนรา 
4) ฐานขอมูลดานศิลปิน ดานศิลปะการแสดง 
5) ฐานขอมูลดานสถานที่ทางวัฒนธรรม 
6) ฐานขอมูลดานแหลงทองเที่ยว 

4.1-7-1  
โครงการสงเสริมศักยภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑแที่ เป็นอัตลักษณแของชุมชน : 
ชุมชนหัวเขาแดง อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา 
4.1-7-2 
สื่อวีดีโอ การไหวครู 3 ศาสตรแ 
4.1-7-3 
สื่อวีดีโอ เรื่องรามเกียรติ์ในวัฒนธรรม
หนังตะลุงของไทยและอาเซียน 
4.1-7-4 
สื่อวีดีโอ การท าชุดลูกปใดโนรา 
4.1-7-5 
ฐานขอมูลดานศิลปิน ดานศิลปะการแสดง 
4.1-7-6 
ฐานขอมูลดานสถานที่ทางวัฒนธรรม
4.1-7-7 
ฐานขอมูลดานแหลงทองเที่ยว 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลเุป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  7 ขอ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=zgesWgPoZx8&t=272s&fbclid=IwAR3WXGrTF4emEnOHIpsApmt7qtVjg-Ejitoz-Hkow715V0UqxR2PugVMoxo
https://www.youtube.com/watch?v=-RhE1KOy-po&t=766s&fbclid=IwAR1rU3ikLNBVtc2VsJ2dIb4REAyKbx3n4eVJTX8nAF-3lZAWHX4FA7e-JKc
https://www.youtube.com/watch?v=-RhE1KOy-po&t=766s&fbclid=IwAR1rU3ikLNBVtc2VsJ2dIb4REAyKbx3n4eVJTX8nAF-3lZAWHX4FA7e-JKc
https://www.youtube.com/watch?v=_FeoFh4SkJE&fbclid=IwAR1E9bF00Xcx7mJYRhLWDsO_Vzyn3S7T_QFKFgkZ2xh5nxDHuhHic1eEQgU
http://culture.skru.ac.th/culturesk/culturest/nced/person.php?m=1&s=3
http://culture.skru.ac.th/culture/dball.php
http://culture.skru.ac.th/culture/dball.php
http://culture.skru.ac.th/culturesk/culturest/nced/culturalplace.php?main=10
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดี (อาจารยแจิรภา  คงเขียว) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธแของการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ท าใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
สรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม หรือน าไปใชประโยชนแใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
จ านวนองคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ท าใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม หรือน าไปใชประโยชนแใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดท า
ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดใหเป็นคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
มีการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมท าใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวนองคแความรู 
2 เรื่อง 

จ านวนองคแความรู 
3 เรื่อง 

จ านวนองคแความรู 
4 เรื่อง 

จ านวนองคแความรู 
5 เรื่อง 

จ านวนองคแความรู 
6 เรื่อง 

หมายเหตุ 
 ตองมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปใญญาทองถิ่นนั้นอยางเป็นระบบ 
  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานสรางสรรคแดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดท าฐานขอมูล องคแความรู           

ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ท าใหเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
1. สื่อวีดีโอ การไหวครู 3 ศาสตรแ  

1.1 การไหวครูโนรา  
1.2 การไหวครูหนังตะลุง 
1.3 การไหวครูดนตรี 

2. สื่อวีดีโอ เรื่องรามเกียรติ์ในวัฒนธรรมหนังตะลุงของไทยและอาเซียน 
3. สื่อวีดีโอ การท าชุดลูกปใดโนรา 
4. ฐานขอมูลดานศิลปิน ดานศิลปะการแสดง 
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5. ฐานขอมูลดานสถานที่ทางวัฒนธรรม 
6. ฐานขอมูลดานแหลงทองเที่ยว     

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
4.2-0-1 สื่อวีดีโอ การไหวครู 3 ศาสตรแ  
4.2-0-2 สื่อวีดีโอ เรื่องรามเกียรติ์ในวัฒนธรรมหนังตะลุงของไทยและอาเซียน 
4.2-0-3 สื่อวีดีโอ การท าชุดลูกปใดโนรา 
4.2-0-4 ฐานขอมูลดานศิลปิน ดานศิลปะการแสดง 
4.2-0-5 ฐานขอมูลดานสถานที่ทางวัฒนธรรม 
4.2-0-6 ฐานขอมูลดานแหลงทองเที่ยว 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

4.2 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5 คะแนน  6 เรื่อง 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานขอมูลองคแรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่ท าใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 
4.2 ผลลัพธแดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zgesWgPoZx8&t=272s&fbclid=IwAR3WXGrTF4emEnOHIpsApmt7qtVjg-Ejitoz-Hkow715V0UqxR2PugVMoxo
https://www.youtube.com/watch?v=-RhE1KOy-po&t=766s&fbclid=IwAR1rU3ikLNBVtc2VsJ2dIb4REAyKbx3n4eVJTX8nAF-3lZAWHX4FA7e-JKc
https://www.youtube.com/watch?v=_FeoFh4SkJE&fbclid=IwAR1E9bF00Xcx7mJYRhLWDsO_Vzyn3S7T_QFKFgkZ2xh5nxDHuhHic1eEQgU
http://culture.skru.ac.th/culturesk/culturest/nced/person.php?m=1&s=3
http://culture.skru.ac.th/culture/dball.php
http://culture.skru.ac.th/culturesk/culturest/nced/culturalplace.php?main=10
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการท างาน

เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ตอบสนองยุทธศาสตรแชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามใหทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการก ากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.1 ผานเกณฑแมาตรฐาน 

จ านวน 4 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยศูนยแสหกิจศึกษา ส านัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะและหลักสูตรตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจ
ศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ในปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกซึ่งเป็นแผน
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนใหทุกหลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน รวมทั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
         1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด
การศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563           
         2. คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
          3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และถายทอดใหคณะด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ/หลักสูตร 
          4. ศูนยแสหกิจศึกษา ส านักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหนาที่เป็นหนวยงานในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ก ากับติดตาม และบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 

4.1 ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ
จัดตั้งค าของบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ ให
ทุกคณะด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหมตามแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) จ า น วน  2  หลั ก สู ต ร  หลั ก สู ต ร ล ะ  5 5 ,000  บ า ท 
ประกอบดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวั ตกรรมการค า  คณะวิทยาการจั ดการ  และหลักสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ
และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

5.1-1-1  
ระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
5.1-1-2  
แผนก ากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
5.1-1-3  
คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
5.1-1-4  
ข อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา          
ว าด วยการจั ดการศึ กษาสหกิ จศึ กษา         
พ.ศ. 2563 
5.1-1-5  
มคอ . 2  ร ายละ เ อี ย ดขอ งหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการคา คณะวิทยาการจัดการ 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและ
ดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
5.1-1-6  
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาการ
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1E4yyFh_cUK61FI8j5dY7-X4LUpLQ43CB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4yyFh_cUK61FI8j5dY7-X4LUpLQ43CB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4yyFh_cUK61FI8j5dY7-X4LUpLQ43CB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKoQU1uPTsxRr1XFymhsDF5Jv-yjmTe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKoQU1uPTsxRr1XFymhsDF5Jv-yjmTe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKoQU1uPTsxRr1XFymhsDF5Jv-yjmTe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oame2BpA9pD2dLQ7aNujlaOLSlZkM0XO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oame2BpA9pD2dLQ7aNujlaOLSlZkM0XO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frKOvJpYh6d6Qt_ilwag_bkZP2hQmHtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frKOvJpYh6d6Qt_ilwag_bkZP2hQmHtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frKOvJpYh6d6Qt_ilwag_bkZP2hQmHtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObHQ4lm_nCa611nT_Hkua3KWC4yo3Lde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncosirIsRzCzsrwmFZxBugU5Nod-JAL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncosirIsRzCzsrwmFZxBugU5Nod-JAL3/view?usp=sharing
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        4.2 ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณคาใชจายการนิเทศตออาจารยแนิเทศ 1 คน 
จ านวน 15,000 บาท หรือตามความเหมาะสมในแตละสถาน
ประกอบการ โดยศูนยแสหกิจศึกษาฯ จะด าเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบรายละเอียดคาใชจายกอนเสนอขออนุมัติไปราชการจาก
มหาวิทยาลัย  
         5. มหาวิทยาลัยก าหนดใหทุกหลักสูตรรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตอมหาวิทยาลัย โดยผานการพิจารณาจากคณะ 
         6. มหาวิทยาลัยก าหนดใหแตละคณะรายงานความกาวหนา
ในการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าปฏิทินการด าเนินงานและ
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
         7. คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษารวมกันพิจารณา
ผลการด าเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ
จัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับอนาคต 

5.1-1-7  
มค อ . 4  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ขอ ง ร า ย วิ ช า
ประสบการณแภาคสนามรายวิชาสหกิจศึกษา 
5.1-1-8  
ค าสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการอ านวยการ         
สหกิจศึกษา 
5.1-1-9 
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษา 
 

2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

        มหาวิทยาลัยมีแผนการก ากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน เพ่ือใหทุกคณะด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด โดยศูนยแสหกิจศึกษา ส านักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหนาที่ก ากับติดตามใหทุกคณะรายงานความกาวหนา
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่ไดก าหนดไวในแผน ตามปฏิทิน
การด าเนินงานที่ก าหนดไว จากนั้นจึงสรุปขอมูลน า เสนอตอ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบดวยรองคณบดี
ฝุายวิชาการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากทุกคณะเป็น
กรรมการพิจารณา และรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานของทุกคณะรายงานตอ
มหาวิทยาลัยผานรองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแการผลิตบัณฑิต 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างานระดับหลักสูตร ไดตามตาราง ดังนี้   

5.1-2-1  
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างาน ระดับหลักสูตร/คณะ 
5.1-2-2  
แผนก ากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
5.1-2-3 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  
 

https://drive.google.com/file/d/1cVGUDqK69WrqSu5ox73SuemOAxY5iQPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVGUDqK69WrqSu5ox73SuemOAxY5iQPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OLEbwayoprHBzB0CLZVgGDvvlvPuA-ci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OLEbwayoprHBzB0CLZVgGDvvlvPuA-ci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCG5g4G-y2OTW4FdLH7GaFbn3BtxzJoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCG5g4G-y2OTW4FdLH7GaFbn3BtxzJoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174HDd6uOoxIps5vomwqT5NXfyCJHsVh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174HDd6uOoxIps5vomwqT5NXfyCJHsVh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdslLnEB3IAnvmJwTU4hNViMfyZfFwzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdslLnEB3IAnvmJwTU4hNViMfyZfFwzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdslLnEB3IAnvmJwTU4hNViMfyZfFwzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSsw2A4aEr6cS89VMv6TdcxGrW9zI8bJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSsw2A4aEr6cS89VMv6TdcxGrW9zI8bJ/view?usp=sharing
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คณะ จ า น ว น
ห ลั ก สู ต ร /
ส า ข า วิ ช า
จัดท าแผนฯ 

ห ลั ก สู ต ร ที่
ส า ม า ร ถ
ด า เนินการไ ด้
ตามแผน 

ครุศาสตรแ 8 8 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 4 4 

วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 9 9 

วิทยาการจัดการ 6 6 
เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 
ศิลปกรรมศาสตรแ 1 1 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 3  

3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 

          มหาวิทยาลัยก าหนดใหคณะก ากับ ติดตามใหทุกหลักสูตร
ประเมินความส าเร็จตามของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
กับการท างาน และรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานตอมหาวิทยาลัย ในทุกภาค
การศึกษา จากนั้นคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา พิจารณา
ผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานของคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการด าเนินการก ากับ 
ติดตามใหทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนที่
ก าหนด ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ท าหนาที่ ก ากับและติดตามการด าเนินงานดานการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ใหเป็นไปตามแผนที่ก าหนด        

2. คณะรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน โดยประเมินตาม
ประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไวในแผนฯ เมื่อแตละคณะ
ด าเนินงานตามแผนเสร็จสิ้นแลว ใหน าสงแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนบริหาร

5.1-3-1  
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างาน ระดับหลักสูตร/คณะ 
5.1-3-2  
แผนก ากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ro02ueqkgDm1Aa7qAvfb_uzFBCCKhKwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ro02ueqkgDm1Aa7qAvfb_uzFBCCKhKwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ertXTEbAliSvu1hbBr5EmjDyLKUIgWBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ertXTEbAliSvu1hbBr5EmjDyLKUIgWBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ertXTEbAliSvu1hbBr5EmjDyLKUIgWBU/view?usp=sharing
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จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ตอศูนยแสหกิจศึกษา 
ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. ศูนยแสหกิจศึกษา ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รวบรวมผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของแผนบริหาร
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานของทุกคณะและ
รายงานตอมหาวิทยาลัย 

4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  

         เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 ศูนยแสหกิจศึกษาฯ ไดจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน และประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของแผน พบวาในปีการศึกษา 2562 ผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างานของมหาวิทยาลัย สามารถบรรลุเปูาหมายตาม
วัตถุประสงคแของแผนและตัวชี้วัดทีก่ าหนดไว  
          วัตถุประสงค์ของแผน 
          1. เพ่ือใหทุกคณะ/หลักสูตร สามารถด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ท างาน  
 2. เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาระบบ 
สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการท างาน  
 3. เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพคณาจารยแหลักสูตร 
บุคลากร และนักศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษา และการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการท างาน 
           โดยผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแของ
แผนและตัวชี้วัดของแผน มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-4-1  
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างาน ระดับหลักสูตร/คณะ 
5.1-4-2  
แผนก ากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
5.1-4-3  
รายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา 
5.1-4-4  
ระบบและกลไกการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ปีการศึกษา 2563 
5.1-4-5 
 ระบบสหกิจศึกษาออนไลนแ  

  
 

https://drive.google.com/file/d/1xbB4zfvx55sVJ5xZ_mG5Ryh79Rgk8V5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbB4zfvx55sVJ5xZ_mG5Ryh79Rgk8V5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRKIEdxCQLG9w1OTtLKCuhY7cSL7TpSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRKIEdxCQLG9w1OTtLKCuhY7cSL7TpSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRKIEdxCQLG9w1OTtLKCuhY7cSL7TpSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSsw2A4aEr6cS89VMv6TdcxGrW9zI8bJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSsw2A4aEr6cS89VMv6TdcxGrW9zI8bJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ50keh7l1G53dV4zCxINR_n85DeEGEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ50keh7l1G53dV4zCxINR_n85DeEGEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ50keh7l1G53dV4zCxINR_n85DeEGEQ/view?usp=sharing
http://coop.skru.ac.th/
http://coop.skru.ac.th/
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จ านวนหลักสูตรที่เขารวม
จัดการ ศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน(WIL) 

1 

หลักสูตร 
  

2. รอยละของผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบสหกิจ
ศึกษา 

รอยละ 
21 

  

3. จ านวนสถานประกอบการ
บันทึกขอตกลงความรวมมือใน
การสงนักศึกษา  สหกิจศึกษา 
(MOU) 

5 แหง   

4. รอยละอาจารยแ/บุคลากรที่
ผานการอบรมหลักสูตร
คณาจารยแนิเทศสหกิจศึกษาและ
ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รอยละ 10   

5. รอยละอาจารยแที่ผานการ
อบรมหลักสูตรการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

รอยละ 1 
 

  

6. รอยละการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของ
นักศึกษาจากสถานประกอบการ
ภาพรวม 

รอยละ 
90/10 

  

7. รอยละของจ านวนนักศึกษา
สหกิจศึกษาที่ไดงานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษาภายใน  
6 เดือน 

รอยละ 5 N/A  

7. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับ
จากการเขารวมประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยตอปี 

1 รางวัล   
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        จากการวิเคราะหแและสังเคราะหแรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ตามแผนบริหารจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ท างานโดยภาพรวมของทุกหลักสูตร พบวามีปใญหา/อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นระหวางการด าเนินงาน และขอเสนอในการพัฒนา/
ปรับปรุง ดังนี้ 
        1. สถานประกอบการ/เครือขายความรวมมือยังขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีในการจัดการเรียนการสอบแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
        2. จ านวนนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษายังไมเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว และมีหลักสูตรอีกจ านวนหนึ่งยังไมไดเขา
รวมสหกิจศึกษา 
       3. หลักสูตรและมหาวิทยาลัยยังไมมีการส ารวจขอมูลของ
นักศึกษาที่ไดงานท าหลังส าเร็จการศึกษา คาดวาจะด าเนินการ
ส ารวจอยูเป็นระบบในปีการศึกษา 2563 
       4. หลักสูตรและมหาวิทยาลัยไมไดสงผลงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาประกวดในระดับเครือขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางซึ่ง
เป็นรางวั ลจากภายนอกมหาวิทยาลัย  เนื่ องจากสถาบัน
ผูรับผิดชอบจัดโครงการยกเลิกการจัด อันเนื่องมาจากสถานการณแ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
       ศูนยแสหกิจศึกษาฯ ไดน าผลการด าเนินงานและขอเสนอแนะ
ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างานของปีการศึกษา 2563 จากการประชุมไดแนวทางใน
การปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสรางความเขาใจของสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและจัดการเรียนการสอบแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
      2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา เพ่ือใหทุกหลักสูตรตระหนักและเห็นความส าคัญและ
ประชาสัมพันธแคัดเลือกนักศึกษาเขารวมแผนสหกิจศึกษาและการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใหมากข้ึน 
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      3. มหาวิทยาลัยส ารวจภาวะการมีงานท าของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังจากส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการท างานที่
ก าหนดไว 
      โดยระบบและกลไกส าหรับการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2563 นอกจากปรับปรุงขอเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 แลว 
ยังมีการด าเนินการเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2563 เพ่ือใหการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
     2. มหาวิทยาลัย โดยศูนยแสหกิจศึกษา ส านักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จัดท าแผนบริหารจัดการการเรียนรูแบบบูรณา
การกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 
2563  
     3. คณะกรรมการฯ รวมกับตัวแทนคณะประชุมหาแนวทางใน
การด าเนินงานการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน โดยจัด
งบประมาณสนับสนุน ดังนี้ 
       3.1 สนับสนุนใหคณะด าเนินการจัดท า WIL ในระดับหลักสูตร 
ตามที่ก าหนดในแผน  
       3.2 สนับสนุนใหอาจารยแนิเทศและผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของคณะเขารวมอบรมหลักสูตรคณาจารยแนิเทศสหกิจศึกษา และ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถาบันจัดอบรมที่ไดรับการ
รับรอง ทั้งนี้ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนคาใชจายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    4. มหาวิทยาลัยก าหนดใหแตละคณะรายงานความกาวหนาใน
การด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าปฏิทินใหแตละคณะมีการ
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการฯ 
    5. มหาวิทยาลัยก าหนดใหทุกหลักสูตรรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตอมหาวิทยาลัย โดยการการพิจารณาจากคณะ 

6. คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการด าเนินงาน และหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือ
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ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดท าแผน การด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน 
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ศูนยแสหกิจศึกษาฯ ไดพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลนแในสวนของนักศึกษา อาจารยแนิเทศ และสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีแผนใหทุกหลักสูตรใชงานระบบสหกิจศึกษา
ออนไลนแ ในปีการศึกษา 2563 ครบทุกสวน เพ่ือเป็นการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ เชน การสมัครงานสหกิจศึกษา 
สถานการณแตอบรับนักศึกษา การนิเทศนักศึกษา การติดตาม
โครงงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถาน
ประกอบการ 

5. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

       ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน ศูนยแสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมกับทุกคณะ/หลักสูตรด าเนินการตามแผนงานและขอบังคับ  
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องตั้งแตปีการศึกษา 
2560 โดยเชิญคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษารวมกัน
ประชุมวางแผนการด าเนินงานกอนเปิดภาคการศึกษา เชน      
การก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประจ าภาคการศึกษา การ
บริหารจัดการรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ
รายวิชาสหกิจศึกษา การประเมินผลรายวิชา หลักเกณฑแและ
คาใชจายงบประมาณการนิเทศนักศึกษา และการประเมินผล
นักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา จัดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะการด าเนินงานเพ่ือถายทอด
รายละเอียดและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานแก
อาจารยแประจ าหลักสูตร อาจารยแประจ าวิชา และอาจารยแ
นิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ศูนยแสหกิจศึกษา 
ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดด าเนินงานโครงการ
สัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจ
ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยทุกหลักสูตรสงผลงานนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงาน   

5.1-5-1  
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-5-2  
คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
5.1-5-3  
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน 
สหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

https://drive.google.com/file/d/1sFZehZBdH-kmJb93v9fiq5QDz90m4Xe9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFZehZBdH-kmJb93v9fiq5QDz90m4Xe9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zU1pG5LgWH8aN4TpohAEmiKeIbksL69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zU1pG5LgWH8aN4TpohAEmiKeIbksL69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zU1pG5LgWH8aN4TpohAEmiKeIbksL69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zU1pG5LgWH8aN4TpohAEmiKeIbksL69/view?usp=sharing
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สหกิจศึกษาเขารวมประกวดในครั้งนี้ ประกอบดวยหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรม
ศาสตรแ ซึ่งผลการประกวดสงผลใหนักศึกษานักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาวิชาเกษตรศาสตรแคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย  
          ซึ่ งหลักสูตรดังกลาวมีแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ตั้งแต
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษาโดยเปิดโอกาส
ใหนักศึกษาสมัครเขารวมดวยความสมัครใจ และหลักสูตรจะ
ด าเนินการพิจารณาประวัติของนักศึกษาทั้งดานการ เรียน 
บุคลิกภาพ อารมณแและพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาจับคูหนวยงานหรือสถานประกอบการให
เหมาะสมกับทักษะความถนัดและศักยภาพของนักศึกษา จากนั้น
อาจารยแไดประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือชี้แจงและ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาปฏิบัติงานและโครงงานที่
สถานประกอบการและอาจารยแนิเทศ   ตกลงมอบหมายรวมกันให
นักศึกษาในระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งหลักสูตรยังมี
กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาที่เนนทั้งความรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ไดรับการตอบรับ นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีแผน
และกระบวนการนิ เทศนักศึกษาและติดตามความกาวหนา
โครงงานของนักศึกษาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 16 สัปดาหแ 
เพ่ือใหค าปรึกษา แนะน า และแกปใญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกันระหวางอาจารยแนิเทศ 
นักศึกษา และสถานประกอบการ และเมื่อนักศึกษาสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรจัดสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติสห
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กิจศึกษาเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน น าเสนอโครงงานในระดับ
หลักสูตร ปรับปรุงแกไขโครงงานใหสมบูรณแ รวมทั้งการถายทอด
ประสบการณแการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหแกนักศึกษารุนนอง 
อันจะเป็นประโยชนแตอตัวนักศึกษาในการท างานในอนาคต และ
นักศึกษารุนนองที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป จากกระบวนการด าเนินงานและแนวปฏิบัติของหลักสูตร
ดังกลาวสงผลใหนักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวด 
          ทั้งนี้  ศูนยแสหกิจศึกษาฯ จะวิเคราะหแและสังเคราะหแ             
แนวปฏิบัติการด าเนินงานของหลักสูตรจากระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยที่สงเสริมใหหลักสูตรมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน
พรอมทั้งถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีแกทุกหลักสูตรใหสามารถ
ด าเนินการในปีการศกึษาถัดไป    

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลเุป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

5.1 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  5 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีศูนยแสหกิจศึกษา เป็นสวนงานในสังกัดส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าหนาที่
เป็นหนวยงานกลางบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน ก ากับ
ติดตาม และสนับสนุนใหการด าเนินงานจากทุกคณะ/หลักสูตร เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียว กัน              
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรพัฒนาใหมในปี พ.ศ. 2563 ด าเนินการในรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 หลักสูตร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการประชาสัมพันธแหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยควรตั้งเปูาหมายการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแนว

ทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานใหมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ (เกณฑแขอ 1-3,6)  ปีการศึกษา (เกณฑแขอ 4-5,7) 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

รองอธิการบดี (อาจารยแจิรภา  คงเขียว) 
รองอธิการบดี (อาจารยแ ดร.นราวดี  บัวขวัญ) 
รองอธิการบดี (อาจารยแพิเชษฐแ  จันทวี) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจ าเป็นตองมีการจัดท าแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปูาหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธแจากผลการวิเคราะหแ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนแสถาบัน และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธแทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธแ 

2. การก ากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะด าเนินการวิเคราะหแขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยแ บุคลากร       
การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหแความคุมคาของการบริหารหลักสูต ร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแและระบุปใจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปใจจัยภายนอก หรือปใจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ที่สงผลตอการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอยางชัดเจน 
5. การก ากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรูตามระบบ 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุ คลากร              

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
7. การก ากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการด าเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2560 – 2562  

 

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 7 ขอ (5 คะแนน) 7 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2561 7 ขอ (5 คะแนน) 7 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

2562 7 ขอ (5 คะแนน) 7 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 

 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.2 ผานเกณฑแมาตรฐาน 

จ านวน 7 ขอ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2562 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และระยะ 5 ปี        
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมความคิดจากผูมีสวนได
สวนเสียในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) มหาวิทยาลัยจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ 

 

5.2-1-1   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและ
พั ฒนาแผนยุ ทธศาสตรแ ก า ร พั ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
(2561 – 2565)  
5.2-1-2   
ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏสงขลาที่ 
1535/2561 แตงตั้งคณะกรรมการจัดท า
รางแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 
 

https://drive.google.com/file/d/13fPmw5rkZJR43kbhTbIxsg20VujkG-9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fPmw5rkZJR43kbhTbIxsg20VujkG-9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fPmw5rkZJR43kbhTbIxsg20VujkG-9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fPmw5rkZJR43kbhTbIxsg20VujkG-9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fPmw5rkZJR43kbhTbIxsg20VujkG-9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_n4LHACX5xp-iO-fex7myqNZ5h4ylCc1/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการ
วิเคราะหแสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 26 
มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 7 
อาคารอ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มีผูเขารวม จ านวน 139 คน ดังนี้ 

-  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี จ านวน 9 คน 
คณบดีและรองคณบดีทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัย ผูอ านวยการทุก
ส านัก/สถาบัน ผูอ านวยการศูนยแภาษา ศูนยแวิทยาศาสตรแ สถาบัน
พัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประธานโปรแกรม ผูอ านวยการกอง หัวหนางาน หนวยตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมในวันดังกลาวไดมีการวิเคราะหแ SWOT กับวิสัยทัศนแของ
มหาวิทยาลัยใหมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม(ราง) กรอบยุทธศาสตรแ
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579),แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564), กรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไปสูประเทศไทย 4.0, นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, ยุทธศาสตรแใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
ก า ร พั ฒนา ท อ ง ถิ่ น ต า มพระบรม ร า โ ช บ าย  ร ะย ะ  20 ปี                           
(พ.ศ. 2560 – 2579), ยุทธศาสตรแการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562, นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ของ
อธิการบดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และ
พระบรมราโชบาย ดานการผลิตและพัฒนาครู ของรัชกาลที่ 10 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. (2561 – 2565) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 
16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารอ านวยการส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผูเขารวมจ านวน 144 คน 
ดังนี้ 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี จ านวน 9 คน คณบดี
และรองคณบดีทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัย ผูอ านวยการทุกส านัก/

5.2-1-3   
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
5.2-1-4   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นัดพิเศษ วันที่ 7 
มีนาคม 2561 วาระที่ 2.1 และ วาระที่ 2.2 
5.2-1-5  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสงขลาครั้งที่ 3/2561 วันเสารแที่ 28 
เมษายน 2561 วาระที่ 5.1 และ วาระที่ 5.2 
5.2-1-6  
เว็บไซตแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /แผน
ยุทธศาสตรแ มรภ. สงขลา 
5.2-1-7  
เว็บไซตแกองนโยบายและแผน  
5.2-1-8  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่  12 
มิถุนายน 2561 วาระที่ 4.3  
5.2-1-9  
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ ปรับปรุงและ
พั ฒนาแผนยุ ทธศาสตรแ ก า ร พั ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสงขลา และจัดท า (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Lk60MXss2c8YxctcgTlh6D69PqjgbVxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lk60MXss2c8YxctcgTlh6D69PqjgbVxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lk60MXss2c8YxctcgTlh6D69PqjgbVxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Bz-q4POn84bW263ee08RiW4EWd_-JT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Bz-q4POn84bW263ee08RiW4EWd_-JT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Bz-q4POn84bW263ee08RiW4EWd_-JT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122kCUNWXxGdwB0qNMbZwTklceuuIUbM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122kCUNWXxGdwB0qNMbZwTklceuuIUbM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122kCUNWXxGdwB0qNMbZwTklceuuIUbM5/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/th/about/strategy
https://www.skru.ac.th/th/about/strategy
http://plan.skru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/111ZAeXGkQgnR_x72VvNdCDdMlOkTWXP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111ZAeXGkQgnR_x72VvNdCDdMlOkTWXP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111ZAeXGkQgnR_x72VvNdCDdMlOkTWXP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111ZAeXGkQgnR_x72VvNdCDdMlOkTWXP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGYNHkOBihOTNhwxZSOhkayUXZ-TYiJL/view?usp=sharing
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สถาบัน ผูอ านวยการศูนยแภาษา ศูนยแวิทยาศาสตรแ สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธาน
โปรแกรม ผูอ านวยการกอง หัวหนางาน หนวยตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมในวันดังกลาวไดจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหแปใจจัยที่
สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากสภามหาวิทยาลัยและจากผู เขารวม
โครงการ 

1.2 มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง ที่ 1535/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2561 แตงตั้งคณะกรรมการจัดท ารางแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (มรภ.สข.5.1-1-2)  โดยแบงกลุม
ผูรับผิดชอบ 3 กลุมตามประเด็นยุทธศาสตรแ เพ่ือน าขอมูลจากที่
ประชุมไปปรับปรุงรางแผนฯ และน ามาน าเสนอในที่ประชุมวันที่ 11 
เมษายน 2561 โดยมีก าหนดการประชุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตรแ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูงกวามาตรฐานวิชาชีพครู 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพตลอดชวงชีวิต/เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน/ผูน าการพัฒนาทองถิ่น 
ก าหนดการประชุม วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นตน
ไป ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตรแ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น/ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สรางองคแความรู
และนวัตกรรมเพ่ือความเขมแข็งของทองถิ่น/สรางสรรคแความรูเพ่ือ
ทองถิ่นมีความสุขอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่  4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ 
ก าหนดการประชุม วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตนไป  
ณ หองประชุมชั้น 2 (หองงานพัสดุ) 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวย 1 ประเด็นยุทธศาสตรแ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

5.2-1-10  
ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏสงขลาที่ 
3453/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง 
แต งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ผูเขารวมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ปรับปรุง และพัฒนาแผนยุทธศาสตรแการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา และจัดท า (ราง) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
5.2-1-11  
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) สูแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2-1-12  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 
ศุกรแที่ 10 สิงหาคม 2561 วาระที่ 4.1 
5.2-1-13 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 1 กันยายน 2561 วาระที่ 3.5 
5.2-1-14  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 
กันยายน 2561 วาระที่ 6.1.1 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8DzyuslqwhMwlQf_9yPs0dL7oddSih1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3NhkCXOaasXiYXg7tGMNQ7L1E3tIXBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8tOBvspRLU9_oGzowoxRJe0cjB9-V9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8tOBvspRLU9_oGzowoxRJe0cjB9-V9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8tOBvspRLU9_oGzowoxRJe0cjB9-V9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AlOeXP-qu4tUYS9yhxK65IomufPwPLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AlOeXP-qu4tUYS9yhxK65IomufPwPLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2S60q-LMfBvc-boicDbDb9jny16XgJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2S60q-LMfBvc-boicDbDb9jny16XgJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2S60q-LMfBvc-boicDbDb9jny16XgJn/view?usp=sharing
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ก าหนดการประชุม วนัที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลยั 

1.3 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าร างแผน
ยุทธศาสตรแ ฯ ตามค าสั่งที่ 1535/2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2561 เพ่ือน าเสนอผลการปรับปรุง(ราง) แผนยุทธศาสตรแฯ 
และเพ่ือใหแตละกลุมน าขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุง และน าเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 
เมษายน 2561 

1.4 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าร างแผน
ยุทธศาสตรแ ฯ ตามค าสั่งที่ 1535/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 
เมษายน 2561 เพ่ือน าเสนอผลการปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรแฯ 
ครั้งที่ 2 และสรุปผลการน าเสนอ เพ่ือมอบหมายใหกองนโยบายและ
แผนไปด าเนินการจัดท ารูปเลมรางแผนยุทธศาสตรแฯ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และรองอธิการบดีฝุายวางแผน
และงบประมาณไดน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุม
นัดพิเศษ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 วาระที่ 2.1  และวาระที่ 2.2 
และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
วันเสารแที่ 28 เมษายน 2561 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2  

1.5 มหาวิทยาลัยเผยแพรเอกสารแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี บนเว็บไซตแของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และเว็บไซตแกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   

2.1 แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี             

5.2-1-15  
ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา ที่ 
157/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562  
5.2-1-16  
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
5.2-1-17  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 
กุมภาพันธแ 2562 วาระท่ี 6.3.1 
5.2-1-18  
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
5.2-1-19  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 
เมษายน 2562 วาระที่ 6.2 
5.2-1-20  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 วาระที่ 8.4 

https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8n_9gI1cCnq8UGqYyiiNOl1bZ1uWcdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bxpfb6oeE5gikeeaBfc2qY-HFv6fSc30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bxpfb6oeE5gikeeaBfc2qY-HFv6fSc30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bxpfb6oeE5gikeeaBfc2qY-HFv6fSc30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfGHaj-MdUArfDquKBKppJ2Fkca3Thc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfGHaj-MdUArfDquKBKppJ2Fkca3Thc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfGHaj-MdUArfDquKBKppJ2Fkca3Thc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VB-4MQMuPnTvjEyVxAwB5qkI8YeSlrUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VB-4MQMuPnTvjEyVxAwB5qkI8YeSlrUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VB-4MQMuPnTvjEyVxAwB5qkI8YeSlrUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SyiiXGyqXDTe8SQovRbJWLutD0tmWePz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SyiiXGyqXDTe8SQovRbJWLutD0tmWePz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SyiiXGyqXDTe8SQovRbJWLutD0tmWePz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPLBMlhngOZdNrzksXoewyd6IhS_csxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPLBMlhngOZdNrzksXoewyd6IhS_csxm/view?usp=sharing
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(พ.ศ. 2561 – 2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมนัดพิเศษ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 วาระที่ 
2.1 และ วาระท่ี 2.2  และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันเสารแที่ 28 เมษายน 2561 วาระที่ 5.1 และ
วาระที่ 5.2 มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการทบทวนแผนยุทธศาสตรแฯ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ควบคูกับ
การจัดท าค าของบประมาณของหนวยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในคราวเดียวกัน กองนโยบายและแผนจึงไดจัดท ารางนโยบาย
การจัดท างบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และ
หลักเกณฑแการจัดสรรและแนวทางการจัดท างบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งนโยบายและ
หลักเกณฑแดังกลาวไดก าหนดใหหนวยงานตองเสนอโครงการที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแของหนวยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบรางนโยบายและหลักเกณฑแฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วัน
อังคารที่  12 มิถุนายน 2561 วาระที่ 4.3 และใหหนวยงานด าเนินการ
ตามแผนการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สงมายังกองนโยบายและแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2 มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง
และพัฒนาแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจัดท า (ราง) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3453/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผูเขารวมโครงการ สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง และพัฒนาแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา และจัดท า (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

5.2-1-21  
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
5.1-1-22  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  7/2562 วันที่  9 
กรกฎาคม 2562 วาระที่ 6.8.2 
5.2-1-23  
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
5.2-1-24  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 
27 กุมภาพันธแ 2563 วาระที่ 6.1.3 
5.2-1-25  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 วันเสารแที่ 7 มีนาคม 2563 วาระที่ 8.3  
5.2-1-26  
ค า สั่ ง มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏส งขล า                
ที่ 1307/2562 เรื่อง แตงตั้งกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), 
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และยกราง
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

https://drive.google.com/file/d/1Be7fqtMtWP_3821NJ-AuFgsOJfJYe0w4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Be7fqtMtWP_3821NJ-AuFgsOJfJYe0w4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Be7fqtMtWP_3821NJ-AuFgsOJfJYe0w4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_EbdGk7Qa48fIo_WpukizIU7Nd_dnpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_EbdGk7Qa48fIo_WpukizIU7Nd_dnpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_EbdGk7Qa48fIo_WpukizIU7Nd_dnpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UI5_y9NspuOMaiLo38YgAcHLN7b83V3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UI5_y9NspuOMaiLo38YgAcHLN7b83V3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UI5_y9NspuOMaiLo38YgAcHLN7b83V3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sY95SkqW1IrXUhGUW0jJuchFQeNu-iDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sY95SkqW1IrXUhGUW0jJuchFQeNu-iDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sY95SkqW1IrXUhGUW0jJuchFQeNu-iDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4YfUjoxSIL3h4cGEtW9mnP6DKZlyvji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4YfUjoxSIL3h4cGEtW9mnP6DKZlyvji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMlsPDIvd2PT4F-JPaWZzosicD28-msl/view?usp=sharing
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พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหกลุมเปูาหมายมี
สวนรวมในกระบวนการวิพากษแ รางแผนฯ โดยไดเชิญผูมีสวนไดสวน
เสียของมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรแฯ ไดแก องคแกรภาครัฐ คือ องคแการบริหารสวนจังหวัด
สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปชาง และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ไดแก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ เขามาเพ่ือรับรู
แผนยุทธศาสตรแฯ จะไดลดความซ้ าซอน และชวยกันท างานเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นรวมกัน และไดเชิญคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานโปรแกรม ประธานหลักสูตร 
ผูอ านวยการ ส านัก/สถาบัน/ศูนยแ/กอง/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หัวหนางาน และผูแทนนักศึกษา คือ ประธานสภา
นักศึกษา นายกองคแการนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ  รวมจ านวน
กลุมเปูาหมาย 198 คน เขาประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสภา ชั้น 7 อาคารอ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กิจกรรมในวันดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีแนว
ทางการทบทวนแผนยุ ทธศาสตรแ การพัฒนามหาวิ ทยาลั ย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ      
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดท ารางแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ประกอบดวย 

1. แนะน าเอกสาร ประกอบดวย 
1.1 แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1.2 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 
1.3 แบบฟอรแมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.4 รางแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-1-27  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษแราง
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
5.2-1-28  
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.2-1-29  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อ
วันพุธที่  22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
( ร า ง )  แผนยุ ทธ ศาสตรแ ก า ร พั ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
5.2-1-30  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 
วันเสารแที่ 1 มิถุนายน 2562 วาระที่ 4.6  
5.2-1-31  
แผนกลยุทธแทางการเงิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2563 - 2565 
5.2-1-32  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธแ 2563 2563 
วาระที่ 4.5 
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https://drive.google.com/file/d/1wi40q3hG_R7acMeAqiTfnn0ns7CA6gV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wi40q3hG_R7acMeAqiTfnn0ns7CA6gV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wi40q3hG_R7acMeAqiTfnn0ns7CA6gV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wi40q3hG_R7acMeAqiTfnn0ns7CA6gV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_DfGbW1XQ-kM9czjmMe9t5FY4qM4tKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_DfGbW1XQ-kM9czjmMe9t5FY4qM4tKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_DfGbW1XQ-kM9czjmMe9t5FY4qM4tKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGtvS-YIGjuEnNVHQqbsq1TBLdCCOX8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZuOpQeblCtbfajAEC8PS7vhPNph6Hv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZuOpQeblCtbfajAEC8PS7vhPNph6Hv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZuOpQeblCtbfajAEC8PS7vhPNph6Hv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJGC1nmKG8ZwmdCl846oZmeca6Vdp8rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJGC1nmKG8ZwmdCl846oZmeca6Vdp8rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjXcPfQAaSus8MXZxfzE5_vPUUAFWh35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjXcPfQAaSus8MXZxfzE5_vPUUAFWh35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjXcPfQAaSus8MXZxfzE5_vPUUAFWh35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjXcPfQAaSus8MXZxfzE5_vPUUAFWh35/view?usp=sharing
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2. ขั้นตอนการวิพากษแ โดยรองอธิการบดีฝุายวางแผน
และงบประมาณน าเสนอรางแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ใหองคแกรภาครัฐ มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ และ
นักศึกษาไดรับทราบ และรับฟใงขอเสนอแนะ คนละ 10 นาที 

3. ขั้นตอนการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย 

3.1 แบงกลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตรแ 
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประจ ายุทธศาสตรแของแตละกลุม 

และสงรายชื่อใหกองนโยบายและแผนเพื่อจัดท าค าสั่ง ประกอบดวย 
ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ(ถามี) 
โดยคณะกรรมการตองเป็นผูรับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตรแและ
รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม และประธานกรรมการมีหนาที่รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ครั้ง และสงรายงานมายังกองนโยบายและแผนเพ่ือรวบรวมจัดท าเป็น
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกสิ้นไตรมาสเพ่ือตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัย 

3.3 คณะกรรมการประจ ากลุมพิจารณาเอกสารโดย
เปรียบเทียบคาเปูาหมายของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กับ
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทราบผลการ
ปฏิบัติ งานและปใญหาการด าเนินงาน และเตรียมวางแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอรแมฯ 

3.4 คณะกรรมการระบุขอมูลตามแบบฟอรแม ฯ ทุกตัวชี้วัด 
และสงใหกองนโยบายและแผน ดังนี้ 

1) ระบุผูรับผิดชอบตัวชี้วัด (เพ่ิมเติมใหครอบคลุมและ
ครบถวนในการรายงานขอมูล) 

2) พิจารณาคาเปูาหมายในเกณฑแการใหคะแนน ระดับ
ที่ 1-5  (ปรับเพ่ิมขึ้น/ลดลงตามความเหมาะสม) 

5.2-1-33  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 7 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.9 
5.2-1-34  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แนวปฏิบั ติ ในการจั ดท างบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) ประกาศ ณ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 
5.2-1-35 
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) และแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.2-1-36  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการ
ประชุ มนั ด พิ เศษ เมื่ อวั นจั นทรแ ที่  2 
กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่
เ ส นอ ให ที่ ป ร ะชุ ม พิ จ า รณา  ( ร า ง ) 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) และแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.2-1-37  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2562 
วันเสารแที่ 7 กันยายน 2562 วาระที่ 4.2  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cW5JDW6LE2WrkYQNSnOw-1R2Yaq2VVBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cW5JDW6LE2WrkYQNSnOw-1R2Yaq2VVBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cW5JDW6LE2WrkYQNSnOw-1R2Yaq2VVBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJGoIGZyNqpFXbzPuJkmBrVPHfhXBwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRkW2eEM_yowN0KgiQcfeRmlvS0EgPMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRkW2eEM_yowN0KgiQcfeRmlvS0EgPMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRkW2eEM_yowN0KgiQcfeRmlvS0EgPMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRkW2eEM_yowN0KgiQcfeRmlvS0EgPMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kismZ2YuW4VKoOA9TLtYCFpzTeua5AqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7f5sglzWFsTLjVNYkNtq4IlXUzgMoYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7f5sglzWFsTLjVNYkNtq4IlXUzgMoYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7f5sglzWFsTLjVNYkNtq4IlXUzgMoYj/view?usp=sharing
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3) ก าหนดเปูาหมายวาอยู ในระดับใดจากเกณฑแที่
ก าหนดขึ้นในขอ 2) 

4) ก าหนดสูตรการค านวณหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
วัดผลส าเร็จเป็นขอหรือเกณฑแมาตาฐานที่น ามาใช 

5) พิจารณาโครงการในรางแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือโครงการหลัก/โครงการส าคัญ
ในแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หรือเสนอโครงการใหม เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และกลยุทธแใหส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว (มีโครงการหรือยัง , 
เพียงพอหรือไม) 

2.2 กองนโยบายและแผน รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดท าเป็นรูปเลม
แผนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือใหรองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณไดน าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันศุกรแที่ 10 สิงหาคม 
2561 วาระที่ 4.1 และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันเสารแที่ 1 กันยายน 2561 วาระที่ 3.5  

3. มหาวิทยาลัยประกาศใชแผนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ซึ่ งมี วิ สั ยทั ศนแ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นภาคใตสูสากล” โดยรองอธิการบดีฝุายวางแผนและ
งบประมาณแจงผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยไดใหความ
เห็นชอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 วาระที่ 6.1.1 
 

5.2-1-38  
ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏสงขลาที่ 057/25632563 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ,แผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
5.2-1-39  
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที2่ 
5.1-1-40  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 
มิถุนายน 2563 วาระที่ 1.3 
https://drive.google.com/file/d/1xMA
Gx_QFf1QHHQdwYJ0YXIH8pcdECHel/
view?usp=sharing 
5.1-1-41  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 วันเสารแที่ 8 สิงหาคม 2563 วาระ
ที่ 8.6  

https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlXLQ3uoaFETI7ue6-dU3gjsOwKWAkci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBBoCR5GYBJMG5WlDe6uc5RqxvaIJOA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBBoCR5GYBJMG5WlDe6uc5RqxvaIJOA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBBoCR5GYBJMG5WlDe6uc5RqxvaIJOA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-2LF0Tl7ME86-4YjxKhzcxwgLwW4A5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-2LF0Tl7ME86-4YjxKhzcxwgLwW4A5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-2LF0Tl7ME86-4YjxKhzcxwgLwW4A5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMAGx_QFf1QHHQdwYJ0YXIH8pcdECHel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMAGx_QFf1QHHQdwYJ0YXIH8pcdECHel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMAGx_QFf1QHHQdwYJ0YXIH8pcdECHel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DXd9JxYoboUFKVPQ9SRFQFPExzWzoEX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DXd9JxYoboUFKVPQ9SRFQFPExzWzoEX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DXd9JxYoboUFKVPQ9SRFQFPExzWzoEX3/view?usp=sharing
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4. การถายทอดแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สูแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตรแ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไดถายทอดครบถวน โดยประกอบดวย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตรแ 22 เปูาประสงคแ 93 ตัวชี้วัด 64 กลยุทธแ งบประมาณ 
2,972,862,860  บาท ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 
2561 วาระที่ 4.1 และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันเสารแที่ 1 กันยายน 
2561 วาระที่ 3.5  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 21 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธแ 74,719,860 บาท 
คิดเป็นรอยละ 2.51 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่  2ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ           
26 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธแ 341,232,900 บาท คิดเป็นรอยละ 11.48 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ                
20 ตัวชี้วัด 20 กลยุทธแ 153,475,100 บาท คิดเป็นรอยละ 5.16 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่  4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา              
วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ ประกอบดวย 6 เปูาประสงคแ                     
11 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธแ 9,063,700 บาท คิดเป็นรอยละ 0.30 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการประกอบดวย           
4 เปูาประสงคแ 15 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 714,072,400 บาท คิดเป็นรอยละ 
24.02 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 365,026,500 บาท คิดเป็นรอยละ 56.52 
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4.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จากกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 93 ตัวชี้วัด ได
ถายทอดสูแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 
ประเด็นยุทธศาสตรแ 22 เปูาประสงคแ และมีตัวชี้วัดที่ประเมินผลส าเร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 88 ตัวชี้วัด 63 กลยุทธแ 
งบประมาณ 744,246,400 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 17 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธแ 23,038,900 บาท 
คิดเป็นรอยละ 3.10 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ              
26 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธแ 116,780,900 บาท คิดเป็นรอยละ 15.69 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
สังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่ งยืน ประกอบดวย                
4 เปูาประสงคแ 19 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 34 ,348,000 บาท คิดเป็น    
รอยละ 4.62 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ ประกอบดวย 6 เปูาประสงคแ              
11 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธแ 466,700 บาท คิดเป็นรอยละ 0.06 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการประกอบดวย 
4 เปูาประสงคแ 15 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 204,585,400 บาท คิดเป็น         
รอยละ 27.49 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 365,026,500 บาท คิดเป็นรอยละ 49.05 

ตอจากนั้นจะมีการถายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยลงสูคณะ/
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยการใหคณะ/หนวยงานมี
การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติราชการของตนเอง  
พรอมทั้งมีการมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บ
ขอมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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5. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่  157/2562 แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ.สข.5.1-
1-15) เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแ ฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ดวยทรัพยากรที่มีอยูอยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว โดยมีหนาที่ ผลักดันการด าเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในแผนใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคแ กรอบเวลา และตัวชี้วัดที่ก าหนด พรอม
ทั้งวิ เคราะหแและรายงานศักยภาพ ปใญหา อุปสรรคที่สงผลตอ
ความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
อยางนอยปีละ 2 ครั้ง  และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปี
ละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
น าขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงผลการด าเนินงานตอไป 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 88 ตัวชี้วัด โดยมีผลการ
ด าเนินงานในรอบตาง ๆ ดังนี้ 

5.1) รอบ 3 เดือน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด 6 ตัวชี้วัด (รอยละ 6.82) ไมบรรลุเปูาหมาย 82 ตัวชี้วัด 
(รอยละ 93.18) น าเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 
12 กุมภาพันธแ 2562 วาระท่ี 6.3.1  

5.2) รอบ 6 เดือนมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด 17 ตัวชี้วัด (รอยละ 19.32) ไมบรรลุเปูาหมาย 69 ตัวชี้วัด 
(รอยละ 80.68) น าเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 
เมษายน 2562 วาระที่ 6.2 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 วาระท่ี 8.4  

5.3) รอบ 9 เดือน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
17 ตัวชี้วัด (รอยละ 19.32) ไมบรรลุเปูาหมาย 69 ตัวชี้วัด (รอยละ 
80.68) น าเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
วาระที่ 6.8.2  

5.4) รอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
51 ตัวชี้วัด (รอยละ 57.95)  และไมบรรลุเปูาหมาย 35 ตัวชี้วัด (รอยละ 
42.05)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 
3.89 คะแนน หรือรอยละ 77.98 (ระดับดี) น าเสนอและผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธแ 2563 วาระที่ 6.1.3 และสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันเสารแที่ 7 มีนาคม 2563 
วาระที่ 8.3  

ปีงบประมาณ 2563 
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 
2564), และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ 1307/2562 แตงตั้งกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และยกราง
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (มรภ.สข.5.1-1-26) และเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 
2562 ไดประชุมกรรมการฯ ครั้ งที่  1 เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานและมอบหมายประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนทุก
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ยุทธศาสตรแฯ พิจารณาทบทวนคาเปูาหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรแ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580), ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) ใหสอดคลองกับ
(ราง) กรอบยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579),
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564), กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 , 
นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, 
ยุทธศาสตรแใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระ
บรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579), ยุทธศาสตรแการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2563) ของอธิการบดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย ดานการผลิตและพัฒนาครู 
ของรัชกาลที่ 10 เพ่ือน าไปจัดท ารางแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน รวม
รวมขอมูลจากคณะกรรมการฯ ที่ไดสงขอมูลผลการพิจารณาทบทวน
คาเปูาหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรแฯ เพ่ือเตรียมประชุมครั้งที่ 2 

1.3 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประชุมกรรมการฯ ครั้ง
ที่ 2 เพ่ือสรุปผลการพิจารณาทบทวนคาเปูาหมายตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตรแฯ และเตรียมน าเสนอในที่ประชุมโครงการวิพากษแรางแผน
ยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580), ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.4 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษแรางแผน
ยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 หองประชุมชั้น 7 อาคารอ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคแ 
1) เ พ่ือรับฟใ งความคิดเห็นของกลุ มผู มี ส วนไดส วนเสี ยของ
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มหาวิทยาลัย ไดแก  หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ศิษยแ เก า 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ผูแทนนักศึกษา คณะผูบริหารและบุคลากร 2) 
เพ่ือเชิญหนวยงานในพ้ืนที่เขามารับรูแผนยุทธศาสตรแฯ จะไดลดความ
ซ้ าซอน และชวยกันท างานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นรวมกัน เพ่ือใหทองถิ่นมี
เปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศนแ
ของประเทศ และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของชาติตอไป โดยมี
ผูเขารวมการประชุมจ านวน 177 คน 
ประกอบดวย บุคคลภายนอก จ านวน 9 คน ไดแก  

1. อธิการบดี/ผูแทนจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ จ านวน 4 คน ไดแก 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 

2. นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดสงขลา/ผูแทน  จ านวน 1 คน 
3. นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชาง/ผูแทนจาก จ านวน 1 คน 
4. นายกเทศมนตรีต าบลเกาะแตว/ผูแทนจาก จ านวน 1 คน 
5. ผูแทนนักศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรภายใน  จ านวน 168 คน 

ไดแก 
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 คน 
2. อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  จ านวน 8 คน 
3. คณบดีและรองคณบดี ผูชวยคณบดีทุกคณะ จ านวน 84 คน 
4. ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร จ านวน 50 คน 
5. ผูอ านวยการทุกส านัก/สถาบัน  จ านวน 5 คน 
6. ผูอ านวยการศูนยแความเป็นเลิศดานภาษา ศูนยแเครื่องมือกลาง 

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จ านวน 4 คน  

7. ผูอ านวยการกอง หัวหนางาน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
จ านวน 16 คน 

1.5 กองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลและจัดท ารูปเลมแผน
ยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณไดน าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให
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ความเห็นชอบในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 
2562 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผน
ยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วัน
เสารแที่ 1 มิถุนายน 2562 วาระที่ 4.6  

และ ตอจากนั้นไดมีการถายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัย
ลงสูคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยการใหคณะ/
หนวยงานมีการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติราชการ
ของตนเอง พรอมทั้ งมีการมอบหมายหนวยงานผู รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การถายทอดแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สูแผนกลยุทธแทางการเงิน มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสงขลา ประจ าปี 2563 – 2565 ฉบับไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563          
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธแ 2563 2563 วาระที่ 4.5 และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.9 ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตรแ ดังนี้ 
-  ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู  
เปูาประสงคแที่ 1 กลยุทธแที่ 7. สรางศูนยแการเรียนรูและปฏิบัติการบม
เพาะความเป็นครูในศาสตรแพระราชา กลยุทธแที่ 8. จัดตั้งศูนยแความ
เป็นเลิศดานการผลิตครูที่มุงสรางนวัตกรรมเพ่ือการผลิตครูและ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนเรียนรูแกผูเรียน เปูาประสงคแที่ 2          
กลยุทธแที่ 2 สงเสริมการใหบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูในทองถิ่น
ที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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- ประเด็นยุทธศาสตรแที่  2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต เปูาประสงคแที่ 2 กลยุทธแที่ 1
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางบัณฑิตพันธุแใหมและบัณฑิตสาขา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ การเกษตรและอาหารวิทยาศาสตรแ
สุขภาพและเทคโนโลยี กลยุทธแที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น เปูาประสงคแที่ 4 กลยุทธแที่ 1 
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนารายวิชาออนไลนแ 
- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน เปูาประสงคแที่ 1 กลยุทธแที่ 3 
สนับสนุนการตั้งหนวยวิทยาศาสตรแชุมชน/หนวยพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาแกชุมชนบนฐานความตองการและองคแความรูจากการวิจัยและ
นวัตกรรม กลยุทธแที่  4 ส งเสริมใหคณาจารยแน าความรู และ
ประสบการณแจากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับทองถิ่น กลยุทธแที่ 9 พัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบใหไดรับรอง
มาตรฐาน ISO IEC 17025 กลยุทธแที่ 10 พัฒนาหนวยเครื่องมือกลาง
ที่มีศักยภาพ เปูาประสงคแที่ 3 กลยุทธแที่ 1 สนับสนุนการจัดตั้งศูนยแ
เป็นเลิศเพ่ือแหลงเรียนรู /ศูนยแพัฒนาการทองเที่ยวศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของภาคใต 
- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยา
เขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ เปูาประสงคแที่ 4 กลยุทธแที่  2 
สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย ถายทอดสูแผนกลยุทธแทางการเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ในประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 การ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดหางบประมาณ กลยุทธแ 1. จัดการ
บริหารสินทรัพยแและการจัดหารายไดเพ่ือน าไปสูการพ่ึงพาตนเองได 
กลยุทธแที่ 2 จัดการบริหารงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงิน
รายไดที่เหมาะสม โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารความเสี่ยง 
- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เปูาประสงคแที่  
1 กลยุทธแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานสูสังคมไรเงินสด เปูาประสงคแที่ 
2 กลยุทธแที่  1 ส งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการดวย        
หลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย กลยุทธแที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใหเป็นปใจจุบันและเหมาะสมกับ
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สถานการณแ กลยุทธแที่ 3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือกอใหเกิด
รายไดเพ่ิมขึ้น ถายทอดสูแผนกลยุทธแทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโปรงใส ถูกตอง 
ตรวจสอบได กลยุทธแที่ 1 จัดท าแผนงบประมาณโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกภาคสวนใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรแของ
มหาวิทยาลัย กลยุทธแที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การบริหารจัดการระบบการเงินและระบบก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล กลยุทธแที่ 3 ทบทวนระเบียบขอบังคับ ประกาศใหมี
ความเหมาะสม โปรงใส เป็นธรรม และสอดคลองกับสถานการณแ
ปใจจุบัน 

2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (มรภ.สข.5.1-1-28) (อ้างซ้ า) สู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีที่มาจากพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 และในปี พ.ศ. 2562 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรค
หนึ่งของมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑแและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้
แทน “มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนหาปี ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรแ
ชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผน
อ่ืนที่เกี่ยวของ” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการเป็นแผนหาปี ตามมาตรา 16 แหง พระราชกฤษฎีกาวา
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ดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดท าเป็นแผนสามปี โดยมี
หวงระยะเวลา ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดั งกล าว มหาวิทยาลัยจึ งได
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท า
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประกาศ ณ วันที่ 
22 พฤษภาคม 2562 เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ซึ่งขอที่ 2 
ก าหนดใหจัดท างบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรแของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งโครงการกิจกรรมที่จะขอตั้งงบประมาณ
จะตองตอบสนองยุทธศาสตรแของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรแของหนวยงานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยให
หนวยงานจัดท าค ารายละเอียดค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกองนโยบาย
และแผนรวบรวมขอมูลและจัดท ารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและ
งบประมาณไดน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมนัด
พิเศษ เมื่อวันจันทรแที่ 2 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันเสารแที่ 7 กันยายน 2562 
วาระที่ 4.2  

2.1 การถายทอดแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สูแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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มี 21 เปูาประสงคแ 84 ตัวชี้วัด 68 กลยุทธแ งบประมาณ 2,174,682,900 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้  

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน
วิชาชีพครู ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 18 ตัวชี้วัด 13 กลยุทธแ 
59,125,900 บาท คิดเป็นรอยละ 2.72 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ก าลั งคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย               
5 เปูาประสงคแ 29 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธแ 459,645,600 บาท คิดเป็น 
รอยละ 21.14 

 - ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนสั งคมเ พ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่ นอย างยั่ งยื น 
ประกอบดวย 3 เปูาประสงคแ 14 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 101,785,900 บาท 
คิดเป็นรอยละ 4.68 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ ประกอบดวย 5 
เปูาประสงคแ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธแ 6,000,000 บาท คิดเป็นรอยละ 0.28 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 15 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 320,077,800 
บาท คิดเป็นรอยละ 14.72 

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

- โครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถิน่ 129,844,600 บาท คิดเป็นรอยละ 5.97 

2.2 การถายทอดแผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สูแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

จากกรอบแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)               
มีทั้งหมด 21 เปูาประสงคแ มีตัวชี้วัดที่ประเมินผลส าเร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 80 ตัวชี้วัด 68 กลยุทธแ งบประมาณ 662,738,300  บาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 17 ตัวชี้วัด 13 กลยุทธแ 13,560,500 บาท 
คิดเป็นรอยละ 2.05 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย 5 เปูาประสงคแ 
28 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธแ 130,636,300 บาท คิดเป็นรอยละ 19.71 

 - ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
สังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบดวย 3 เปูาประสงคแ 
14 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 27,791,000 บาท คิดเป็นรอยละ 4.19 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูลใหเป็นวิทยาเขตในก ากับ ประกอบดวย 5 
เปูาประสงคแ 7 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธแ 2,000,000 บาท คิดเป็นรอยละ 0.30 

- ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประกอบดวย 4 เปูาประสงคแ 14 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธแ 96,671,400 บาท 
คิดเป็นรอยละ 14.59 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 362,234,500 บาท คิดเป็น 
รอยละ 54.66 

- โครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 29,844,600 บาท คิดเป็นรอยละ 4.50 

ตอจากนั้นจะมีการถายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยลงสู
คณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ งหมด โดยการใหคณะ/
หนวยงานมีการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติราชการ
ของตนเอง  พรอมทั้งมีการมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บขอมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 80 ตัวชี้วัด โดยมีผลการ
ด าเนินงานในรอบตาง ๆ ดังนี้ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 057/2563 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแการ
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พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมีหนาที่ผลักดันการ
ด าเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให เป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคแ กรอบเวลา และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด พรอมทั้งวิเคราะหแและรายงานศักยภาพ ปใญหา 
อุปสรรคที่สงผลตอความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2563 เสนอต อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อยางนอยปีละ 2 ครั้ง  และรายงานตอ
สภามหาวิทยาลัย อยางนอย ปีละ 1 ครั้ ง เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและน าขอเสนอแนะตาง ๆ ไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตอไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดด าเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

3.1) รอบ 3 เดือน มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกขอความติดตามผล
การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 แตเนื่องจากมีสถานการณแการแพร
ระบาดของ Covid 19 และเจาหนาปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการ
แพรระบาดของมหาวิทยาลัย จึงท าใหการจัดเก็บขอมูลมีความลาชา 
จึงไมสามารถสรุปผลการด าเนินงานไดทันในไตรมาสที่ 1  

3.2) รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการด าเนินงาน
ตั้งแตรอบ 3 เดือน จนถึงรอบ 6 เดือนมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ผล
การด าเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดย
มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 13 ตัวชี้วัด (รอยละ 
16.05) ไมบรรลุเปูาหมาย 68 ตัวชี้วัด (รอยละ 83.95)  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 2.1718 คะแนน หรือ
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รอยละ 43.44 (ระดับตองปรับปรุง) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดน าเสนอและ
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระที่ 1.3  
และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันเสารแที่ 8 สิงหาคม 2563 วาระที่ 8.6 
3.3) รอบ 9 เดือน อยูระหวางด าเนินการ ซึ่งจะน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 
กันยายน 2563 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันเสารแที่ 26 กันยายน 2563  

2.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินการ ก ากับติดตาม
สงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะด าเนินการวิเคราะหแขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดย
มีกระบวนการก ากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะด าเนินการ
ดังนี้ 

1. แต งตั้ งคณะกรรมการจัดท ารายงานตนทุนผลผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
ค าสั่งที่ 062/2563 ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและตัวแทนจากทุก
คณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นฝุาย
เลขานุการ 

2. มีการก ากับติดตามผลการใชจายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหหนวยงานระดับคณะจัดท ารายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ โดยใหรายงานเป็นไตรมาส เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ งานคลังไดจัดท ารายงานทางการเงินในภาพรวม
มหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย  
 

5.2-2-1  
ค าสั่งที่ 062/2563  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาประจ าปีงบประมาณ 2562  
5.2-2-2  
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการ
ใช จ า ย งบประมาณเ งิ น ร า ย ได แล ะ
งบประมาณแผนดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
5.2-2-3  
รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
5.2-2-4  
หลักเกณฑแ และวิธีการค านวณตนทุน
ผลผลิ ต  ส าหรั บสถาบั น อุดมศึ กษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

https://drive.google.com/file/d/14J5fW1j4v8EQPLtkoYXov7lZFP3FLpCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14J5fW1j4v8EQPLtkoYXov7lZFP3FLpCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14J5fW1j4v8EQPLtkoYXov7lZFP3FLpCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14J5fW1j4v8EQPLtkoYXov7lZFP3FLpCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHc06SrAXocXK6d5SYSq27D7HTb95V-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHc06SrAXocXK6d5SYSq27D7HTb95V-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHc06SrAXocXK6d5SYSq27D7HTb95V-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHc06SrAXocXK6d5SYSq27D7HTb95V-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18foYZ28lz8xnBL8Q5P00-u4cColLx1aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18foYZ28lz8xnBL8Q5P00-u4cColLx1aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwmzQgun7PoG-hTeAptyT-wObo73_vOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwmzQgun7PoG-hTeAptyT-wObo73_vOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwmzQgun7PoG-hTeAptyT-wObo73_vOP/view?usp=sharing
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3. จัดประชุมคณะท างานด าเนินงานชี้แจงหลักเกณฑแ แนวทาง
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานวิเคราะหแตนทุนตอหนวย
และแนวทางการวิเคราะหแตนทุนตอหนวยผลผลิต ในวันที่  3 
กรกฎาคม 2563  

4. วิเคราะหแตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหลักสูตรตาม
แนวทางที่ก าหนดโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะ/หนวยงานที่
เกี่ยวของ และจัดสนทนากลุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดท า
รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหลักสูตร และตรวจสอบความ
ถูกตอง สมบูรณแของขอมูล  

5. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดท า
รายงานตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
ก าหนดการดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงาน

ตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

มกราคม 2563 

2. กองนโยบายและแผน จัดเก็บขอมูลคาใชจาย
บุคลากร และจ าแนกคาใชจายทุกหนวยงาน ทุกกิจกรรม
ของคณะ 

มกราคม 2563 

3. จัดประชุมคณะท างานการจัดท ารายงานตนทุนฯ 
เพื่อชี้แจงการทบทวนหลักเกณฑแการจัดท ารายงานตนทุน
ผลผลิต  และทบทวนกิจกรรม/พันธกิจ ของหนวยงาน
ระดับคณะพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณแของ
ขอมูล 

3  กรกฎาคม 2563 

4. หนวยงานระดับคณะตรวจสอบความถูกตอง ของ
ขอมูลและด าเนินการระบุคาใชจายแตละกิจกรรมเขาสู
หลักสูตร และจัดสงขอมูลมายัง กองนโยบายและแผน  

10 กรกฎาคม 2563 

5. กองนโยบายและแผน ด าเนินการจัดท ารายงาน
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตร พรอมทั้งจัดท า
รูปเลมสรุปเป็นภาพรวม และจัดสงผลการวิเคราะหแตนทุน
ตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตร ใหหนวยงานระดับคณะ 
เพื่อใชขอมูลประกอบการจัดท า SAR ระดับคณะตอไป 

14 กรกฎาคม 2563 

6. ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.1 ขอ 2 ในปีการศึกษา 2561 
คณะกรรมการตรวจประเมินไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานตนทุนผลผลิตระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรระบุขอมูล
ตนทุนตอหนวยของการผลิตบัณฑิต ทุกหลักสูตร (55 หลักสูตร) 
ควรระบุตนทุนตอหนวยของการผลิตบัณฑิตกับสถาบันคูเทียบดวย 

5.2-2-5  
เ อ ก ส า ร บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม ข อ ค ว า ม
อนุ เคราะหแ ใหหนวยงานระดับคณะ
ตรวจสอบขอมูล กิจกรรม และทบทวน
กิจกรรมในระดับคณะ 
5.2-2-6  
สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.2-2-7  
เกณฑแการปในสวนคาใชจายเขาสูศูนยแ
ตนทุนหลัก ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2-2-8  
รายงานการประชุมกรรมการจัดท าตนทุน
ตอหนวยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ระดับคณะ  
5.2-2-9  
รายงานตนทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2-2-10  
รายงานการผลการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
คู เทียบและการวิ เคราะหแประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขัน 
5.2-2-11   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายตัวบงชี้ตามองคแประกอบคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2560 – 
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-2-12  
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายใน  รายตั วบ งชี้ ต า ม
องคแประกอบคุณภาพ ระดับหลักสู ตร             
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

https://drive.google.com/file/d/19VenPOMPaVjQyHjQ4GmpiSTgFAuc3Wvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VenPOMPaVjQyHjQ4GmpiSTgFAuc3Wvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VenPOMPaVjQyHjQ4GmpiSTgFAuc3Wvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VenPOMPaVjQyHjQ4GmpiSTgFAuc3Wvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LO4Bn0pfM23aAPBhD978_ggwiuYFhkLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LO4Bn0pfM23aAPBhD978_ggwiuYFhkLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUqhA6RH45gLuzHDlFUiV9eraFOA-Z2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUqhA6RH45gLuzHDlFUiV9eraFOA-Z2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0Phf_gHMaK-40kIlxiyeuwRhptpsebP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0Phf_gHMaK-40kIlxiyeuwRhptpsebP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0Phf_gHMaK-40kIlxiyeuwRhptpsebP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSU1I53olRNKODhCntz5ZZB1v7__uxA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSU1I53olRNKODhCntz5ZZB1v7__uxA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnRWiIb1Qdi5r85iMIh6dpvQT_xSR0IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnRWiIb1Qdi5r85iMIh6dpvQT_xSR0IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnRWiIb1Qdi5r85iMIh6dpvQT_xSR0IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBmv8Fb8WIyl6zQmqbbQAuWjsAvbb9n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBmv8Fb8WIyl6zQmqbbQAuWjsAvbb9n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBmv8Fb8WIyl6zQmqbbQAuWjsAvbb9n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBmv8Fb8WIyl6zQmqbbQAuWjsAvbb9n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QUWch5N_LxoqHqqF5xckGw6Hs-lNGmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QUWch5N_LxoqHqqF5xckGw6Hs-lNGmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QUWch5N_LxoqHqqF5xckGw6Hs-lNGmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QUWch5N_LxoqHqqF5xckGw6Hs-lNGmX/view?usp=sharing
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เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหแประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงก าหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภู เก็ต เป็นมหาวิทยาลัยคู เทียบ ผลการเทียบเคียงระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ ซึ่งโอกาสในการแขงขันมี
ประเด็นในการเทียบเคียง 4 ประเด็น ไดแก 1) ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 2) อาจารยแประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3) อาจารยแที่
ด ารงต าแหนงทางวิชาการ 4) ผลงานวิชาการของอาจารยแ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้ง 13 ตัวบงชี้ ตองมี
ผลการประเมินรวมสูงกวาจึงจะถือวามีโอกาสในการแขงขัน ถาไมมี
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยคูเทียบก็ใหถือวามหาวิทยาลัยมี
โอกาสในการแขงขันเชนกัน 

กองนโยบายและแผนวิเคราะหแผลการค านวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ระดับหลักสูตรจากคณะ สรุปเป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย ไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหแตนทุนรวมระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

ผลผลิต ต้นทุนรวม ปริมาณ 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ผลผลิตท่ี 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ 

276,833,113.25    3,089.37     89,608.27  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163,102,575.29    1,848.98     88,212.19  
การสอน : คณิตศาสตรแ  17,034,408.31       205.87      82,743.52  
การสอน : คหกรรมศาสตรแ  18,061,779.90       175.27    103,051.18  
การสอน : เคมี  10,710,598.06       123.47      86,746.56  

การสอน : ชีววิทยา  12,965,348.14       142.79      90,800.11  
การสอน : จุลชีววิทยาประยุกตแ  10,487,002.68       118.06      88,827.74  
การสอน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ   7,370,261.81         77.64      94,928.67  
การสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ  13,164,139.89       151.43      86,932.18  
การสอน : ฟิสิกสแ   9,462,040.38         95.37      99,214.01  
การสอน : วิทยาการคอมพิวเตอรแ  15,446,450.70       173.10      89,234.26  
การสอน : การจัดการสิ่งแวดลอม  12,804,274.29       139.64      91,694.89  
การสอน : สาธารณสุขชุมชน  30,940,662.12       383.69      80,639.74  
การสอน : วิทยาศาสตรแสุขภาพและสปา   4,655,609.01         62.65      74,311.40  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร     52,181,697.33      477.62   109,253.59  
การสอน : เทคโนโลยีการเกษตร     25,869,978.10       238.00    108,697.39  
การสอน : การจัดการผลิตภัณฑแอาหาร       7,570,790.99         68.30    110,846.13  

การสอน : การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า       6,302,682.88         56.24    112,067.62  
การสอน : เกษตรศาสตรแ       7,269,613.19         67.43    107,809.78  
การสอน : เทคโนโลยีการอาหาร       5,168,632.17         47.65    108,470.77  
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     61,548,840.63      762.77     80,691.22  
การสอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)     21,967,194.68       271.99      80,764.71  
การสอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ปี)     27,677,564.69       343.05      80,680.85  
การสอน : วิศวกรรมการจัดการและ
ระบบการผลิต 

      3,589,316.83         44.53      80,604.47  

การสอน : วิศวกรรมโลจิสติกสแ       8,314,764.43       103.20      80,569.42  
ผลผลิตท่ี 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา         
ระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ 

  427,752,037.13    6,229.11     68,669.85  

คณะครุศาสตร์     80,668,320.37    1,036.53     77,825.36  
การสอน : การศึกษาปฐมวัย      10,544,528.77       136.13      77,459.26  
การสอน : การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย      12,206,903.70       120.36    101,419.94  
การสอน : คณิตศาสตรแ        9,141,586.35       121.14      75,462.99  
การสอน : พลศึกษา      10,139,752.94       138.04      73,455.18  
การสอน : ภาษาไทย        9,490,920.83       136.48      69,540.74  
การสอน : ภาษาอังกฤษ      10,710,111.54       151.45      70,717.14  
การสอน : วิทยาศาสตรแทั่วไป      10,246,210.28       136.81      74,893.72  
การสอน : สังคมศึกษา        8,188,305.96         96.12      85,188.37  
คณะครุศาสตร์ (สตูล) 6,541,543.35 37.46 174,627.43 
การสอน : สังคมศึกษา (สตูล) 6,541,543.35 37.46 174,627.43 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 146,181,288.04 2,572.50 56,824.60 
การสอน : รัฐประสาสนศาสตรแ 39,655,619.25 697.01 56,893.90 
การสอน : ภูมิสารสนเทศ 11,999,688.96 210.54 56,994.82 
การสอน : การพัฒนาชุมชน 24,020,851.73 421.58 56,978.16 
การสอน : ภาษาไทย 15,709,668.08 277.37 56,637.95 
การสอน : ภาษาอังกฤษ 13,264,268.51 234.67 56,523.07 
การสอน : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 13,628,096.31 240.24 56,727.01 
การสอน : สวัสดิการสังคม 15,569,500.75 275.12 56,591.67 
การสอน : สังคมศาสตรแเพื่อมัคคุเทศกแ
และการทองเที่ยว 

12,333,594.45 215.97 57,107.91 

คณะวิทยาการจัดการ 138,031,307.77 2,042.25 67,587.86 
การสอน : นิเทศศาสตรแ 9,000,634.01 131.78 68,300.46 
การสอน : บัญชี 24,036,636.36 355.51 67,611.70 
การสอน : การจัดการ 20,334,706.42 300.06 67,768.80 
การสอน : การจัดการทองเที่ยว 21,851,989.57 322.18 67,825.41 
การสอน : การตลาด 13,666,921.61 200.40 68,198.21 
การสอน : บริหารทรัพยากรมนุษยแ 19,723,459.41 290.15 67,976.77 
การสอน : คอมพิวเตอรแธุรกิจ 17,910,400.91 263.82 67,888.72 
การสอน : เศรษฐศาสตรแ 9,439,334.41 149.16 63,283.28 
การสอน : การจัดการนวัตกรรมการคา 2,067,225.07 29.19 70,819.63 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 56,329,577.60 540.37 104,242.61 
การสอน : การออกแบบ 6,867,642.94 127.44 53,889.23 
การสอน : ดุริยางคศิลปตะวันตก 11,663,460.38 128.43 90,815.70 
การสอน : ดนตรีไทย 11,937,588.64 38.60 309,263.95 
การสอน : ทัศนศิลป 12,128,114.26 99.82 121,499.84 
การสอน : นาฎศิลปและการแสดง 13,732,771.38 146.08 94,008.57 
ผลผลิตท่ี 3  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,990,831.79 22.00 317,765.08 
กิจกรรมดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,990,831.79 22.00 317,765.08 
จัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 2,438,012.01 42.00 58,047.91 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 18,377,347.71 41.00 448,227.99 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ 697,200.00 1.00 697,200.00 
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พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
องคแความรูพื้นฐานของประเทศฯ 

17,680,147.71 40.00 442,003.69 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน 

34,400,563.64   

โครงการยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

18,282,423.93 6 โครงการ 3,047,070.66 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

16,118,139.71 648 คน 24,873.67 
 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,091,715.00 1 โครงการ 1,091,715.00 

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดฯ 

1,091,715.00 1 โครงการ 1,091,715.00 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24,427,079.15 33 คน 740,214.52 
รวม 792,310,699.68 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย พบว่า หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตสูงสุด 5 อันดับดังนี้ 

1. หลักสูตร ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตรแ มีตนทุนรวม 
11,937,588.64 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
38.60 มีตนทุนตอหนวย 309,263.95 บาท 

2. หลักสูตร สังคมศึกษา (สตูล) คณะครุศาสตรแ มีตนทุนรวม 
6,541,543.35 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
37.46 มีตนทุนตอหนวย 174,627.43 บาท 

3. หลักสูตร ทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตรแ มีตนทุนรวม 
12,128,114.26 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
99.82 มีตนทุนตอหนวย 121,499.84 บาท 

4. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีตนทุนรวม 6,302,682.88 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) 56.24 มีตนทุนตอหนวย 112,067.62 บาท 

5. หลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑแอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีตนทุนรวม 7,570,790.99 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) 68.30 มีตนทุนตอหนวย 110,846.13 บาท 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตต่ าสุด พบว่า หลักสูตรภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่ ากว่าคณะอ่ืน ๆ 
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ผลการ วิ เคราะห์สัดส่วนค่ า ใช้จ่ าย เพื่ อผลิตบัณฑิต          
ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 96,772.32 บาท 

2. คณะศิลปกรรมศาสตรแ  งบประมาณที่ ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 92,620.23 บาท 

3. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 77,282.14 บาท 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 69,906.02 บาท 

5. คณะครุศาสตรแ งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
68,010.95 บาท 

6. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
56,650.98 บาท 

7. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 45,021.15 บาท 

ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 7,142.61 บาท 

2. คณะศิลปกรรมศาสตรแ งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
6,456.73 บาท 

3. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
5,672.23 บาท 

4. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 5,467.03 บาท 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 5,317.29 บาท 

6. คณะครุศาสตรแ  งบประมาณที่ ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
5,144.37 บาท 
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7. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 4,406.59 บาท 

ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 5,467.90 บาท 

2. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 5,463.02 บาท 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต 
เทากับ 5,338.65 บาท 

4. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณที่ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
5,264.65 บาท 

5. คณะศิลปกรรมศาสตรแ งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
5,165.64 บาท 

6. คณะครุศาสตรแ  งบประมาณที่ ใชผลิตบัณฑิต เทากับ 
4,670.04 บาท 

7. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ งบประมาณที่ใชผลิต
บัณฑิต เทากับ 3,762.12 บาท 

ผลการวิเคราะหแความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาส
ในการแขงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดด าเนินการจัดท าเป็น
เอกสารแนบ  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดด าเนินการตามระบบบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ที่ 3734/2562 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย อธิการบดี รอง

5.2-3-1 
ค า สั่ ง มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏส งขล า                
ที่ 3734/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

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/1okHcztwdw-7FRp0356TF36sLWXw0kZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okHcztwdw-7FRp0356TF36sLWXw0kZol/view?usp=sharing
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อธิการบดี คณบดี ผูอ านวยการส านัก หัวหนางาน  
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 17 กุมภาพันธแ 2563  เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะหแ  ระบุความเสี่ยง  และระบุปใจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปใจจัยภายใน ปใจจัยภายนอก หรือปใจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล
ตอการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  พบวา คณะกรรมการมีมติใหมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยง
ทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) จ านวนหลักสูตรที่โดดเดนและสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศมีนอย 
ระดับความเสี่ยง : สูง 
ปใจจัยเสี่ยง 
1.1 จ านวนนักศึกษาในบางหลักสูตรมีจ านวนนอยกวา        

แผนรับนักศึกษา 
1.2 มีหลักสูตรที่เปิดสอนเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน

พ้ืนที่ท าใหมีภาวะการแขงขันในการรับนักศึกษาสูง 
1.3 หลักสูตรไมเป็นที่นาสนใจ ไมตอบสนองตลาดแรงงาน

และไมตรงตามความตองการของทองถิ่น 
1.4 เกณฑแมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

ของสป.อว. ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม/หลักสูตรบูรณาการศาสตรแ
ยังไมชัดเจน 

1.5 นักเรียนมีจ านวนลดลง 
1.6 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและความโดดเดน

เฉพาะดานกวาอยูในพ้ืนที่เดียวกันหลายสถาบัน สงผลตอการ
ตัดสินใจศึกษาตอของผูเรียน 

1.7 มหาวิทยาลัยใหญรับจ านวนนักศึกษามากข้ึน 
1.8 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ลดเกณฑแการคัดเลือกนักศึกษา 
1.9 จ านวนนักศึกษาทุกสถาบันในพ้ืนที่มีแนวโนมลดลง 

สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง 
1.10 บางหลักสูตรเป็นที่ตองการของตลาดแรงงานแตไมมี

ผูสนใจเขาศึกษาตอเนื่องจากไมเขาในตัวหลักสูตร เชน ชื่อหลักสูตร, 
ความกาวหนาในอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

5.2-3-2 
ค าสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา            
ที่  15/2562 เรื่องแตงตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         
5.2-3-3 
ปฏิทินการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
5.2-3-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
5.2-3-5  
แบบการวิเคราะหแและประเมินความเสี่ยง 
(RM-2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.2-3-6 
แผนการบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
5.2-3-7 
รายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มีนาคม 
2563  
5.2-3-8  
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  ระดับมหาวิทยาลัย      
5.2-3-9 
บันทึกขอความติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริ หารความเสี่ ยง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563   
 

https://drive.google.com/file/d/1RxJ72orBnZPHLMPjDOXtnTsmCY59Ld-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxJ72orBnZPHLMPjDOXtnTsmCY59Ld-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxJ72orBnZPHLMPjDOXtnTsmCY59Ld-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwHSChpT2futfvV4z8XJhQcnGaToW-0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwHSChpT2futfvV4z8XJhQcnGaToW-0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwHSChpT2futfvV4z8XJhQcnGaToW-0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fn12cNz33yNAyw53dcDtsJnv07U4gjSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fn12cNz33yNAyw53dcDtsJnv07U4gjSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WVEnvaMJ99_XaeZb8_394W0BR307un7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WVEnvaMJ99_XaeZb8_394W0BR307un7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-reUtpSOnwXhideGAVDvxOsBChzCanC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-reUtpSOnwXhideGAVDvxOsBChzCanC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-reUtpSOnwXhideGAVDvxOsBChzCanC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-reUtpSOnwXhideGAVDvxOsBChzCanC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jWYtvFbJEGA5N4qx4gUO3ZYnFWM6v1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jWYtvFbJEGA5N4qx4gUO3ZYnFWM6v1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jWYtvFbJEGA5N4qx4gUO3ZYnFWM6v1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-02omCRd0FTZfHoyGEeEZ77jopUmz25/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-02omCRd0FTZfHoyGEeEZ77jopUmz25/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-02omCRd0FTZfHoyGEeEZ77jopUmz25/view?usp=sharing
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1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไมสามารด าเนินการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานได  

ระดับความเสี่ยง : สูง 
ปใจจัยเสี่ยง  
2.1 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2.2 บุคลากรและนักศึกษาเดินทางกลับจากพ้ืนที่ที่มีกลุมเสี่ยง

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2.3 บุคลากรและนักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศที่มีกลุม

เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดยก าหนดผูรับผิดชอบในการด าเนินการ และเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธแ 2563 และรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563  

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 กันยายน 2563 

7. ผลการจัดการความเสี่ยง พบวา ความเสี่ยงทั้ง 2 เรื่อง มีระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมภายหลังที่ด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงแลว ดังนี้ 

7.1 ความเสี่ยง : จ านวนหลักสูตรที่โดดเดนและสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศมีนอย 

จากแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท าใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิมคือจากระดับความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ ระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง 

7.2  ความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไมสามารด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานได  

5.1-3-10 
รายผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.2-3-11 
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 
5.2-3-12 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 
3/2563 วันที่ 12 กันยายน 2563  

https://drive.google.com/file/d/1NTCGvwstKcCADKh8td53Xje6frHvqebw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTCGvwstKcCADKh8td53Xje6frHvqebw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qn-JSXfH-uWHdcfZSlW-3xeZO1MMsCEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qn-JSXfH-uWHdcfZSlW-3xeZO1MMsCEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1Lt7ZiqK0Yek3vYjbJbgFucuWTSnVkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1Lt7ZiqK0Yek3vYjbJbgFucuWTSnVkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1Lt7ZiqK0Yek3vYjbJbgFucuWTSnVkP/view?usp=sharing
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จากแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท าใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมคือจากระดับความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 
ระดับความเสี่ยงต่ า 

8. ด าเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงในปีงบประมาณ 
2563 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการทบทวนการเขียนความเสี่ยงและ
วัตถุประสงคแการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยงอยางสม่ าเสมอ และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ลดลงยอมรับได  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลไดครบถวนทั้ง  
10 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและค านึงถึงความถูกตอง
เป็นไปตามครรลองธรรม มุงประโยชนแของมหาวิทยาลัยและทาง
ราชการเป็นสิ่งส าคัญ โดยใหความส าคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวนอยางเทาเทียม และเปิดโอกาสใหทุกฝุายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมใน
การด าเนินงานอยางเสมอภาค ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) 
1.1 มหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แผนปฏิบัติ งาน/โครงการ ประจ าปีที่ มุ งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนกลยุทธแและแผนปฏิบัติ ราชการ ผ าน
กระบวนการมีส วนร วมของผู บริหารและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ พรอมระบุผูรับผิดชอบ 

1.2 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัด
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบแนวคิด เทคนิค
การก ากับติดตามระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 

1.3 มีการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตรแและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้ 

5.2-4-1 
- แผนยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 
2564 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   
- แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี                           
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 ณ สิ้ นไตรมาสที่  4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
5.2-4-2  
ระบบสารสนเทศออนไลนแ 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/drive/folders/1CPL2dhM5oCYDxZiJmGPhLxjcOVJyn-V8
https://drive.google.com/file/d/1XDJ9vnYzHFzBwvcxToorLlYs-SE6FryV/view
https://drive.google.com/file/d/1XDJ9vnYzHFzBwvcxToorLlYs-SE6FryV/view
https://drive.google.com/file/d/1XDJ9vnYzHFzBwvcxToorLlYs-SE6FryV/view
https://drive.google.com/file/d/1XDJ9vnYzHFzBwvcxToorLlYs-SE6FryV/view
https://drive.google.com/file/d/1vTuFjOnMYSHlwx9oMQlzZGcZMJUjozAY/view
https://drive.google.com/file/d/1vTuFjOnMYSHlwx9oMQlzZGcZMJUjozAY/view
https://drive.google.com/file/d/1vTuFjOnMYSHlwx9oMQlzZGcZMJUjozAY/view
https://drive.google.com/file/d/1vTuFjOnMYSHlwx9oMQlzZGcZMJUjozAY/view
https://www.skru.ac.th/th/
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(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 88 ตัวชี้วัด  
โดยผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด 51 ตัวชี้วัด (รอยละ 57.95)  และไมบรรลุเปูาหมาย 35 ตัวชี้วัด 
(รอยละ 42.05)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คือ 3.8994  คะแนน หรือรอยละ 77.98 (ระดับดี) น าเสนอและ
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธแ 2563 และสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563  

(2) ปีงบประมาณ 2562 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 37 ตัวชี้วัด       
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- รอบ 3 เดือน มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกขอความ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่  1 แตเนื่องจากมี
สถานการณแการแพรระบาดของ Covid 19 และเจาหนาปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันการแพรระบาดของมหาวิทยาลัย จึงท าใหการ
จัดเก็บขอมูลมีความลาชา จึงไมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได
ทันในไตรมาสที่ 1 

- รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
13 ตัวชี้วัด (รอยละ 16.05) ไมบรรลุเปูาหมาย 68 ตัวชี้วัด (รอยละ 
83.95)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 
2.1718 คะแนน หรือรอยละ 43.44 (ระดับตองปรับปรุง) น าเสนอและ
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันเสารแที่ 8 สิงหาคม 2563 

- รอบ 9 เดือน อยูระหวางด าเนินการ ซึ่งจะน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 8 
กันยายน 2563 และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันเสารแที่ 26 กันยายน 2563 
1.5 มีการติดตาม เรงรัด การใชจายงบประมาณทุกปีงบประมาณ 
และน า เสนอตอคณะกรรมการ เร งรั ดติดตามการเบิกจ าย
งบประมาณ 
 

5.2-4-3 
- มาตรการการบริหารงาน 
- ชองทางในการรับฟใงความคิดเห็น 
- สายตรงอธิการบดี 

5.2-4-4 
- มอบหมายงานและมอบอ านาจใหรอง
อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีใหปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี 
- รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
- รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
5.2-4-5 
- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 
15/2562 เรื่ องแต งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-  มาตรการการบริหารงาน 

5.2-4-6 
- ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
- ใบเซ็นชื่อการเขาประชุมของบุคลากรใน
การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
5.2-4-7  
ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
5.2-4-8  
พระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ           
พ.ศ. 2547  
5.1-4-9 
1) เว็บไซตแของส านักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2) ค าสั่ งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา               
ที่9/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณแและการ
รองทุกขแประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

https://drive.google.com/file/d/1ZcHaqXb-1lt9TETTXbe1P1jCqIRSwOVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2365u9J5v5PTA8TGAeIiMvZSh3Ex9GY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2365u9J5v5PTA8TGAeIiMvZSh3Ex9GY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2365u9J5v5PTA8TGAeIiMvZSh3Ex9GY/view?usp=sharing
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/Use_bandit/a01.pdf
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/Use_bandit/b01.pdf
http://audit.skru.ac.th/File/Comesung_7.pdf
http://audit.skru.ac.th/File/Comesung_7.pdf
http://audit.skru.ac.th/File/Comesung_7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZcHaqXb-1lt9TETTXbe1P1jCqIRSwOVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJieqsaF8G1aP10CTfLm19PsgY-R4yo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2ytVmk1jv4aahkCGrrS4RWnWQa50Boa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2ytVmk1jv4aahkCGrrS4RWnWQa50Boa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk7MfqMQ9oZ8wiXUG6f6v1uF8081BXIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk7MfqMQ9oZ8wiXUG6f6v1uF8081BXIY/view?usp=sharing
https://council.skru.ac.th/data/PRB.pdf
https://council.skru.ac.th/data/PRB.pdf
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/main.php
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/main.php
https://council.skru.ac.th/data/15-9-59.pdf
https://council.skru.ac.th/data/15-9-59.pdf
https://council.skru.ac.th/data/15-9-59.pdf
https://council.skru.ac.th/data/15-9-59.pdf
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2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดบริหารราชการตามแนวทางการ

ก ากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยใช
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหสามารถใชทรัพยากรทั้ง
ดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนแสูงสุด ผูบริหาร
สนับสนุนใหบุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสงขลา มาใชในการบริหารจัดการให เกิดความคุมคา 
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และงบประมาณ เป็นขอมูลเพ่ือ
ใชในการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหารที่คลอบคลุมทุกพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ซ่ึงระบบสารสนเทศออนไลนแ มี
ดังนี้ 
ส าหรับนักศึกษาปใจจุบัน 
- ระบบบริการการศึกษา 
- ระบบหองเรียนเสมือน (LMS) 
- ระบบอีเมลนักศึกษา 
- ระบบคนหาหมายเลขโทรศัพทแ 
- Dictionary Online 
- SKRU Online Learning Center 
- Office 365 ส าหรับนักศึกษา 

ส าหรับศิษยแเกา 
- ระบบคนหาหมายเลขโทรศัพทแ 
- Dictionary Online 

ส าหรับคณาจารยแและบุคลากร 
- ระบบหองเรียนเสมือน (LMS) 
- ระบบอีเมลอาจารยแ/เจาหนาที่ 
- ระบบคนหาหมายเลขโทรศัพทแ 
- Dictionary Online 
- MIS SKRU BackOffice 
- ระบบบริการการศึกษา 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแ 

5.1-4-10 
1) ระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

https://council.skru.ac.th/main_page/main.php?type=3
https://council.skru.ac.th/main_page/main.php?type=3
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGYgpztyQ9TJA-55eAIvKTaiw2YGaIo8/view?usp=sharing
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- ระบบแสดงผลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ระบบฐานขอมูลการลา 
- ระบบบันทึกหนวยการใชไฟฟูา 
- SKRU Online Learning Center 
- Office 365 ส าหรับบุคลากร 
3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 

มหาวิทยาลัยเนนการใหบริการที่สามารถด าเนินการได
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ 
เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

3.1 มีมาตรการการบริหารงาน ไดแก 
- มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
- มาตรการใหผู มีส วนไดส วน เสียมีส วนร วมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
- มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
-  มาตรการปูองกันการรับสินบน  
- มาตรการปูองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนแสวน

ตนกับผลประโยชนแสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- มาตรการใชดุลพินิจและอ านาจหนาที่ใหเป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3.2 จัดใหมีชองทางในการรับฟใงความคิดเห็น 
3.3 จัดใหมีชองทางการรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกสแ ให

บุคคลผู เดือดรอนสามารถรองเรียนผานระบบทางเครือขาย 
อินเทอรแเน็ตไดโดยขอใหทานกรอกขอมูลลงในแบบฟอรแมที่ก าหนด
แลวสงตรงถึงอธิการบดีไดทันที  

3.4 จัดกิจกรรมตามประเพณี/เทศกาลตางๆของไทยเพ่ือ
เป็นการสรางขวัญ ก าลังใจใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
การสรางสัมพันธแอันดีในการท างานรวมกันของชาวราชภัฏสงขลา 
เชนกิจกรรมวันขึ้นปีใหม  กิจกรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยตักบาตรทุกวันพฤหัส  กิจกรรมพลังราชภัฏ กีฬาสีบุคลากรและ
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งานเลี้ยงสังสรรคแ 
 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ

หนาที่ ตระหนักถึงความส าคัญการบริหารงานตามพันธกิจ และการ
ด าเนินงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแ  มีความรับผิดชอบตอ
ความบกพรองในหนาที่การงานที่รับผิดชอบอยู และพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ยอมรับการตรวจสอบ และพรอมที่จะ
รับผิดชอบในผลการตรวจสอบ ปรากฎเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีอยางเต็มก าลังความสามารถ เชน การบริหารจัดการ 
จะเห็นไดวาไมมีคดีละเมิดเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
อธิการบดีไดใชอ านาจในการตัดสินใจ โดยใหมีการไกลเกลี่ย 
คลี่คลาย ขจัดปใญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหลดลง 

2) อธิการบดี ไดมอบหมายงานและมอบอ านาจให รอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

3) มหาวิทยาลัยมีการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการบริหารงานตามที่
กฎหมายก าหนด มีการสรุปผลการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได 
มีการพัฒนาเว็บไซตแของมหาวิทยาลัยใหเป็นปใจจุบันอยางสม่ าเสมอ  
พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

5.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ท าหนาที่
สอบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งดานการเงิน การ
บริหารความเสี่ยง หรืออ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5.2 มีหนวยตรวจสอบภายในที่ท าหนาที่ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกดาน ใหเป็นไปตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบ
ตางๆ  โดยขึ้นตรงตออธิการบดี 

5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกระบวนการด าเนินการเปิดเผย
อยางตรงไปตรงมา  ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี เป็นไปตามหลัก
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คุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อปูองกันการทุจริต ไดแกมีมาตรการการบริหารงาน ไดแก 

- มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
- มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
- มาตรการปูองกันการรับสินบน  
- มาตรการปูองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนแสวนตน

กับผลประโยชนแสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- มาตรการใชดุลพินิจและอ านาจหนาที่ใหเป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจ า  และ
พนักงานประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 
1/2563)  เพ่ือใหเป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ มี
กระบวนการประเมินอยางตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได 
6. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) 

มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใหบุคลากรทุกภาคสวน บุคลากร 
นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
แสดงความคิดเห็น การสรางความเขาใจและการแกปใญหา การมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจทั้งดานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล กฏหมาย การงบประมาณและการเงิน ในรูปแบบ
คณะกร รมก า ร  ไ ด แ ก  ส ภ ามหา วิ ท ย าลั ย  ส ภ า วิ ช า ก า ร 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารยแและขาราชการ เป็นตน ซึ่งในที่ประชุม
ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว ไดเปิดโอกาสให
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการรับฟใงความคิดเห็น 
นโยบาย ขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในโอกาสที่สมควรของการ
ประชุ มคณะต า ง  ๆ  เ ช น  กา รป ระชุ ม สภ ามหา วิ ท ยาลั ย 
คณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ เป็นตน 
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นอกจากนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ไดมีการสอบถามคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาใหมี
สวนรวมประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัย 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
มหาวิทยาลัยมี โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีผูอ านวยการ
ส านัก/ สถาบัน ซึ่งอธิการบดีไดมอบหมายงานและมอบอ านาจใหรอง
อธิการบดีใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เพ่ือใหการด าเนินงาน
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว และเป็นประโยชนแสูงสุด
ตอมหาวิทยาลัยและมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจแกคณบดี 
ผูอ านวยการ ส านัก/สถาบัน ในการด าเนินงานของคณะ เพ่ือใหการ
ด าเนินงานเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และเป็นประโยชนแสูงสุดตอ
คณะและมหาวิทยาลัย เชน สามารถตัดสินใจในการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาจุดเนนตามบริบทของหนวยงานได 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยยึดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้งกรอบกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานอยางเครงครัด ค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนดวยความเป็นธรรม โดย
จะด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไวในกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ที่ระบุวาเป็นอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดที่แตงตั้ง
และน ากฎ ระเบียบ หรือขอบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องตางๆ  
มาบังคับใชกับบุคลากรทุกระดับใหถือปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นและใหการศึกษาทุกคนอยางเทาเทียม บริหารจัดการตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย บริหารงานโดย ไมเลือกปฏิบัติ ผูบริหารให
ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในดานการบริหารและการ
ใหบริการ  โดยไดด าเนินการดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจ าและ
พนักงานประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 
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1/2563)  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ในการประเมินขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
เป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

2) มีการก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอและ
ประกาศใหทราบอยางเปิดเผย เป็นธรรม ผานชองทางการสื่อสารที่
หลากหลายโดยไมค านึงความแตกตางดานเชื้อชาติ ภาษา ความพิการ 
ฐานะทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการชวยเหลือ สนับสนุนดาน
เงินทุนกับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยแในการศึกษา ผานกองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และการจัดสรรทุนการศึกษาตาง ๆ ที่ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการเงินกองทุน เป็นตน 

3) มีคณะกรรมการอุทธรณแรองทุกขแซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย ท าหนาที่รับเรื่องรองเรียน  ที่ไมเป็นธรรมทุกกรณี 

10. หลักฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผูบริหารใหความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทา

มติมาใชในการตัดสินใจทางการบริหาร การยึดหลักมุงเนนฉันทามติ คือ 
กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ) หรือที่ประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบายการบริหาร 
แนวทางปฏิบัติ และการปใญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของที่
ประชุม การด าเนินงาน ที่เกี่ยวกับการจัดท า ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการ มีการก าหนดใหทุกข้ันตอนมีการ
ด าเนินงานบริหารงานที่มุงเนนหลักฉันทามติ โดยจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบุคคล        
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ชุดตาง ๆ และผูมีสวนได
สวนเสีย รวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดท า ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา จนไดขอสรุ ป และเขาสู
กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
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5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตาม สงเสริม 
สนับสนุน ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานจัดการ 
ความรูตามระบบโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู (KM) โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี และผูบริหารของทุก
หนวยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพ่ือท าหนาที่ก ากับ ติดตาม สงเสริม ใหทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความรูตามระบบ ทบทวน
วิเคราะหแผลการด าเนินงานที่ผานมา จัดท าแผนก ากับติดตามการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) เพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชเป็น
แนวทางในการสงเสริมใหทุกหนวยงานด าเนินงาน  

2. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู  มีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนและพิจารณาแผนก ากับติดตามการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 และก าหนดระบบการ
จัดการความรู ประจ าปีการศึกษา 2562 ก าหนดประเด็นองคแความรู 
เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ก าหนดเป็น 3 ดาน คือ 
ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดานการพัฒนางานซึ่ ง
กระบวนการ 8 ขั้นตอน ไดแก        

3. ก ากับติ ดตามส งเสริ มสนั บสนุ นให ทุ กหน วยงานใน
มหาวิทยาลัยด าเนินงานการจัดการความรูตามระบบ ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
กิจกรรมตามกระบวนการ ดังนี้ 

3.1 การบงชี้ความรู/ก าหนดองคแความรูหลักที่จ าเป็นหรือ
ส าคัญของมหาวิทยาลัยและหนวยงานและก าหนดประเด็น ขอบเขตการ
จัดการความรูโดยแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู (KM) 
ระดับมหาวิทยาลัย และประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรูเพ่ือก าหนดประเด็นความรูและเปูาหมายของ
การจัดการความรู (KM) ระดับมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแผนกลยุทธแ
ของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมตามพันธกิจ 

3.2 การสร างและแสวงหาความรู  โดยการประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดขอบเขต ประเด็นองคแความรูแตละดาน และ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการความรูแกหนวยงานโดยการอบรมเชิง

5.2-5-1  
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู(Knowledge Management : KM) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 
5.2-5-2  
แผนก ากับติดตามการจัดการความรู (KM) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 
2562 
5.2-5-3  
แผนผังระบบการติดตามการจัดการความรู
สงเสริมสนับสนุนด าเนินการจัดการความรู 
(KM) 
5.2-5-4  
แผนการจัดการความรู(KM) ของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 
2562 
 

https://drive.google.com/file/d/1E4jpJC7YIPK9eb14cmvhWPIuwiVWLK2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4jpJC7YIPK9eb14cmvhWPIuwiVWLK2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4jpJC7YIPK9eb14cmvhWPIuwiVWLK2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbRC1VU7XOMznjQki9If4OW8anZP1mO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbRC1VU7XOMznjQki9If4OW8anZP1mO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbRC1VU7XOMznjQki9If4OW8anZP1mO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YjiNY81UCFBtHgAjJkp520NtPM_Tiqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YjiNY81UCFBtHgAjJkp520NtPM_Tiqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YjiNY81UCFBtHgAjJkp520NtPM_Tiqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tALjcRLiWzmE-AGNEIePHn5TA1snea2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tALjcRLiWzmE-AGNEIePHn5TA1snea2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tALjcRLiWzmE-AGNEIePHn5TA1snea2w/view?usp=sharing
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ปฏิบัติการการจัดการความรู 1 KM 1 หนวยงาน มีวัตถุประสงคแเพ่ือให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการจัดการความรู สงเสริม
สนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดการความรูทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

3.3 การจั ดการความรู ให เป็ นระบบโดยการประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพ่ือจัดระบบและหมวดหมูองคแความรูที่ก าหนดแตละดาน 

3.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
3.5 การเขาถึงองคแความรู มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองคแ

ความรู/ แนวปฏิบัติที่ดีของทุกหนวยงานประชาสัมพันธแองคแความรูผาน
เว็บไซตแมหาวิทยาลัย 

3.6 การแบงปในและแลกเปลี่ยนความรู โดยมหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
แตละหนวยงานผานโครงการสัมมนาการจัดการความรูสูแนวปฏิบัติที่ดี 
มีการน าเสนอผลงาน และการประกวดภาคโปสเตอรแ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางวิทยากรในโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูสูแนว
ปฏิบัติที่ดี มีการตัดสินการเขารวมน าเสนอและการประกวดภาค
โปสเตอรแเชิดชูเกียรติแกผูที่น าเสนอผลงานและเขาประกวดโดยการ
จัดท าเกียรติบัตรใหแกหนวยงาน 

3.7 การเรียนรู โดยคณะกรรมการฯ วิเคราะหแความรูจากแนว
ปฏิบัติที่ดีน ามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน ขยายผลการ
น าไปปรับใชไปยังหนวยงาน 

3.8 การติดตามสงเสริม สนับสนุน โดยงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพติดตาม สรุปผลการจัดการความรู และประชุมเพ่ือ
ทบทวนและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานครั้ง
ตอไป 

4. มหาวิทยาลัยจัดโครงการการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
ความรูใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 1 KM 
1 หนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการ
จัดการความรู สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดการความรู
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูองคแความรูจากการจัดการความรู
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยผานโครงการสัมมนาการ
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จัดการความรูสูแนวปฏิบัติที่ดี ซ่ึงมีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
การสงน าเสนอผลงาน และการประกวดภาคโปสเตอรแ การจัดการความรู
สูแนวปฏิบัติที่ดี สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล ดังนี้ 

4.2.1 ผลงานที่ ไดรับรางวัลและการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี   
  ไดแก 

1) เรื่ อง การจั ดการเรี ยนรู โดยการปฏิ บั ติ จริ ง 
กรณีศึกษาการผลิตรายการสารคดีเชิงขาว โดย คณะวิทยาการจัดการ 

2) เรื่ อง ทะเบี ยน กพ.  7 อิ เล็ กทรอนิ กสแ  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3) เรื่อง ท าอยางไรใหผานเกณฑแการประเมินส านักงาน
สีเขียว โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2.2 ผลงานที่ผานการเขารวมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ภาค
โปสเตอรแ ไดแก 

1) เรื่อง การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ e-
Document โดย ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2) เรื่อง การด าเนินงานวิจัยเพ่ือใชประโยชนแ โดย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3) เรื่อง การจัดการความรู KM (การเรียนการสอนและ
การวิจัย) โดย คณะศิลปกรรมศาสตรแ 

5. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามแผนการก ากับติดตาม
สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
การจัดการความรูตามระบบ 

6. จัดท ารายงานสรุปผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
การจัดการความรูตามระบบซึ่งแตละหนวยงานมีองคแความรูดังนี้ 

6.1 คณะครุศาสตรแ 
ดานการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนให

นักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม 

ดานการวิจัย : การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือประโยชนแตอชุมชนทองถิ่น 
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6.2 คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
ดานผลิตบัณฑิต  
การจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) 
ดานการวิจัย  
การบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพงานวิจัย 

6.3 คณะวิทยาการจัดการ 
ดานการผลิตบัณฑิต  
- การจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง : กรณีศึกษา

การผลิตรายการสาร คดีเชิงขาว 
- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษาสูการเป็น

นักนิเทศศาสตรแมืออาชีพ หลักสูตรนิเทศศาสตรแ 
6.4 คณะศิลปกรรมศาสตรแ 

ดานการผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
ดานการวิจัย  
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย) 

6.5 คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
ดานผลิตบัณฑิต  
การเขาสูต าแหนงทางวิชาการ (เกฑณแใหม) 
ดานการวิจัย  
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพแในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

6.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ดานการวิจัย  
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือใชประโยชนแ 

6.7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานผลิตบัณฑิต  
การฝึกสหกิจศึกษา 
ดานการวิจัย  
การคนหาโจทยแวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
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6.8 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ดานการผลิตบัณฑิต  
กลเม็ด (ไมลับ) กับการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพแใน
วารสารนานาชาติ 

6.9 ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ดานการพัฒนางาน   
การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ e-Document 

6.10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดานการพัฒนางาน  
ระบบศูนยแการเรียนรูออนไลนแมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

6.11 ส านักงานอธิการบดี 
ดานการพัฒนางาน 
- การเบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง 
- การบันทกึขอมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ Emenscr 
- แนวปฏิบัติการสงนักศึกษาเขาคัดเลือกการรับรางวัล 

6.12 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานการพัฒนางาน  
ท าอยางไรใหผานเกณฑแการประเมินส านักงานสีเขียว 

6.13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดานการพัฒนางาน  
ทะเบียน กพ. 7 อิเล็กทรอนิกสแ 

7. รวบรวมองคแความรูที่ไดจากการจัดการความรูของทุกหนวยงาน 
จัดท ารายงานสรุปองคแความรูทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรและ
น าเสนอหนาเว็บไซตแของมหาวิทยาลัย 

8. ประเมินผลการด าเนินการก ากับสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยคณะ
กรรมการฯ ประชุมทบทวนและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนา  

ทั้งนี้  นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีโอกาสสงผลงานเขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเขารวมแสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practices) ในหัวขอระบบเบิกจายวัสดุออนไลนแ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งท าใหบุคลากรที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
สามารถน าไปประยุกตแใชกับการท างานในหนวยงานของตนเอง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยไดด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยแบ งการบริหารงานบุคลากรเป็น 2 สาย คือ                   
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสายวิชาการ มีอธิการบดี และสาย
สนับสนุนมีรองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตรแพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาหนวยงานเป็นผูก ากับดูแล มหาวิทยาลัยมีงานการ
เจาหนาที่เป็นผูรับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

6.1 มหาวิทยาลัย ไดมีการส ารวจความตองการอัตราก าลัง ของ
ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย น าเขาคณะกรรมการเพ่ือน ามา
วิเคราะหแ จัดท าเป็นกรอบอัตราก าลังขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดแสดงถึงประเภท ชื่อต าแหนง และจ านวน
ต าแหนงของคณะตาง ๆ และมีแผนการพัฒนารายบุคคลและเป็นรายปี
แยกเป็นคณะ/หนวยงาน โดนผายความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2562 และผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 

6.2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนิน
โดยใหคณะ/หนวยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือใชในการพิจารณาการ
บริหารอัตราก าลัง เชน วางแผนเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลนจาก
การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอ ความตองการหรือความ
จ าเป็นตอการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือรองรับการปรับปรุงโครงสราง/
จัดตั้งหนวยงานใหม 

5.2-6-1 
กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
5.2-6-2 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 -2566 
5.2-6-3  
บั นทึ กข อความขอให รายงานผลการ
ด าเนิ นงานตามแผน การบริ หารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
5.2-6-4 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2.6-5 
ค าสั่ งแตงตั้ งใหด ารงต าแหนงที่สู งขึ้น
ต า แห น่ ง ป ร ะ เภ ท ผู้ บ ริ ห า ร  ร ะ ดั บ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
5.2-6-6 
สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

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/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/119uUBZ6Pe5cYY-mdouHCPiD9aFPMAfFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119uUBZ6Pe5cYY-mdouHCPiD9aFPMAfFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119uUBZ6Pe5cYY-mdouHCPiD9aFPMAfFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119uUBZ6Pe5cYY-mdouHCPiD9aFPMAfFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTwVgDnnlSZu1I6CRBHQIHWv6QTH2Fg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTwVgDnnlSZu1I6CRBHQIHWv6QTH2Fg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTwVgDnnlSZu1I6CRBHQIHWv6QTH2Fg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTwVgDnnlSZu1I6CRBHQIHWv6QTH2Fg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DpeaPaF1OMTsag2DtlCbBBSjNDmGiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DpeaPaF1OMTsag2DtlCbBBSjNDmGiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DpeaPaF1OMTsag2DtlCbBBSjNDmGiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DpeaPaF1OMTsag2DtlCbBBSjNDmGiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DpeaPaF1OMTsag2DtlCbBBSjNDmGiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3tPYfKuYtnAndzwxc2-tAuUj1BebVzt/view?usp=sharing
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6.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2566 ซึ่งจัดท าขึ้นภายใตกรอบ
แผนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2575  โดยไดมีการรวบรวมขอมูลจากทุก
หนวยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนยแ 
และหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  เพ่ือน ามาใชในการจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบไดแก 
การวิเคราะหแภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะหแจ านวนอัตราก าลัง  
การส ารวจความตองการของบุคลากรในดานตาง ๆ โดยมีความมุงหวัง
ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใหมี
ศักยภาพพรอมในการบริการทางดานการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การสงเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย 
ใหแกชุมชนและทองถิ่น 

6.4 การบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการเขาสู
ต าแหนงที่สูงขึ้น ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเขาสูต าแหนง
ประเภทผูบริหาร ระดับผูอ านวยการกองหรือเทียบเทา และต าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1940/2562 
เรื่อง การแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนในต าแหนงประเภท
ผูบริหาร ระดับผูอ านวยการกองหรือเทียบเทา สั่ง ณ วันที่ 24 
มิถุนายน 2562 จ านวน 4 ราย 

2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3698/2562 
เรื่อง การแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหด ารงต าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ         
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 23 ราย 

3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 800/2563 เรื่อง 
การแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหด ารงต าแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ สั่ง ณ วันที่ 
8 มีนาคม 2563 จ านวน 13 ราย 

6.5 ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 สรุปได โดยไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

และสายสนับสนุน 
 

https://drive.google.com/file/d/1y3tPYfKuYtnAndzwxc2-tAuUj1BebVzt/view?usp=sharing
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สายสนับสนุน ดังนี้ 
1) โครงการอบรม เรื่อง สิทธิประโยชนแที่ผูประกันตนควรรู

จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันที่  7 มิถุนายน 2562           
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนเชิง
วิชาการ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ หอง Classroom 1 ชั้น 3 
อาคารศูนยแภาษาและคอมพิวเตอรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) โครงการสัมมนาการจัดการความรูดานการวิจัยและ
ดานการเรียนการสอน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าคูมือ
ปฏิบัติงานหลัก ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 
7 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสอน ส าหรับอาจารยแใหม เรื่อง จิตวิทยาความเป็นครู เทคนิค
การสอน การวัดผลและประเมินผล” วันที่ 19 กุมภาพันธแ 2563  
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

6) โครงการสัมมนาการจัดการความรูดานการวิจัยและ
ดานการเรียนการสอน วันที่ 3 เมษายน 2563 และ วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563  ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EngTech & 
Apps ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
อบรมแบบออนไลนแโดยการใชโปรแกรม Zoom มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ
มืออาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ 
ห องปฏิบั ติ ก ารคอมพิว เตอรแ  202 อาคารศูนยแ ภ าษาและ
คอมพิวเตอรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดด าเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยเลือกใช เกณฑแการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มีการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 มีการ
ก ากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีการด าเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมิน
คุณภาพ ดังนี้   

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผนการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการด าเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเปูาประสงคแ  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเป็นแนวทางการด าเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท าหนาหนาที่  สนับสนุน สงเสริม และ
ประสานการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

2.3 มีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา          
ท าหนาที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของทุกหนวยงานใหเป็นไป
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดไว 

2.4 มีคู มื อการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  และคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

5.2-7-1 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา                
5.2.-7-2 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2562 
5.2-7-3 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
5.2-7-4 
ค า สั่ ง มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏส งขล า                
ที่  3419/2562  เรื่ อง คณะกรรมการ
ปร ะกั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
5.2-7-5 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  
 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ปีการศึกษา 2562 
5.2-7-6 
โครงการเพ่ือสรางความรูความใจในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย 
5.2-7-7 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

https://drive.google.com/file/d/1Rz_GxwK6j2ZHtqeUv9Blxm9qp9l3TjWs/view?usp=sharing
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/1jF2yGY27XjgqYq0Huurx3V5hWDocm6N2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERm15nKLR2zsbz8R6aGZQEZ7Els2kW_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERm15nKLR2zsbz8R6aGZQEZ7Els2kW_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERm15nKLR2zsbz8R6aGZQEZ7Els2kW_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERm15nKLR2zsbz8R6aGZQEZ7Els2kW_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERm15nKLR2zsbz8R6aGZQEZ7Els2kW_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdT8fZmzmieh5Gxfc7wX240wKrRIoslV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdT8fZmzmieh5Gxfc7wX240wKrRIoslV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdT8fZmzmieh5Gxfc7wX240wKrRIoslV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdT8fZmzmieh5Gxfc7wX240wKrRIoslV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdT8fZmzmieh5Gxfc7wX240wKrRIoslV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SmD91YN8XMWwcjJJSKZ60bkuLkNkv3bV/view?usp=sharing
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3. การควบคุมคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยการก าหนดใหหนวยงาน ระดับหลักสูตร คณะ 

ส านัก/สถาบัน ด าเนินการตามเกณฑแมาตรฐานของตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยบูรณาการระบบการประกัน
คุณภาพเขากับการบริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/ วิทยาลัย ระดับหลักสูตร ระดับส านัก/สถาบัน 

3.3 แตงตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามเกณฑแมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.4 จัดท ามาตรฐานตัวบงชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจ าปีการศึกษา 2562 

3.5 ก าหนดตัวชี้วัดและคาเปูาหมายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562                
ที่ครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑแมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.6 ก าหนดการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 

3.7 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.8 ใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่  เ พ่ือใหการด า เนินงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.9 มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองผานระบบขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

- โครงการอบรมใหความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.2-7-8 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 
5.2-7-9 
สรุ ปผลการตรวจประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก/
สถาบันและ 
5.2-7-10 
สรุปกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสงเสริมพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร     
ในมหาวิทยาลัย 
5.2-7-11 
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1J_phbE3mo4lgCi1C_1ZuJdEeZszZeu9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_phbE3mo4lgCi1C_1ZuJdEeZszZeu9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL-EfKo5MwNkRPsNnLiU2Jx8ZTJh-86H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL-EfKo5MwNkRPsNnLiU2Jx8ZTJh-86H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL-EfKo5MwNkRPsNnLiU2Jx8ZTJh-86H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL-EfKo5MwNkRPsNnLiU2Jx8ZTJh-86H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0hDg3jJutlZJFIMdblDqFEoWWSaYorh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0hDg3jJutlZJFIMdblDqFEoWWSaYorh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0hDg3jJutlZJFIMdblDqFEoWWSaYorh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0hDg3jJutlZJFIMdblDqFEoWWSaYorh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0hDg3jJutlZJFIMdblDqFEoWWSaYorh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NUfOAbh4C9KGnPQcb1Z3sfvX767OME1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NUfOAbh4C9KGnPQcb1Z3sfvX767OME1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NUfOAbh4C9KGnPQcb1Z3sfvX767OME1/view?usp=sharing
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 1 KM  1 
หนวยงาน  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report: 
SAR)ปีการศึกษา พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1 ระดับส านัก สถาบัน และ
หลักสูตร ครั้งที่ 2 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

- โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

4. การตรวจสอบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการ

ด าเนินการก ากับติดตามดังนี้ 
4.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561) และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ ในระหวางปีการศึกษา 2562 ผานทางกลุมไลนแ QA 

4.3 มหาวิทยาลัยก าหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในต าแหนงอธิการบดี คณบดี/
ผูอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20-21 
สิงหาคม 2563 

4.4 มหาวิทยาลัยก าหนดใหมีการรับการตรวจสอบภายใน 
ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และดานรายงาน
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการสอบทานดานการ
ตรวจสอบภายใน  ดานการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง 
และดานรายงานการเงิน 

4.5 มหาวิทยาลัยมีการติดตามการใชจายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

4.6 มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
หนวยงาน ดังนี้ 
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- ก าหนดแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ชี้แจงและมีเอกสารเผยแพร เพ่ือสราง
ความเขาใจและการด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 

- ก าหนดรายละเอียดคาใชจายในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และชี้แจง 
เพ่ือสรางความเขาใจและการด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 

5. การประเมินคุณภาพ  
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพเป็นหนวยงานที่รับผิดชอบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดก าหนด                
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับส านัก /สถาบัน และระดั บมหาวิทยาลัย                
โดยก าหนดใหระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก /สถาบัน 
และระดับมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง           
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนด
ระยะเวลาในการประเมิน ดังนี้ 

1) ระดับส านัก สถาบัน ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  ระหวางวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน         
อยูในระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.64 

2) ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  ระหวางวันที่ 8 - 24 มิถุนายน 
2562 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรเทากับ 3.67 คะแนน  

3) ระดับคณะ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหวางวันที่ 21-24, 29-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2563 มี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.20 

4) น าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้ง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ใน
ปีการศึกษาถัดไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5) สงรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ผานระบบบานขอมูลดานการประกันคุณภาพ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลเุป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

5.2 7 ขอ 7ขอ 5 คะแนน  7 ขอ 
  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มียุทธศาสตรแที่ชัดเจน มีการก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายในการพัฒนาอยางมี

สวนรวมภายใตความตองการ ปใญหา และแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบมีสวนรวม มีความรวมมือจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแฯและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ใหบรรลุเปูาหมาย 

2. เมื่อเกิดการแพรระบาดของ Covid 19 สงผลกระทบตอการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนา แตดวยความรวมมือระหวาง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ท าใหมหาวิทยาลัย
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ/วิธีการด าเนินงานใหเขากับสถานการณแภายใตนโยบายการบริหารของรัฐบาลไดเป็นอยางดี 
และแผนยุทธศาสตรแฯ ก็มีสวนในการรองรับสถานการณแดังกลาว เชน ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ไดมุงเนนการจัดการเรียน
การสอนโดยใชนวัตกรรม การจัดท ารายวิชาออนไลนแ จึงท าใหอาจารยแมีการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใชในการสอน
ออนไลนแแกนักศึกษามากขึ้น เป็นตน 

3. มหาวิทยาลัยใหความส าคัญตอการจัดท าตนทุนผลผลิต พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานระดับคณะ
ด าเนินการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธแ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑแมาตรฐานที่เก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง มีผลการด าเนินงานใน
แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได = 

 
 
หมายเหตุ  

คณะที่ไดด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น  มาค านวณในตัวบงช้ีนี้ แตตอง
รายงานผลในตัวบงช้ีนี้ใหครบถวน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 
ระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

2560 4.14 ( 33.12 / 8)  = 4.14 ดี 

2561 4.20 ( 33.63 / 8)  = 4.20 ดี 

2562 4.20 ( 33.61 / 8)  = 4.20 ดี 

  
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                  จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

จ านวน 8 คณะ มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทากับ  4.20 คะแนน          
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5.2-1 คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

คณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 

ครุศาสตรแ 4.25 คะแนน 
ศิลปกรรมศาสตรแ 3.68 คะแนน 
วิทยาการจัดการ 3.83 คะแนน 
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 4.13 คะแนน 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.36 คะแนน 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 4.54 คะแนน 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.54 คะแนน 
เทคโนโลยีการเกษตร 4.28 คะแนน 

ผลรวมคะแนนประเมินของทุกคณะ   33.61 คะแนน 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 8  คณะ 

คะแนนที่ได ้ ( 33.61 / 8 ) =  4.20  คะแนน 
 
หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
5.3-0-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 

5.3 4.00 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                 4.20 คะแนน 4.20 คะแนน  4.20 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-   
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

https://drive.google.com/file/d/1Se2cLnX3J5nwuKpIUIGRc3Rn4jcPl5V1/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร             

ระดับคณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑแการประเมิน จะมุงไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานใหเป็นไปตามที่ก าหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเป็นไปตาม

องคแประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานใหเป็นไปตามระบบที่ก าหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคแประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ ระดับ

มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ด าเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคแประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ปีการศึกษา 2560 – 2562  

ปีการศึกษา ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
2560 6 ขอ (4 คะแนน) 5 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
2561 6 ขอ (4 คะแนน) 5 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
2562 6 ขอ (4 คะแนน) 5 ขอ (5 คะแนน) ดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบงชีท้ี่ 5.4 ผานเกณฑแมาตรฐาน จ านวน 6 ขอ ดังนี ้

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ  ให
เป็นไปตามองคแประกอบและตัวบงชี้ของเกณฑแการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดก าหนดใหทุก
หลักสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2562 ภายใตมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแตก าหนดใหมี
การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 
เพ่ือใหเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การควบคุมคุณภาพ โดยก าหนดนโยบาย เกณฑแ 
องคแประกอบ ตัวบงชี้ ครบทั้งปใจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และผลลัพธแ ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการควบคุม คือ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกาภายใน คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.
2562 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตลอดจนมีการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อีกทั้งมีงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ท าหนาที่ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเป็นไปตาม

5.4-1-1   
คู มื อประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 
5.4-1-2   
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4-1-3   
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 
5.4-1-4 
ปฏิทินการด า เนิน งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
5.4-1-5 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ 
5.4-1-6 
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
5.4-1-7 
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

https://drive.google.com/file/d/1KAxhEKp2M9BjEHoE2nWtXSlI539RyKg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAxhEKp2M9BjEHoE2nWtXSlI539RyKg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLmPXdfRNfVxFpKT4P0yokhZaS9CbEBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CD4VVW3Zhrtnmm03PJzrEuiC9EfQjKq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CD4VVW3Zhrtnmm03PJzrEuiC9EfQjKq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDw3BnNOy6w2le2PLzeL76_RH0Wt1myj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDw3BnNOy6w2le2PLzeL76_RH0Wt1myj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOqC4599KYfSCbZ81rFlQ1cOxUruSOSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOqC4599KYfSCbZ81rFlQ1cOxUruSOSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOqC4599KYfSCbZ81rFlQ1cOxUruSOSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpOZs9DDKoy9OfZR0fbeV38WF7o7oS_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpOZs9DDKoy9OfZR0fbeV38WF7o7oS_7/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 278 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว
เพ่ือใหการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
และคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

การตรวจสอบคุณภาพ โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง การตรวจสอบ
จากหนวยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมิน
ตนเอง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             
ปีการศึกษา 2562  

ระบบการประเมินคุณภาพ โดยการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑแการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562           
เพ่ือน าผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยแตงตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบดวยคณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน               
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน มีหนาที่
ก ากับติดตามการด าเนินงานให เป็นไปตามมาตรฐานและ
องคแประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งมหาวิทยาลัย
มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) คณะกรรมการสภาวิชาการ และส านักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ก ากับดูแล ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ นอกจากนี้มีงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันพิจารณาตอไป 

5.4-2-1  
ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า               
ที่ 3419/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 5.4-2-2  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 41/2561 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  
5.4-2-3  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องแตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/127179eaJjfA_DfvBjLHq-waQLLyXeKn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/127179eaJjfA_DfvBjLHq-waQLLyXeKn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRhD7CLSECzqUu8JL9hWsnn2y52L3W6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRhD7CLSECzqUu8JL9hWsnn2y52L3W6a/view?usp=sharing
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ตลอดปการศึกษา 2562 
หลากหลายรูปแบบ เชน 

- ทรัพยากรบุคคล มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานโดยตรง เพ่ือติดตอ
ประสานงานและด าเนินงานประกันคุณภาพในภาพรวมของแตละ
หนวยงานชัดเจน  

- ทรัพยากรทางการเงิน  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงิน
งบประมาณ เพ่ือใชในการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมอบรม  
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะหรือระหวางคณะ ไดแก  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองผานระบบขอมูลดานการประกันคุณภาพ(CHE QA Online) 

2) โครงการอบรมใหความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 1 KM  
1 หนวยงาน 

4) โครงการสัมมนาการจัดการความรู สูแนวปฏิบัติที่ดี 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report: 
SAR) ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1 ระดับส านัก สถาบัน และ
หลักสูตร ครั้งที่ 2 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

6) โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

7) โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 

8) โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
ปีการศึกษา 2562 ส านัก/สถาบัน 

9) โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ 
 

5.4-3-1 
คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.4-3-2 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

https://drive.google.com/file/d/1QWmnyCErmrD795qn0et1sjxlcW4VU26w/view
https://drive.google.com/file/d/1QWmnyCErmrD795qn0et1sjxlcW4VU26w/view
https://drive.google.com/file/d/1w-4acUvv5ANPjQo_XHbNpb6i3Lvu2RW0/view
https://drive.google.com/file/d/1w-4acUvv5ANPjQo_XHbNpb6i3Lvu2RW0/view
https://drive.google.com/file/d/1w-4acUvv5ANPjQo_XHbNpb6i3Lvu2RW0/view
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- ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆตลอดจนการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู สนับสนุนครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความ
สะดวกตาง ๆ เชนสงเสริมการใหบริการประจ าหอง Self Access 
Language Learning Center หองสมุดที่ทันสมัย  หองเรียนรูดวย
ตนเอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครือขายinternet ความเร็วสูง 
เปนตน เพ่ือใหการจัดการเรียน  

จากการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคแประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรดีขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงรายละเอียดในตัวบงชี้ 1.1  และ
คณะดีขึ้นอยางตอเนื่อง รายละเอียดในตัวบงชี้  5.2   

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ           
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ 
ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ผาน
การตรวจโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา และน าเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 
เพ่ือพิจารณา    

ปีการศึกษา  2562 มหาวิทยาลัยไดและน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณา  
และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 
17 กันยายน 2563  

 และจะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2563  ในวันที่ 26 กันยายน 2563 

5.4-4-1  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  8/2562 วันที่  20 
สิงหาคม 2562 
5.4-4-2  
มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 7 กันยายน 2562  
5.4-4-3   
รายงานสรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2562 วันที ่7 กันยายน 2562 
5.4-4-4  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 
2563 
5.4-4-5  
รายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้ งที่ 
6/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 

https://council.skru.ac.th/data/20190912171657647.pdf
https://council.skru.ac.th/data/20190912171657647.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LMBuMfcDRhMuYTGDHyJFBCfoK4AW_Zsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMBuMfcDRhMuYTGDHyJFBCfoK4AW_Zsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cru64D_O02Y2o4cXCaWuVhg0Has-8Axx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cru64D_O02Y2o4cXCaWuVhg0Has-8Axx/view?usp=sharing
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน         
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่6/2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณา    

มติที่ประชุม 
1. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาด านการผลิ ตบัณฑิต         

ดานการวิจัยใหชัดเจน 
มหาวิทยาลัย ไดด าเนินการตามขอเสนอแนะโดยให

คณะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
วิจัยใหชัดเจนสอดคลองกับบริบทของคณะสงผลใหคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคแประกอบ ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตและองคแประกอบที่ 2 การวิจัย ระดับคณะ มีระดับ
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการติดตามผล
การด าเนินงาน และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ  ๆ

มหาวิทยาลัย ไดด าเนินการตามขอเสนอแนะโดย         
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดน าผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะ ใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง และรายงานผลการด าเนินตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภาวิชาการและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 

3. มหาลัยควรมีหนวยงานกลางเพ่ือประสานเกี่ยวกับการ
จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์งานวิจัยของอาจารยแ 

มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาด าเนินการตามขอเสนอแนะโดย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหศูนยแบมเพาะธุรกิจ (UBI) และสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นหนวยงานกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์งานวิจัยของอาจารยแ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีระบบและกลไกการด าเนินงานในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคแท่ีน าไปใชประโยชนแ ดังนี้ คือ  

5.4-5-1   
มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 7 กันยายน 2562  
5.4-5-2  
รายงานสรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 
5.4-5-3  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.4-5-4 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
5.4-5-5 
บันทึกขอความติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน               
ปีการศึกษา 2562 
5.4-5-6 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
 

https://council.skru.ac.th/data/20190912171657647.pdf
https://council.skru.ac.th/data/20190912171657647.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LMBuMfcDRhMuYTGDHyJFBCfoK4AW_Zsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMBuMfcDRhMuYTGDHyJFBCfoK4AW_Zsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpZgijt7oKbDuOkeKZMaOIRxipFXq344/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpZgijt7oKbDuOkeKZMaOIRxipFXq344/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpZgijt7oKbDuOkeKZMaOIRxipFXq344/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XpOaTikjEQAy_IOAvjN-NvYIQ7JnudG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XpOaTikjEQAy_IOAvjN-NvYIQ7JnudG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11RBHowvgVLgWqhrOrokEQpANBSlT1tyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11RBHowvgVLgWqhrOrokEQpANBSlT1tyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11RBHowvgVLgWqhrOrokEQpANBSlT1tyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_INrktR417krliYfJudlW21dPsTbUcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_INrktR417krliYfJudlW21dPsTbUcx/view?usp=sharing
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1) มีระบบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรแมส าหรับ
อาจารยแบุคลากรและนักวิจัยที่มีความประสงคแจะยื่นการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร เพื่อด าเนินการดานงานบริหารจัดการการยื่นขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3) ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมี
การด าเนินงานดานการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยแสินทางปใญญา ซึ่งมี
ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว จ านวน 7 ผลงาน 
ประกอบดวยสิทธิบัตรการออกแบบ จ านวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้ 

1) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73303  กระเปา 
2) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73304  กระเปา 
3) สิทธิบัตรการออกแบบเลขท่ี 73305  กระเปา 

ประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้ 
1) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15903 เคกชิฟฟุอน จ าปาดะ  
2) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15902 สูตรแยมจ าปาดะ 
3) อนุสิทธิบัตรเลขที่  15901 สูตรขนมครกญี่ปุุนที่มี

สวนผสมของขาวย า 
4) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15529 เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสล 
และอยูระหวางด าเนินการการตรวจสอบและรับจดทะเบียน 

ประกอบดวย สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ านวน 14 ชิ้นงาน  
4. ควรมีมาตรการหรือวิ ธีการในการขับเคลื่ อนการ

ด าเนินงานระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตรแเพื่อใหมีผลคะแนน
การประเมินระดับดีมาก 

มหาวิทยาลัย ไดด าเนินการตามขอเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตรแโดย
มหาวิทยาด าเนินการจัดอบรมใหความรูเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2562  ระดับ
หลักสูตร สงผลใหการด าเนินการประกันคุณภาพใน ระดับ
หลักสูตร มีผลการด าเนินงานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
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5. เพ่ือใหอาจารยแในมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการ
ท าผลงานทางวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการบริหารจัดการการ
ประเมินผลงานทางวิชาการจากผูทรงคุณวูฒิเพ่ือใหอาจารยแได
ต าแหนงทางวิชาการท่ีรวดเร็วขึ้น                                                                                                             

5.2 เนื่องจากในปใจจุบันจ านวนผูทรงคุณวุฒิมีนอยลง 
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท าบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยการระดมความคิดจากหน วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เสนอสภามหาวิทยาลัย และน าส งส านัก
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรม 
ตอไป 

5.3 อาจารยแในมหาวิทยาลัยควรจัดท าผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑแและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหด ารง
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารยแ และศาสตราจารยแ พ.ศ.2560 โดย
เลือกท าผลงานทางวิชาการในลักษณะที่ตรงกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาด าเนินการตามขอเสนอแนะ

ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการการประเมินผลงานทาง

วิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหอาจารยแไดต าแหนงทางวิชาการ
ที่รวดเร็วขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยด า เนินการจัด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือเขาสูต าแหนงทางวิชาการ และจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู การขอก าหนดต าแหนงทาง
วิชาการ  
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 56 หลักสูตร มีผลการประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตรเทากับ 
3.67 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดผล
การประเมินทุกหลักสูตร ดังนี้ 

1. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผานองคแประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร            

2. หลั กสู ตรที่ มี ร ะดั บคุ ณภาพอยู ใ น ระดั บดี ม าก               
จ านวน 4 หลักสูตร คิดเป็นรอยละ 7.14 

3. ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ดี                 
จ านวน 50 หลักสูตร คิดเป็นรอยละ 89.29 

4. หลั กสู ตรที่ มี ระดับคุณภาพอยู ในระดับปานกลาง             
จ านวน 2 หลักสูตร คิดเป็นรอยละ 3.57 

5.4-6-1  
รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และส านัก/
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีถัดไป 

5.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน  6 ขอ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

-  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- 

ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างาน 5.00 
5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธแตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณแของสถาบัน 

5.00 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 4.20 
5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.80 
ผลการประเมิน ดีมาก 

https://drive.google.com/file/d/1Ko6mchCCJkgXvOcyOLY-3pZQsNC79tiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ko6mchCCJkgXvOcyOLY-3pZQsNC79tiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ko6mchCCJkgXvOcyOLY-3pZQsNC79tiJ/view?usp=sharing
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ข : สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี) 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 
205.27 

3.67 3.67 
56 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยแประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 34 
158 X 100 

35.55 4.44 
444.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 25 
101 X 100 

22.72 1.89 
444.5 

ตัวบงชี้ที ่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ที ่1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

4 ขอ 4 ขอ 
4.00 

ตัวบงชี้ที่  1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ 
ดานดิจิทัล 

4 ขอ 5 ขอ 
5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม 3.51 

16.57 
2.37 2.37 

7 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สรางสรรคแ หรือนวัตกรรม 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคแ 

4.50 
5.00+4.22 

4.61 4.61 
2 

ตัวบงชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยแ
ประจ าและนักวิจัย 

4.50 
5.00+5.00 

5.00 5.00 
2 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสรางสรรคแ หรือนวัตกรรม
ที่น าไปใชประโยชนแตอชุมชน 

รอยละ24 76 X 100 
54.67 5.00 

139 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง
ความสัมพันธแกับชุมชน 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความ 
สัมพันธแกับชุมชน 

รอยละ20 
4 X 100 

50.00 5.00 
8 

องค์ประกอบที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธแดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การท างาน 

4 ขอ 3 ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธแตามพันธกิจกลุ มสถาบันและ
เอกลักษณแของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที ่5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.00 

33.61 
4.20 4.20 

8 
ตัวบงชี้ที่  5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.41 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50   การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคแประกอบที่ 1 3.92 ดี 
องคแประกอบที่ 2 4.90 ดีมาก 
องคแประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 
องคแประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 
องคแประกอบที่ 5 4.30 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.41 

ผลการประเมิน ด ี
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน ประเภทสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ปัจจัย
น าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลลัพธ์ 
(O) 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 3.17 4.75 3.02 3.92 การด าเนินงานระดับดี 
2 4 4.61 5.00 5.00 4.90 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 4 - 4.33 4.20 4.30 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 20 3 10 7   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทกุองค์ประกอบ 

3.65 4.70 4.32 4.41 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
 

* ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เป็นคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

*ตัวบงชี้ท่ี 5.3 เป็นคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ตารางท่ี 3.4 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน ประเภทสถาบัน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานที่ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัย

น าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 

(P) 

ผลลัพธ์ 

(O) 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 3.17 4.75 3.02 3.92 การด าเนินงานระดับดี 
2 4 4.61 5.00 5.00 4.90 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 4 - 4.33 4.20 4.30 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 20 3 10 7   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 

3.65 4.70 4.32 4.41 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 1 (มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในสวนของคณะและมหาวิทยาลัย   
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาท างานระหวางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานใหกับนักศึกษา 

และชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยแ 
3. สรางเครือขายกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันจัดกิจกรรมกับองคแกรตาง ๆ  มากขึ้น 
4. พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรคแ สอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรพัฒนาหลักสูตรที่อยูในระดับคุณภาพดี ไปสูระดับคุณภาพดีมากใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และตอ

ยอดหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานอยูในระดับดีมากสูการประเมิน TQR หรือ ปรับเปลี่ยนไปใชเกณฑแการ
ประเมินคุณภาพ AUN-QA 

2. ควรจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโดยใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE เพ่ือใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและตอบสนองความตองการของสังคม 

3. ควรเรงรัดและมีมาตรการก ากับติดตามการเขาสูต าแหนงทางวิชาการของอาจารยแอยางเป็นระบบ 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน 
5. เพ่ิมชองทางการบริการขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษาและศิษยแเกา 
6. อาจารยแชาวตางประเทศมีจ านวนนอย มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนอาจารยแชาวตางประเทศเพ่ือชวย

สรางความคุนเคยและความกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา  
7. ควรมีการจัดตั้งศูนยแทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดานดิจิทัล 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม) 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย โดยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคแกับการเรียนการสอน มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และมีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยแกอาจารยแประจ า มีการติดตามผลและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติมีสัดสวนนอย  
2. ประเด็นยุทธศาสตรแการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแการวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี  
3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือดานวิทยาศาสตรแขั้นสูงส าหรับการด าเนินงานวิจัย 
4. สรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐแ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ) 
จุดแข็ง   
       มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีความรวมมือระหวางหนวยงานในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
       ควรมีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ใกลเคีย งใหมากยิ่งขึ้น            
เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ และกลไกการใหบริการในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานขอมูลองคแรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่ท าใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ) 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีศูนยแสหกิจศึกษา เป็นหนวยงานกลางบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการท างาน ก ากับติดตาม และสนับสนุนใหการด าเนินงานจากทุกคณะ/หลักสูตร เป็นไปในรูปแบบและ
ทิศทางเดียวกัน  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มียุทธศาสตรแที่ชัดเจน มีการก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายในการพัฒนาอยาง         
มีสวนรวมภายใตความตองการ ปใญหา และแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบมีสวนรวม มีความรวมมือจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแฯและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ให
บรรลุเปูาหมาย  

3. มหาวิทยาลัยใหความส าคัญตอการจัดท าตนทุนผลผลิต พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานระดับ
คณะด าเนินการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธแหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรตั้งเปูาหมายการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแนว
ทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการท างานใหมากขึ้น 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 292 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 8 9 5 0 13 5 5 56

2 - ---ระดับปริญญาตรี 8 8 9 5 0 12 5 5 52

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4 - ---ระดับปริญญาโท 2 0 0 0 0 1 0 0 3

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 จ านวนหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 1 0 0 0 0 0 0 0 1

8 - ---ระดับปริญญาตรี 1 0 0 0 0 0 0 0 1

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,547.00        2,580.00        3,199.00         623.00       0 1,662.00        1,188.00      703.00        11,502.00          

รายการข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเกบ็ในระบบ CHE QA Online ปกีารศึกษา พ.ศ. 2562

ข้อมูลชุดที ่1 จ านวนหลักสูตร

ข้อมูลชุดที ่2 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรยีนการสอนนอกสถานทีต่ัง้

ข้อมูลชุดที ่3 จ านวนนักศึกษา



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย

รายการข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเกบ็ในระบบ CHE QA Online ปกีารศึกษา พ.ศ. 2562

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,318.00        2,580.00        3,199.00         623.00       0 1,636.00        1,188.00      703.00        11,247.00          

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 53 0 0 0 0 26 0 0 79

17
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง
176 0 0 0 0 0 0 0 176

18
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญา

เอก 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ
57 73 75 45.5 29 104 31 30 444.5

20
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1 2 1 0.5 0 2 1 1 8.5

ข้อมูลชุดที ่4 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย

รายการข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเกบ็ในระบบ CHE QA Online ปกีารศึกษา พ.ศ. 2562

21
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36 54 53 37 0 63 19 16 278

22
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
20 17 21 8 29 39 11 13 158

23 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 43 64 62 31.5 28 76 18 19 341.5

24
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
1 2 1 0.5 0 2 1 1 8.5

25
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า
30 48 47 28 0 47 9 11 220

26
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
12 15 14 4 28 27 8 7 115

27
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
13 9 13 13 3 28 12 10 101



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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28
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า
6 7 6 9 0 16 10 4 58

30
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
7 2 7 4 3 12 2 6 43

31
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์
1 0 0 0 0 0 1 1 3

32
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่

มีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0

33
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่

มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 1 1

34
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่

มีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
1 0 0 0 0 0 1 0 2

35
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์
0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี

วฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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37
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี

วฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0

38
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มี

วฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวฒิุการศึกษา 61 40 45 25 0 60 25 26 256

40 - - --ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 - - --ระดับปริญญาโท 39 30 31 20 0 31 15 13 179

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 5 0 0 0 0 5

44 - - --ระดับปริญญาเอก 22 10 14 0 0 29 10 13 98

45
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ
13 10 10 10 0 18 12 9 82

46
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วชิาการ
48 40 35 15 0 42 13 17 210

ข้อมูลชุดที ่5 คุณวุฒิอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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47
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
12 10 10 10 0 18 11 8 79

48
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์
1 0 0 0 0 0 1 1 3

49
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์
0 0 0 0 0 0 0 0 0

50
จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร
74 59 72 72 0 101 59 32 469

51

- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ

58 44 72 5 0 84 48 17 328

52 - - --จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ข้อมูลชุดที ่6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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53

- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ

1 6 0 1 0 3 3 3 17

54 - - --จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55

- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

56
- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
6 5 0 0 0 0 3 2 16

57 - - --จ านวนผลงานที่มีการจดแจง้ลิขสิทธิ์ 0 0 0 7 0 0 0 0 7

58 - - --จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 0 0 0 1 0 5 0 1 7



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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59

- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์

ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐาน 

ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

4 4 0 0 0 3 3 5 19

60

- - --จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562

0 0 0 0 0 6 1 3 10

61 - - --จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร 0 0 0 3 0 0 0 0 3

62
- - --จ านวนผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นที่ได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว
3 0 0 0 0 0 0 0 3



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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63
- - --จ านวนผลงานวจิยัที่หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

64
- - --จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบ

ใหม่และได้รับการจดทะเบียน
0 0 0 0 0 0 0 0 0

65

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ

1 0 0 0 0 0 1 0 2

66

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

online

0 0 0 1 0 0 0 0 1

67
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน
0 0 0 22 0 0 0 0 22

68
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ
1 0 0 12 0 0 0 0 13

69
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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70
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน
0 0 0 1 0 0 0 0 1

71
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ 
0 0 0 19 0 0 0 0 19

72

- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 218 665 707 81 0 347 320 164 2502

74
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ือง

การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา
218 628 666 74 0 339 294 161 2380

75
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
181 359 329 46 0 229 160 81 1385

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 20 75 97 5 0 56 41 15 309

ข้อมูลชุดที ่7 การมีงานท าของบัณฑิต



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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77
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า

ก่อนเข้าศึกษา
5 54 54 3 0 20 37 7 180

78
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี

รายได้ประจ าอยูแ่ล้ว
0 0 0 0 0 0 0 0 0

79
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา
0 3 2 1 0 1 1 1 9

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 0 0 0 0 0 1 1

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 4 3 3 0 3 6 6 25

80

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

(ค่าเฉล่ีย)

11,731.00      14,176.00       12,503.00       11,251.00   0 11,326.00      12,939.00     10,803.00    12,104.00          

81

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.69 4.69 4.62 4.59 0 4.54 4.63 4.53 4.61

ข้อมูลชุดที ่8 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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82
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
41 0 0 0 0 40 0 0 81

83
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

84
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ
9 0 0 0 0 7 0 0 16

85
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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88

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

 กลุ่มที่ 1

0 0 0 0 0 1 0 0 1

89

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 

2562

0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

online

9 0 0 0 0 8 0 0 17



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย
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92
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน
9 0 0 0 0 8 0 0 17

93
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ
9 0 0 0 0 8 0 0 17

94
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

95
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน
0 0 0 0 0 0 0 0 0

96
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

97
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี

การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
5 0 0 0 0 8 0 0 13

98
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก

หลักสูตร
1,195.52        2,444.86        1,948.36         514.42       397.21            1,629.69        700.53         437.94        9,268.53            

99 - ---ระดับอนุปริญญา -               -               -                -            -                -               -              -             -                   

100 - ---ระดับปริญญาตรี 1,121.42        2,444.86        1,948.36         514.42       397.21            1,629.69        700.53         437.94        9,194.43            

ข้อมูลชุดที ่9 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
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101 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 31.97 0 0 0 0 0 0 0 31.97

102 - ---ระดับปริญญาโท 42.13 0 0 0 0 0 0 0 42.13

103 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบัน
946,783.60    1,197,992.00   4,185,100.00   80,000.00   2,121,095.00   5,466,934.00  833,560.00   724,200.00  15,555,664.60    

106
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบัน
150,000.00    666,120.00     390,600.00     80,000.00   270,000.00      301,400.00     349,600.00   180,000.00  2,387,720.00      

107 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี -               155,500.00     -                -            30,000.00       301,400.00     349,600.00   180,000.00  1,016,500.00      

108 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ -               -               -                -            -                -               -              -             -                   

109 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150,000.00    510,620.00     390,600.00     80,000.00   240,000.00      -               -              -             1,371,220.00      

110
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน
796,783.60    531,872.00     3,794,500.00   -            1,851,095.00   5,165,534.00  483,960.00   544,200.00  13,167,944.60    

111 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี -               -               -                -            1,551,095.00   5,165,534.00  483,960.00   544,200.00  7,744,789.00      

112 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ -               -               -                -            -                -               -              -             -                   

ข้อมูลชุดที ่10 จ านวนเงนิสนับสนุนและงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
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113 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 796,783.60    531,872.00     3,794,500.00   -            300,000.00      -               -              -             5,423,155.60      

114
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ)
57 67 69 44.5 29 96 47 27 436.5

115 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 0 0 13 96 31 27 173

116 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 61 69 44.5 16 0 16 0 263.5

118
จ านวนนักวจิยัประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ)
0 0 0 0 0 0 0 3 3

119 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 3 3

120 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 6 6 1 0 8 0 3 24

123 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 6 0 0 8 0 3 17
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124 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 6 0 1 0 0 0 0 7

126 จ านวนนักวจิยัประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 จ านวนผลงานทางวชิาการทั้งหมด 34 69 83 84 34 128 47 21 500

131
บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ
22 54 61 8 15 98 35 13 306

132 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 0 0 7 98 35 13 159

133 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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134 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 48 61 8 8 0 0 0 147

135 จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139

จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์

ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติ

1 6 5 2 7 11 4 3 39

140 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 11 4 3 19

141 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 5 5 2 7 0 0 0 20

143 ผลงานที่มีการยืน่จดสิทธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะครศุาสตร์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์

วิทยาลัย

นวัตกรรมการ

จัดการ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยีการ

เกษตร

มหาวิทยาลัย

รายการข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเกบ็ในระบบ CHE QA Online ปกีารศึกษา พ.ศ. 2562

145 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147

จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์

ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

0 0 2 0 0 3 0 0 5

148 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 3 0 0 3

149 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 2 0 0 0 0 0 2

151

บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่

 2

4 4 0 0 5 1 3 2 19
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152 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 3 1 3 2 9

153 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 0 0 2 0 0 0 10

155 จ านวนผลงานที่มีการจดแจง้ลิขสิทธิ์ 0 0 0 7 0 0 0 0 7

156 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 7 0 0 0 0 7

159 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 1 0 0 0 0 4 0 1 6

160 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 4 1 5

161 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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163

จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่น

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3 3 8 1 3 4 3 2 27

164 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 4 3 2 11

165 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 8 1 1 0 0 0 16

167

จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์

ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562

0 0 2 0 4 7 1 0 14

168 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 4 7 1 0 12

169 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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170 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 2 0 0 0 0 0 2

171 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร 0 0 0 3 0 0 0 0 3

172 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 3 0 0 0 0 3

175
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว
0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179
ผลงานวจิยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้

ด าเนินการ
0 1 2 0 0 0 0 0 3
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180 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 1 2 0 0 0 0 0 3

183
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน
0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 จ านวนผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว

0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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190 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ

3 0 0 0 0 0 1 0 4

192 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 1 0 1

193 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3

195
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online
0 0 0 1 0 0 0 0 1

196 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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198 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 1

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0 1 22 0 0 0 0 23

200 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1 22 0 0 0 0 23

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 2 16 0 0 0 0 18

204 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 2 16 0 0 0 0 18

207
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ
0 0 0 2 0 0 0 0 2

208 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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209 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 2 0 0 0 0 2

211
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน
0 0 0 22 0 0 0 0 22

212 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 22 0 0 0 0 22

215 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 1 0 0 0 0 0 0 1

216 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 0 0 0 1

217 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


