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ค าน า 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564              
(1 มิถุนายน 2564-31 พฤษภาคม 2565) และให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพ่ือให๎
ข๎อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน๑ตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียท าให๎มั่นใจวํามหาวิทยาลัยสามารถสร๎างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด 

สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ แบํงออกเป็น 3 สํวน คือ 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สํวนที่ 2 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอขอบคุณผู๎มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ทุกทําน 
หวังวํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แกํนักศึกษา สังคมและชุมชนตํอไป 

 
  
 
 (รองศาสตราจารย๑ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลพื้นฐาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น อยูํในกลุํม ข สถาบัน
ที่เน๎นการสอนระดับปริญญาตรี การบริหารงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต๎การก ากับดูแลของ 
สภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู๎บริหารสูงสุด มีหนํวยงานหลัก 13 หนํวยงาน แบํงเป็น 8 คณะ  
4 ส านัก และ 1 สถาบัน ได๎แกํ 1) คณะครุศาสตร๑ 2) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3) คณะวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6) คณะศิลปกรรมศาสตร๑ 
7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9) สถาบันวิจัยและพัฒนา 10) 
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 12) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 13) ส านักงานอธิการบดี 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรทั้งหมด 712 คน จ าแนกเป็น
สายวิชาการ 426 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 286 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 60 หลักสูตร จ าแนก
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 8,344 คน แบํงเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 8,048 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จ านวน 118 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 178 คน โดยได๎รับ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 740,417,400.00 ล๎านบาท จ าแนกเป็น
งบประมาณแผํนดิน 539,479,500.00 ล๎านบาท และงบประมาณรายได๎ 200,937,900.00 ล๎านบาท  
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาอยํางตํอเนื่อง โดยได๎ด าเนินการตามมาตรา 48 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข๎อ 3 แหํงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ก าหนดกระบวนการท างานเป็น 4 สํวน ได๎แกํ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ ได๎แกํ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
ระดับส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปีการศึกษา 2564 ได๎มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร วันที่ 13-20 มิถุนายน 2565 ระดับคณะ วันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2565 ระดับส านัก/สถาบัน 
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

ตามองค๑ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค๑ประกอบ 21 ตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ตบช.มรภ.)  20 ตัวบํงชี้ และตัวบํงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตบช.มรภ.สข.) 1 ตัวบํงชี้ โดยจ าแนกตาม
องค๑ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตบช.มรภ.) 
องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.42 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่  4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4 4.36 ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

(ตบช.มรภ.) 
20 4.64 ระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ตัวบํงชี้ ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 
4.64 คะแนน ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายองค๑ประกอบแล๎ว พบวํา มีองค๑ประกอบที่ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 
จ านวน 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 2 ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค๑ประกอบที่ 3  
ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน และองค๑ประกอบที่  4 ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
องค๑ประกอบที่ผลการประเมินอยูํในระดับดี จ านวน 2 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 1 ได๎คะแนน
ประเมินเฉลี่ย 4.42 คะแนน และองค๑ประกอบที่ 5 ไดค๎ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.36 คะแนน 
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ตารางท่ี 2 ผลการประ เ มินคุณภาพการศึ กษาภายในจ า แนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.42 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

5 4.49 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

21 4.66 ระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับตัวบํงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
21 ตัวบํงชี้ ไดค๎ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.66 คะแนน ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายองค๑ประกอบแล๎ว พบวํา มีองค๑ประกอบที่ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 
จ านวน 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 2 ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค๑ประกอบที่ 3  
ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค๑ประกอบที่  4 ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
องค๑ประกอบที่ผลการประเมินอยูํในระดับดี จ านวน 2 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 1 ได๎คะแนนประเมินเฉลี่ย 
4.42 คะแนน และองค๑ประกอบที่ 5 ไดค๎ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 คะแนน 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเขา้  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
คะแนน 
เฉลี่ย  

0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 - 2.50 ปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช๎ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ   
(มาตรฐานด๎านผลลัพธ๑ผู๎เรยีน) 

8 3.89 5.00 3.78 4.42 ระดับด ี

องค๑ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด๎านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 4  ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการ) 

4 - 5.00 4.44 4.36 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.) 20 4.26 4.80 4.57 4.64 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก   

การวิเคราะห๑ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ตัวบํงชี้ จ าแนกตาม
ป๓จจัยน าเข๎า กระบวนการ และผลลัพธ๑ พบวํา  

ป๓จจัยน าเข๎า (Input) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.26 คะแนน 
กระบวนการ (Process) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.80 คะแนน
ผลลัพธ๑ (Output) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.57 คะแนน 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 - 2.50 ปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช๎ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ   
(มาตรฐานด๎านผลลัพธ๑ผู๎เรยีน) 

8 3.89 5.00 3.78 4.42 ระดับด ี

องค๑ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด๎านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย) 

1 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 5 การบรหิารจดัการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 5.00 4.72 4.49 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

21 4.26 4.80 4.62 4.66 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก   

การวิเคราะห๑ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับตัวบํงชี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 21 ตัวบํงชี้ จ าแนกตามป๓จจัยน าเข๎า กระบวนการ และผลลัพธ ๑ พบวํา 

ป๓จจัยน าเข๎า (Input) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.26 คะแนน 
กระบวนการ (Process) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.80 คะแนน
ผลลัพธ๑ (Output) มีผลการด าเนินงานอยูํในระดับระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.62 คะแนน 

 
ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 20 ตัวบ่งชี้ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.)  4.58 ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 21 ตัวบ่งช้ี  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 4.39 ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.)  4.54 ระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และท่ีตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เกําแกํ
ที่สุดของภาคใต๎ และเป็นสถาบันที่มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่องตลอดมา ตั้งแตํยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัด
ครูมณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งตั้งอยูํที่ 160 หมูํ 4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช๎าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และได๎ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังจังหวัดสตูล โดยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยูํบนพ้ืนที่สาธารณประโยชน๑ทุํงใหญํสารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล  

ประวัติศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต๎นขึ้นในปี พ.ศ. 2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยูํที่จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได๎คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพ่ือให๎ไปท า
หน๎าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได๎จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให๎เรียนรํวมกับโรงเรียนประจ า
มณฑลนครศรีธรรมราช (คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยูํที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในป๓จจุบัน)  
รับนักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ๑ (ประถมปีที่ 3) เข๎าเรียนตามหลักสูตร ป.4 ป.5 และป.6 โดยเพ่ิมวิชาครู
เป็นพิเศษ ผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลําวเรียกวําครูประกาศนียบัตรมณฑล 

ในปี พ.ศ. 2464 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได๎จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยตั้งที่ต าบลทําชะมวง อ าเภอก าแพงเพชร 
(ป๓จจุบันคืออ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกวําโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ป๓จจุบันเป็นที่ตั้ งของวิทยาลัย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3หรือครูที่ทางอ าเภอและจังหวัดตําง ๆ สํงมาเรียน 
ก าหนด 2 ปี ส าเร็จแล๎วจะได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 

ตํอมาได๎มีพระราชบัญญัติวําด๎วยการบริหารแหํงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให๎เลิกการ
แบํงเขตการปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ทําชะมวง จึงได๎
เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 
(ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2475) เข๎าเรียนมีก าหนด 2 ปี ตํอมาในปี พ.ศ. 2482 จึงได๎เปลี่ยนมาเป็น
รับนักเรียน ม.3 เข๎าเรียน มีก าหนด 2 ปี ผู๎ส าเร็จการศึกษาจะได๎ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว๎เพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดตําง ๆ ได๎คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ มาเข๎าเรียน 
มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล๎ว จะได๎ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต าบล  
ที่ตนมีภูมิล าเนาอยูํ 

ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได๎ย๎ายจากทําชะมวงมาเรียน
ที่ต าบลคอหงส๑ อ าเภอหาดใหญํ และในปี พ.ศ. 2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมํ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือ
ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข๎าเรียนตํออีก 1 ปี ส าเร็จแล๎วจะได๎รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 2 

ตํอมาใน พ.ศ. 2498 ก็ได๎เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ 
ม.6 เข๎าเรียน 2 ปี ผู๎ส าเร็จการศึกษาจะได๎รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
สงขลา ก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงได๎ย๎ายมาตั้งอยูํ 
ณ บริเวณ บ๎านเขารูปช๎าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในป๓จจุบันและได๎ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งได๎ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง 

ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าให๎
วิทยาลัยครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร๑ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือ 
ครูประจ าการ ที่ได๎รับวุฒิ พ.ม. เข๎าศึกษาตํอ 2 ปี ผู๎ส าเร็จการศึกษาจะได๎รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และ           
ในปี พ.ศ. 2522 ก็ได๎เปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 ก็ได๎รํวมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เปิดสอน
หลักสูตรการโรงแรมและการทํองเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าโดยเรียกโครงการนี้วํา วิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

ตํอมาในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให๎วิทยาลัยครู
ท าหน๎าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความต๎องการและความจ าเป็นของท๎องถิ่น วิทยาลัยครูสงขลา    
จึงได๎ผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามความ
ต๎องการและความจ าเป็นของท๎องถิ่นตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา และในปี พ.ศ. 2529 ได๎เปิดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร๑ ซึ่งตํอมาก็ได๎ขยาย
ไปสูํสาขาอ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ ดังที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ท าให๎วิทยาลัยครูสงขลา 
เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแตํบัดนั้น เป็นต๎นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎ามาเป็นล าดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได๎ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงได๎รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความต๎องการทางด๎าน
การศึกษาของเยาวชนมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีแนวโน๎มที่นักเรียนเข๎า
ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาคํอนข๎างสูง ทั้งนี้สถิติที่ผํานมานักเรียนที่จบการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
กวําร๎อยละ 60 ในขณะที่จังหวัดสตูลนั้นยังไมํมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหากได๎มีการสนับสนุนให๎
จัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน 
และสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร๑จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่จะสํงผลให๎เกิดความมั่นคง
ของประเทศอยํางยั่งยืนประกอบกับทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสตูล  มีแนวนโยบายในการสํงเสริม
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ของจังหวัดสตูล ที่ต๎องการเพ่ิมขีด
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ความสามารถของบุคลากรและเปูาประสงค๑ที่ต๎องการเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและพัฒนาคุณภาพของ
สินค๎าและบริการ 

สตูลได๎รับการพัฒนาโครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร๑จังหวัด
ชายแดนใต๎ และเป็นประตูสูํเวทีอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาด๎านตําง ๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑อยํางมีคุณภาพอยํางแท๎จริงท าให๎มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูลด๎วยการผลักดันของทุกภาคสํวนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ด าเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
โดยได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดให๎
สอดคล๎องตามประเด็นยุทธศาสตร๑จังหวัดชายแดนใต๎ โดยให๎ประสานงบประมาณการด าเนินงานจาก  
ทุกภาคสํวนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎ด าเนินการเพ่ือขอถอน
สถานภาพและด าเนินการเพ่ือขอใช๎พ้ืนที่ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 4036/2515 (ทุํงใหญํ
สาธารณประโยชน๑)  ได๎เนื้อที่ 346 ไรํ 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถอนสภาพ การจดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน๑ในที่ดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ณ พื้นท่ีสาธารณประโยชน๑ทุํงใหญํสารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จึงได๎ตั้งเจตนารมณ๑ที่แนํวแนํและ          
พันธะสัญญาที่ให๎ไว๎กับประชาชนในท๎องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนอง
และสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต๎ ที่เป็นประโยชน๑กับท๎องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
ประเทศชาติอยํางยั่งยืนสืบตํอไป 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร คติพจน์ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 

ปณิธาน 
ป๓ญญาญาณของท๎องถิ่น   พลังแผํนดินแหํงสยาม   สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอยํางยั่งยืน 
 

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

  

คติพจน์  
ป๒ฺญา นราน  รตน  – ป๓ญญาเป็นดวงแก๎วของนรชน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ มีความเข๎มแข็งในวิชาชีพครู  

และเป็นผู๎น าในการปฏิรูปการศึกษา 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎  มีคุณธรรม

และจริยธรรม และมีขีดความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
3. เพ่ือสั่งสมองค๑ความรู๎จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร๑สูํสากลให๎เกิดเป็นแหลํงเรียนรู๎  

และถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
4. เพ่ือบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
5. เพ่ือสํงเสริม สืบสาน อนุรักษ๑ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และสร๎างสรรค๑ศิลปะและวัฒนธรรม

ของท๎องถิ่นและของชาติ เพ่ือให๎เกิดความส านึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท๎องถิ่นและประเทศชาติ  
6. เพ่ือสํงเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให๎สามารถด าเนินภารกิจได๎

อยํางมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นภาคใต๎สูํสากล 
 

พันธกิจ 
1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพสอดคล๎องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพและ

คุณธรรมบริการและสามารถแขํงขันได ๎
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร๎างสมองค๑ความรู๎ ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐานของการมีสํวนรํวม 
5. สํงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. สํงเสริม เผยแพรํ อนุรักษ๑ สืบสาน และสร๎างสรรค๑ ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ๑องค๑กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือเข๎าสูํสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํสากล  
2. สร๎างชุมชนแหํงป๓ญญา  
3. น าพาองค๑กรสูํความสุขและความม่ันคง  
4. ธ ารงศาสตร๑พระราชาพัฒนาท๎องถิ่นตนอยํางยั่งยืน 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
4.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      

3. รศ.ดร.สืบพงศ๑  ธรรมชาติ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                      

4. ศ.อ านวย  ยัสโยธา  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                       

5. ดร.เฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                        

6. นายนิพนธ๑  ภิญโญ   ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                        

7. ผศ.สนธยา  พลศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                        

8. รศ.ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                       

9. นายแพทย๑ชัยศิลป์  ด าด๎วง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                       

10. นายนิสิต  จันทร๑สมวงศ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                       

11. นายประเสริฐ  ตันสกุล  ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                     

12. ศ.ดร.วินัย  ประลมพ๑กาญจน๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                     

13. นายไพโรจน๑  รัตนภิรมย๑  ประธานคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

14. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             

15. อาจารย๑ ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง ประธานสภาคณาจารย๑และข๎าราชการ          

16. อาจารย๑พิเชษฐ๑  จันทวี  ผู๎แทนผู๎บริหาร 

17. ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง  ผู๎แทนผู๎บริหาร 

18. อาจารย๑ ดร.รัชชพงษ๑  ชัชวาลย๑ ผู๎แทนผู๎บริหาร 

19. อาจารย๑วันฉัตร  จารุวรรณโน ผู๎แทนผู๎บริหาร 

20. อาจารย๑ ดร.ช านาญ  พูลสวัสดิ์ ผู๎แทนคณาจารย๑ประจ า 

21. รศ.ดร.สมศักดิ์  แก๎วพลอย ผู๎แทนคณาจารย๑ประจ า 

22. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  ผู๎แทนคณาจารย๑ประจ า 

23. อาจารย๑อภิชาติ  พันชูกลาง ผู๎แทนคณาจารย๑ประจ า 

24. อาจารย๑จิรภา  คงเขียว  เลขานุการ                                    
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4.2 คณะกรรมการสภาวิชาการ 
1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา               
2. ศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
3. ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง   ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
4. รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
5. รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
6. รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
7. รศ.เยาวพา  ณ นคร   ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
8. รศ.ดร.วิบูลย๑  ตระกูลฮุ๎น   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
9. ศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
10. ผศ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร   ผู๎แทนคณะครุศาสตร๑  
11. ดร.มุจลินทร๑  ผลกล๎า     ผู๎แทนคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
12. ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา     ผู๎แทนคณะศิลปกรรมศาสตร๑  
13. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ๑     ผู๎แทนคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
14. ผศ.ดร.คมวิทย๑  ศิริธร     ผู๎แทนคณะวิทยาการจัดการ  
15. ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง     ผู๎แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
16. ผศ.อรสา  แนมใส     ผู๎แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
17. รศ.ดร.ไสว  บัวแก๎ว     ผู๎แทนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
18. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  
19. อาจารย๑วันฉัตร  จารุวรรณโน     ผู๎ชํวยเลขานุการ 

4.3 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
1. นายไพโรจน๑  รัตนภิรมย๑ ประธานกรรมการ 
2. นายอดินันท๑  ปากบารา กรรมการ 
3. นายปรีดี  ปรัชญ๑ด ารงค๑กิจ กรรมการ 
4. นางรุํงรัตน๑  ชัยจีระธิกุล กรรมการ 
5. ผศ.ค ารณ  พิทักษ๑ กรรมการ 
6. นายนิพนธ๑  ภิญโญ กรรมการ 
7. นายกวิศพงษ๑  สิริธนนนท๑สกุล กรรมการ 
8. นายประสงค๑  บริรักษ๑ กรรมการ 
9. พระครูวาทีธรรมวิภัช กรรมการ 
10. นายรังษี  รัตนปราการ กรรมการ 
11. นายแพทย๑พงษ๑พจน๑  ธีรานันตชัย กรรมการ  
12. นางบงกช  กาญจนแก๎ว กรรมการ 
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13. นายสามารถ  เจริญฤทธิ์ กรรมการ 
14. นายศลใจ  วิบูลกิจ  กรรมการ 
15. นายกองค๑การนักศึกษา 
16. ประธานสภานักศึกษา 
17. นางเลขา  สุวรรณชาตรี กรรมการและเลขานุการ 
18. อาจารย๑จิรภา  คงเขียว ผู๎ชํวยเลขานุการ 

4.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. อาจารย๑พิเชษฐ๑  จันทวี     รองอธิการบดีฝุายบริหารและวิทยาเขต 
3. อาจารย๑จิรภา  คงเขียว    รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย๑ ดร.นราวดี  บัวขวัญ    รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ    รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
6. ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย   รองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ  
7. ผศ.ดร.นกุล  โสตถิพันธุ๑    ผู๎ชํวยอธิการบดี  
8. อาจารย๑จิราภรณ๑  กวดขัน    ผู๎ชํวยอธิการบดี  
9. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ผู๎ชํวยอธิการบดี    
10. ผศ.ดร.ศรุติพงศ๑  ภูวัชร๑วรานนท๑   คณบดีคณะครุศาสตร๑ 
11. อาจารย๑ ดร.รัชชพงษ๑  ชัชวาลย๑   คณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
12. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ๑   คณบดีคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
13. ผศ.ดร.ปูองศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
14. อาจารย๑ ดร.กันตภณ  มะหาหมัด  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
15. อาจารย๑ ดร.มงคล  เทพรัตน๑   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
16. ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร๑  
17. อาจารย๑ ดร.มุมตาส  มีระมาน   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
18. อาจารย๑ ดร.กุลพัฒน๑  ยิ่งด านุํน   ปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงคณบดีคณะครุศาสตร๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
19. อาจารย๑พุฒิธร  ตุกเตียน    ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
20. อาจารย๑เสรี  ชะนะ     ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
21. อาจารย๑ ดร.บรรจง  ทองสร๎าง   ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
22. อาจารย๑วันฉัตร  จารุวรรณโน   ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
23. นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท๑    รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 56 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 60 หลักสูตร รายละเอียดตามตารางตํอไปนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสูตร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 12 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  /   

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  /   

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  /   

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์ /   

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป  /   

6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   /  

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา /   

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  /   

9. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย  /   

10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   / 

11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   /  

12. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชพีครู   /   

รวม 9 2 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  /   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ /   

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /   

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  /   

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน /   

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม  /   

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ /   

8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   /   

รวม 8   
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสูตร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 16 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑  /   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล  
/   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  /   
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑  /   
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  /   
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑  /   
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  /   
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม  /   
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร๑สุขภาพและสปา /   
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑เชิงอุตสาหกรรม /   
11. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  /   
12. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน  /   
13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  /   
14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา  /   
15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส๑  /   
16. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   /  

รวม 15 1  
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  /   
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย๑  /   
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  /   

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  /   

5. การจัดการบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยว  /   

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค๎า  /   

7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร๑   /   

8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  /   

9. บัญชีบัณฑิต   /   

รวม 9   
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสูตร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  /   

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  /   

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลติและการจัดการผลติภัณฑ๑อาหาร  /   

รวม 3   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร 

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย /   

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  /   

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ /   

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง /   

5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  /   

รวม 5   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 5 หลักสูตร 

1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   /   

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ตํอเนื่อง)   

/   

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง)  /   

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส๑  /   

5. อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  /   

รวม 5   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 2 หลักสูตร 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยว /   

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  /   

รวม 2   

รวมหลักสูตรทั้งหมด 56 3 1 
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากส านักสํงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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6. นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 8,344 คน 

แบํงเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 8,048 คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จ านวน 118 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 178 คน ดังรายละเอียดตามตารางตํอไปนี้  
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามคณะ 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
ครุศาสตร์ 1,272 178 110 1,560
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,719 - - 1,719
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,231 - 8 1,239
วิทยาการจดัการ 2,289 - - 2,289
เทคโนโลยกีารเกษตร 454 - - 454
ศิลปกรรมศาสตร์ 447 - - 447
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 616 - - 616
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 20 - 20

รวม 8,048 178 118 8,344

คณะ/วทิยาลัย
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด

ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎าอิงข๎อมูลจากส านักสํงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
7. บุคลากร 

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 712 คน แบํงเป็น
สายวิชาการ จ านวน 426 คน สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 286 คน ดังรายละเอียดตามตารางตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ครุศาสตร์ - 31 21 52
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 52 18 71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 58.5 39 98.5
วิทยาการจดัการ 0.5 45 26 71.5
เทคโนโลยกีารเกษตร 1 15 14 30
ศิลปกรรมศาสตร์ 1 31 11 43
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1 17 13 31
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ - - 29 29

รวม 5.5 249.5 171 426

คณะ/วทิยาลัย
วฒิุการศึกษา

รวม

 
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานการเจ๎าหน๎าท่ี 
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ตารางท่ี 9 จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคณะและต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ครุศาสตร์ 26 26 - - 52

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 56 14 1 - 71

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65.5 32 1 - 98.5

วิทยาการจดัการ 55.5 15 1 - 71.5

เทคโนโลยกีารเกษตร 14 14 2 - 30

ศิลปกรรมศาสตร์ 28 15 - - 43

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 16 14 1 - 31

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 23 5 1 - 29

135 7 -
รวม 284 426

142

คณะ/วทิยาลัย
ต าแหน่งทางวชิาการ

รวม

 
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานการเจ๎าหน๎าท่ี 

 
ตารางท่ี 10 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณะและการปฏิบัติงาน 

ปฏบัิตงิานจริง ลาศึกษาตอ่
ครุศาสตร์ 51 1 52

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 3 71

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92.5 6 98.5

วิทยาการจัดการ 64.5 7 71.5
เทคโนโลยีการเกษตร 26 4 30

ศิลปกรรมศาสตร์ 43  - 43

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 30 1 31

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 29  - 29
รวม 404 22 426

คณะ/วิทยาลัย
การปฏบัิตงิาน

รวม

ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานการเจ๎าหน๎าท่ี 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 14 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ าแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ครุศาสตร์ - 38 24 62

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 29 15 44

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 41 39 80

วิทยาการจัดการ - 27 18 45

เทคโนโลยีการเกษตร - 8 11 19

ศิลปกรรมศาสตร์ - 18 7 25

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม - 13 12 25

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 11 11

รวม  - 174 137 311

คณะ
วุฒิการศึกษา

ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากคณะ 
 
 

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ต าแหน่งทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม

ครุศาสตร์ 38 24 - - 62 109

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 9 1 - 44 54

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 26 1 - 80 125

วิทยาการจดัการ 36 8 1 - 45 72

เทคโนโลยกีารเกษตร 8 10 1 - 19 21

ศิลปกรรมศาสตร์ 13 12 - - 25 103

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 13 11 1 - 25 42

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 8 2 1 - 11 12

รวม 203 102 6 - 311 538

คณะ
ผลงานทางวชิาการ

( เรื่อง)

ต าแหน่งทางวชิาการ

ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากคณะ 
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ตารางท่ี 13 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภท จ านวน
ข้าราชการ 10
พนักงานราชการ 42
ลูกจ้างประจ า 7
พนักงานมหาวิทยาลัย 140
พนักงานประจ าตามสัญญา 58
พนักงาน UBI+รร.สาธิต 29

รวม 286
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานการเจ๎าหน๎าท่ี 

  

หมายเหตุ   การนับจ านวนอาจารย๑ประจ า 

ระยะเวลาการท างาน การนับจ านวนอาจารย์ 
9-12  เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไป แตํไมํถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น๎อยกวํา 6 เดือน ไมํสามารถนับได ๎

 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  
ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดนิ

งบบุคลากร 29,544,900 74,227,300 103,772,200

งบด าเนินงาน 95,320,262 10,951,100 106,271,362

งบลงทุน 3,874,898 154,794,400 158,669,298

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

งบรายจ่ายอืน่ 13,450,940 - 13,450,940

รวม 146,578,100 541,676,500 688,254,600

งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

ข๎อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 
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ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดนิ

งบบุคลากร 23,366,200.00 73,472,000.00 96,838,200.00

งบด าเนินงาน 120,416,780.00 9,979,400.00 130,396,180.00

งบลงทุน 28,403,620.00 164,980,500.00 193,384,120.00

งบเงินอดุหนุน 6,249,800.00 291,047,600.00 297,297,400.00

งบรายจ่ายอืน่ 22,501,500.00  - 22,501,500.00

รวม 200,937,900.00 539,479,500.00 740,417,400.00

งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม

ข๎อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

 
ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่  

หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 
1 อาคารนาฏศิลป์และการดนตร ี 40 บ๎านพักรับรอง 
2 อาคารเทคโนโลย ี 41 บ๎านพักอธิการบด ี
3 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 42 อาคารศูนย๑วิทยาศาสตร๑ 
4 อาคารคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 43 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตร (รื้อถอน) 
5 อาคารคณะครุศาสตร๑ 44 ส านักวิทยบริการ 
6 อาคารโสตศึกษา 45 โรงอาหาร 3 
7 อาคารส านักงานเกษตรชั่วคราว 46 อาคารศูนย๑การศึกษาปฐมวัย 
8 อาคารวิทยาศาสตร๑ 47 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9 อาคารบัณฑิตวทิยาลัย 48 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
10 อาคารคณะวิทยาศาสตร๑ 49 ส านักกิจการนักศึกษา 
11 อาคารสงขลาพาเลซ 50 อาคารศิลปกรรม 
12 อาคาร  100 ป ี 51 อาคารส านักศิลปและวัฒนธรรม 
13 หอพักรุกขวัลย๑ 52 อาคารเพาะฟ๓กสัตว๑น้ า 
14 หอพักพรรณลดา (รื้อถอน) 53 อาคารโรงผลิตน้ าดื่ม 
15 อาคารปฏิบัติการเกษตร (รื้อถอน) 54 อาคารปฏิบัติการสัตวบาล 
16 หอพักปาริชาต ิ(รื้อถอน) 55 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
17 หอพักราชพฤษ๑ 56 อาคารร๎านสหกรณ๑ 
18 หอพักสบันงา 57 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล 

19-21 โรงเรียนสาธิต 58 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร๑ 
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หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 
22 อาคารศิลปะ 59 อาคารศูนย๑ภาษาและคอมพิวเตอร๑ 
23 อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 60 อาคารพิพิธภัณฑ๑พชื 
24 อาคารคหกรรม 1 61 อาคารปฏิบัติการและบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25 อาคารคหกรรม 2 62 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 
26 โรงอาหาร 1 63 อาคารสมาคมศิษย๑เกํา 
27 หอประชุม 1 64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
28 สโมสรอาจารย๑ (รื้อถอน) 65 หอพักอาจารย๑ (อาคารชุด 90 ปี) 
29 โรงซํอมบ ารุง (รื้อถอน) 66 อาคารคณะวิทยาการจัดการ(หลังใหมํ) 
30 สหกรณ๑ (รื้อถอน) 67 อาคาร โรงเรียนสาธิต (หลังใหม)ํ 
31 อาคารชั่วคราว (รื้อถอน) 68 อาคารคณะครุศาสตร๑ (หลังใหมํ) 
32 โรงอาหาร 2 69 อาคารหอพักนักศึกษา 
33 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 70 อาคารสระวํายน้ า 
34 หอสมุด 71 อาคารแสดงนทิรรศการ(หอศิลป์) 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 72 อาคารปฏิบัติการคหกรรม 
36 อาคารอเนกประสงค๑ (รื้อถอน) 73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 74 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
38 โรงยิม 75 อาคารหอพักนักศึกษา(หลังใหมํ) 

39 บ๎านพักรับรอง 76 โรงยิมเนเซียม(ในรํม) 

ข๎อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อ๎างอิงข๎อมูลจากงานออกแบบและวางผังอาคารสถานท่ี กองนโยบายและแผน 

 
9. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 
นิยาม เป็นคนดี เป็นผู๎ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด และท าสิ่งที่เป็นประโยชน๑ตน

และสิ่งที่เป็นประโยชน๑ทําน 
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต๑ใช๎ป๓ญญาและเหตุผลใน

การด าเนินชีวิต ผํานกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก๎ป๓ญหา ทักษะการคิด 
สร๎างสรรค๑ ทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทักษะการสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ทักษะการตระหนักรู๎ในตน ทักษะการเข๎าใจผู๎อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ๑ 
และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร๎างสรรค๑ เป็นกุศล และมุํงท ากรรมดีที่เป็นประโยชน๑ตํอ
สํวนรวมตั้งอยูํบนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
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เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
นิยาม การพัฒนาท๎องถิ่น หมายถึง การท าให๎พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยูํอาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น 

ทั้งนี้การท าให๎ท๎องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุํงเน๎นการพัฒนาท๎องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งด๎านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. มหาวิ ทยาลั ย  มี ผู๎ บ ริ หาร ใน 

แตํละระดับที่มีวิสัยทัศน๑ มีบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่มีความมุํงมั่น 
มีความพร๎อมในการรํวมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีศาสตร๑ที่
หลากหลายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ควร
มีแผนการด าเนินงานสูํสากลอยํางเป็น
รูปธรรมตามวิสัยทัศน๑ที่ก าหนด ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
ภาคใต๎สูํสากล เชํน การจัดล าดับของ
มหาวิทยาลัย ความรู๎/ทักษะด๎านภาษา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ งภาษาอังกฤษของ
อาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา และการ
เพิ่มความรํวมมือกับเครือขํายตํางประเทศ 
สร๎างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ๑ในวารสาร 
ระดับนานาชาติ  รวมทั้ งมุํ งการสร๎าง
วัฒนธรรมความรํวมมือในการผลักดันงาน
ทุกพันธกิจ 
 
 

มหาวิทยาลัยโดยคณะและส านัก สถาบัน ได๎ด าเนินการการ
พัฒนาความรู๎/ทักษะด๎านภาษาอังกฤษของอาจารย๑ บุคลากร และ
นักศึกษา การเพิ่มความรํวมมือกับเครือขํายตํางประเทศ และสร๎าง
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ๑ในวารสาร ระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาความรู๎/ทักษะด๎านภาษาอังกฤษของ
อาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา ประกอบด๎วย 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาความรู๎/ทักษะด๎านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ได๎แกํ 

(1) อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  เ รื่ อ ง  Eng l i sh  fo r  
Entrepreneurship ในรูปแบบออนไลน๑ 

(2) โครงการART English Talent (ประกวดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ) 

(3) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช๎ภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาและการท างานด๎านศิลปกรรม 

(4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

(5) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอบวัดมาตรฐาน TOEIC” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

(6) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ready to efficiently work 
; boost your English, boost your energy ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

(7) คํายภาษาอังกฤษ English WISH Camp 
(8) กิจกรรมสํงเสริมสมรรถนะการใช๎ภาษาอังกฤษ

ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
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(9) อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู๎ประกอบการ” 

(10) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC)  

(11) อบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย๑ชาวตํางชาติ 
(Speaking English with Foreign Teachers) 

(12) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร๎อมเพื่อสอบ
ข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ในรูปแบบออนไลน๑ 

(13) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร๎อมเพื่อสอบ
ข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑ ส าหรับ
นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี 

(14) อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เตรียมความพร๎อมเพื่อ
สอบข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย 

(15) โครงการทดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษด๎วย
ข๎อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEIC) ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย 

(16) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง English for Communication 
1&2 ด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) 

(17) จัดหาแพลตฟอร๑มการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โปรแกรม 
Speexx  

1.2 กิจกรรมการพัฒนาความรู๎/ทักษะด๎านภาษาอังกฤษของ
อาจารย๑ ได๎แกํ 

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่องาน
วิชาการ 

(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Everyday English ในรูปแบบ
ออนไลน๑ 

(3) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Reading and Writing 
for IELTS ในรูปแบบออนไลน๑ 
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2. การเพิ่มความรํ วมมือกับเครือขํายตํางประเทศ โดยคณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับ 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, INDONESIA  เพื่อการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย  

3. โครงการ/กิจกรรมสร๎างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ๑ในวารสาร 
ระดับนานาชาติ ได๎แกํ 

3.1 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการน าเสนอผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ 

3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
(area base) 

3.3 โครงการมนุษย๑มดเข๎าคํายผลงานทางวิชาการ ปีที่ 2 
3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ๑ระดับนานาชาติ  
2. มหาวิทยาลัย มีเครือขํายความ

รํวมมือการท างานกับหนํวยงานและ
องค๑กรภายนอก ทั้งในระดับกลุํมจังหวัด 
และท๎องถิ่น ได๎รับความชื่นชมในความ
รํวมมือเป็นอยํางดี ทั้งนี้ควรยกระดับ
ความรํวมมือในอนาคตให๎เพิ่มมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยยกระดับเครือขํายความรํวมมือในการท างานกับ
หนํวยงานและองค๑กรภายนอก ทั้งในระดับกลุํมจังหวัด และท๎องถิ่น
ให๎เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และ
บริษัท วีแอนด๑บี สเปเชียลลิสต๑ จ ากัด 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนศูนย๑เรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรม
ชุมชน ทุํงใหญํสารภีโมเดล และถํายทอดนวัตกรรมชุมชนทุํงใหญํสารภี
โมเดล รํวมกับจังหวัดสตูล และหนํวยงานในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล 
จ านวน 37 หนํวยงาน 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการสํงนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานระหวํางเรียน และความรํวมมือด๎านสหกิจศึกษา กับ 
บริษัท ไทยไลอ๎อน เมนทารี จ ากัด 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการการบูรณาการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
นิวเคลียร๑ เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพด๎านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
การใช๎ประโยชน๑ ระหวําง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร๑แหํงชาติ
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(องค๑การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลงนามบันทึกข๎อตกลง 
University Application รํวมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการภาคีเครือขํายการบริหารทรัพยากรมนุษย๑กลุํม
ภาคใต๎ รํวมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหํงประเทศไทย 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือด๎านวิชาการและด๎านนวัตกรรมการจัดการขยะ และกิจกรรม
ระดมความคิดเห็นรํวมกับ สถาบันและหนํวยงานในท๎องถิ่น เรื่อง 
ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรความรํวมมือกับท๎องถ่ิน จังหวัดสตูล 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารํวมลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการ ระหวํางคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและ
การจัดการความรู๎เพื่อผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล (อจชล.) 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือ กับ บริษัท เกรทโอเรียนเท็ล เทรดดิ้ง จ ากัด และ บริษัท ออโต 
ไดแด็กติก จ ากัด 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รํวมลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือระหวําง สโมสรฟุตบอล สงขลา เอฟซี 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รํวมลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํ วมมื อกา รขับ เคลื่ อนกา รพัฒนาด๎ านสั ง คมศาสตร๑ 
มนุษยศาสตร๑ และศิลปกรรมศาสตร๑ของประเทศ ระหวํางส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม และ
เครือขํายมหาวิทยาลัยและหนํวยงานรํวมขับเคลื่อนการพัฒนา  
ด๎านสังคมศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑ และศิลปกรรมศาสตร๑ จ านวน 30 แหํง  

12. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) พร๎อมด๎วย กรมวิทยาศาสตร๑บริการ (วศ.) 
ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
ในนาม 4 เสือสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการพัฒนาจังหวัดสตูล
สูํความยั่งยืน ภายใต๎แนวทางการพัฒนา BCG รํวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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13. คณะเทคโนโลยี การเกษตร ลงนามบันทึ กข๎ อตกลง 
ความรํวมมือทางวิชาการ กับ ร๎านปาดิโอพัทลุงและบริษัทฐิภูตา 

14. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรอินทรีย๑ กับ สมาพันธ๑เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และศูนย๑เรียนรู๎
กสิกรรมไทยบ๎านภูลิตา 

15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานในสถานประกอบการ 
กับ วิสาหกิจชุมชนบ๎านเห็ดร าแดง วิสาหกิจชุมชนหมํอนผลแปรรูปกลุํมใต๎
รํมบุญ และสวนปลักหว๎า 

16. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ทางวิชาการกับวิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยเทคนิคสตูล เเละ
วิทยาลัยชุมชนสตูล เทศบาลต าบลก าเเพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

17. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีกับ
โรงเรียนบ๎านนาทวี จังหวัดสงขลา 

18. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี 

19. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือกับเครือขํายความรํวมมือด๎านวิจัยกับองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล องค๑การบริหารสํวน
ต าบลเกาะยอ และเทศบาลเมืองเขารูปช๎าง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

20. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือกับUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, 
INDONESIA เพื่อการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย 

21. คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทาง
วิชาการระหวํางส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส านักงานเครือขํายองค๑กรงดเหล๎า (สคส.) และภาคีเครือขํายวิชาการ
วิชาชีพเครือขํายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงคํานิยมและสุขภาวะชุมชน  
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3. มหาวิทยาลัย ควรมีแผนงาน ก าหนด
รูปแบบ และเปูาหมายความส าเร็จในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช๎ไอทีเข๎าชํวยการด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ (e-University)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-University)  

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส๑ 
(e-University) และแผนด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ใน
รูปแบบ Big Data และ Single Database จึงได๎บรรจุแผนดังกลําว
ภายใต๎แผนยุทธศาสตร๑ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อก๎าวสูํ e-University  

เปูาประสงค๑ (Objective) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสูํ e-University  

ตัวชี้วัด (Key Result)  ดังนี้ 
(1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจ านวน 2 ระบบ 
(2) สร๎างฐานข๎อมูลขนาดใหญํ Big Data จ านวน 1 ฐานข๎อมูล 
โปรแกรม ดังนี ้
- พัฒนาระบบ e-University ในการบริหารจัดการและ

โครงสร๎างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- พัฒนาฐานข๎อมูลขนาดใหญํ Big Data (โครงการเพื่อการ

พัฒนาท๎องถิ่นตามพระราโชบาย)  
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ ทักษะ ในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ  
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ด าเนินการ

จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน เพื่อจัดหาระบบ และโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อการรองรับ e-University ดังนี้ 

(1) Firewall Palo Alto Networks PA-3260 จ านวน 1 เครื่อง 
ห๎องระบบเครือขําย (server) ศูนย๑คอมพิวเตอร๑ 

(2) ซอฟต๑แวร๑ส าหรับการวิเคราะห๑เว็บไซต๑ 
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(3) อัพเกรดระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิกส๑  (E-document)  
เป็นเวอร๑ชั่นลําสุดเพื่อให๎สามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส๑ผํานทาง
ระบบออนไลน๑ 

(4) ชุดอุปกรณ๑ทดสอบประสิทธิภาพสายสัญญาณและ
ค๎นหาสายสัญญาณอินเทอร๑เน็ต  

(5) Office 365 A3 จ านวน 100 license 
(6) Domain & SSL 5 ป ี
(7) แบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด 40KVA จ านวน 1 

งาน ส าหรับห๎องเคร่ืองแมํขําย 
(8) คําเชําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(9) หนํวยความจ าถาวรชนิด SSD (Solid State Disk) ขนาด 1.2TB 

จ านวน 10 ลูก ส าหรับ Up SAN 
(10) บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูาประจ าศูนย๑คอมพิวเตอร๑ 
(11) คําบ ารุงรักษาโปรแกรมห๎องสมุดอัตโนมัติ 
(12) จัดซื้อชุด Upgrade Google Workspaces for Education 

Teaching and learning จ านวน 500 user 
(13) โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 1 ปี 

จ านวน 50 license 
(14) คําสมัครสมาชิกวารสารและสิ่งพิมพ๑ 
(15) คําสมัครสมาชิกบริการ Netflix 
(16) จัดหาฐานข๎อมูลด๎านวิทยาศาสตร๑ หรือสังคมศาสตร๑ 
(17) วารสารออนไลน๑ EBSCO จัดซื้อรํวมกับ มรภ.ทั่วประเทศ 
(18) e-Books ออนไลน๑ของ GALE 
(19) e-books และ e-magazine ภาษาไทย 
(20) คําสมัคร Freepik และ Canva จ านวน 2 license/ปี  

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให๎กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ดังนี้ 

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ Computer Competency Skill 
(The Internet and Computer Core : IC3) รูปแบบออนไลน๑  
จัดให๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีสุดท๎ายทุกคน 
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(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 Upskill/Reskill รูปแบบ
ออนไลน๑ จัดให๎แกํ บุคลากรสายวิชาการ 

(3) อบรมเชิ งปฏิบัติการ การประยุกต๑ ใช๎ชุดโปรแกรม
ส านักงาน รูปแบบออนไลน๑ จัดให๎แกํ นักศึกษาทุกชั้นปี 

(4) อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู๎การดูแล
อุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑ และความปลอดภัยในการใช๎งาน
อินเทอร๑เน็ตภายในส านักงาน รูปแบบออนไลน๑ จัดให๎แกํ บุคลากรสาย
วิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน  

(5) อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและถํายภาพ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนด๎วยสมาร๑ทโฟน รูปแบบออนไลน๑ จัดให๎แกํ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎สนับสนุนการ
ปรับองค๑กรให๎มีความพร๎อมและรองรับ e-University ดังนี้ 

(1) ปรับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารเทศให๎มีความ
พร๎อมด๎านเครือขํายให๎ มีความทันสมัยและปลอดภัย 

(2) สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรให๎น าเทคโนโลยีสมัยใหมํเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด๎านการปฏิบัติงานเชํน โครงการอบรม upskill 

(3) ผลักดันให๎เกิดความรํวมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎รองรับการใช๎งานภายใน
องค๑กร 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศรํวมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร๑ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชํน อบรมการใช๎งาน 
Antivirus , พัฒนาบุคลากรทางด๎านไอทีเครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
38 แหํง เพื่อยกระดับสูํการเป็น Google Certified Educator ระดับ 1 , 
การสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ด าเนินการ
วิเคราะห๑ความพร๎อมในด๎านข๎อมูลสารสนเทศเชํน ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับผู๎บริหาร และระบบรายงานข๎อมูล Dashboard 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ท าความรํวมมือ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ธนาคารกรุงไทย โดยจัดท าบันทึกตกลง
ความรํวมมือในการบริการจัดการทางการเงินผํานระบบ Krungthai 
Digital Platform ซึ่งธนาคารจะด าเนินการพัฒนาและให๎บริการแอป
พลิ เคชันบนมือถือ University Application ที่ เป็นสํวนหนึ่ งของ 
Krungthai Digital Platform ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเข๎ากับระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคาร 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดท าระบบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและโครงการตาม
พระบรมราโชบาย 

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร๎อม
ส าหรับการประเมินตนเองด๎านประเมินตนเองด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดล าดับมหาวิทยาลัยใน Webometric World Ranking โดย
ด าเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บและการบริหารจัดการ
สารสนเทศทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 ระบบ ได๎แก ํ

- ระบบ SKRU MOOC 
- ศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ (SKRU Online Learning Center : OLC) 

4. มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการวิทยาเขตสตูล โดยการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑ของวิทยาเขตสตูล 
การน าหลักสูตรที่ เป็นที่นิยมและเป็น
ความต๎องการของพื้นที่ไปเปิดด าเนินการ 
ควรพิจารณาอยํางรอบคอบ กรณีเปิด
หลักสูตรใหมํ การจัดท าแผนกลยุทธ๑ทาง
การเงินเฉพาะของวิทยาเขตสตูล และสร๎าง
ผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูงจากศักยภาพของ
อาจารย๑ที่มีอยูํ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดการจัดท าเเผนยุทธศาสตร๑ ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และเเผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. จัดการด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดหารายได๎ โดยน าเเผน
การจัดหารายได๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการจัดท าเเผนกลยุทธ๑ทางการเงิน  

3. ท าความรํวมมือกับหนํวยงานการศึกษาในพื้นที่  ได๎ เเกํ 
วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยเทคนิคสตูล เเละวิทยาลัยชุมชน 
จังหวัดสตูล เพื่อจัดท าหลักสูตรเทียบโอน เเละเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให๎กับประชาชนในพื้นที่ 

4. จัดประชุมผู๎อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่สตูลเพื่อหาเเนวทางการ
ท าหลักสูตรให๎ตรงกับความต๎องการของคนในพื้นที่ 

5. จัดตั้งคลินิกวิจัย เพื่อให๎ค าปรึกษาด๎านการตีพิมพ๑บทความ
วิจัยระดับนานาชาติกับคณาจารย๑ในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการรองรับทั้งสายสังคมศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ 
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5. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและ
กลไกสร๎างความสัมพันธ๑ทุกด๎านกับศิษย๑เกํา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการให๎ความรู๎ที่
หลากหลายและตามความต๎องการของ
ศิษย๑เกํา รวมถึงใช๎ศักยภาพของศิษย๑เกํา
มาพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติตําง ๆ ให๎
เพิ่มมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยคณะทุกคณะ และกองพัฒนา
นักศึกษา ได๎ด าเนินการดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบ
ฐานข๎อมูลศิษย๑ เกํ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่ งที่ 
1069/2565 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อปรับปรุงและจัดท า
ระบบฐานข๎อมูลศิษย๑เกํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให๎ความทันสมัย
และเป็นป๓จจุบัน โดยบูรณาการกับหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งขณะนี้อยูํ
ระหวํางการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากระบบเดิม เพื่อน ามาปรับปรุงใหมํให๎
มีความทันสมัย และรองรับการใช๎งานของหนํวยงานตําง ๆ 

2. กองพัฒนานักศึกษาได๎สร๎างกลุํม LINE OpenChat ศิษย๑เกํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใต๎ชื่อกลุํม ศิษย๑เกํารหัส 60 และ
ศิษย๑เกําจบ 59 - 60 (รับ 63) เพื่อใช๎เป็นชํองทางการสื่อสารข๎อมูล
การรับสมัครงาน การอบรม การสัมมนา การ Upskill Reskill 
ความรู๎ตําง ๆ การช าระเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
และข๎อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน๑กับศิษย๑เกํา 

3. กองพัฒนานักศึกษา ได๎เชิญศิษย๑เกํามาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎กับ
ศิษย๑ป๓จจุบัน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 

(1) การท า inforgraphic เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดย 
วําที่ ร.ต.ฐานันดร ไพโรจน๑ 

(2) การใช๎โปรแกรม Microsoft Visio เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 
โดย นางจิราภรณ๑ บัวจันทร๑ 

(3) การใช๎โปรแกรม Lightroom เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
โดย นายอนนต๑  แก๎วคีรี 

(4) ทักษะการสื่อสารระหวํางบุคคล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
โดย นายปริญญา  ศรีวรรณ 
 นอกจากนี้  ได๎ เชิญศิษย๑เกํามาเป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดเสื้อกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
โดย อาจารย๑วงศ๑วรุตม๑  อินตะนัย และอาจารย๑ ดร.ศุภฤกษ๑  เวศยาสิรินทร๑ 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  
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4. กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสวนาศิษย๑เกําผูกพันแบํงป๓น
ประสบการณ๑ ได๎เชิญศิษย๑เกํามาเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา 
เชิ งปฏิบัติ การพัฒนาศั กยภาพผู๎ น านักศึกษา  เมื่ อวันที่  19 
พฤษภาคม 2565 สัมมนา หัวข๎อ “แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑
การท างานในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู๎น าให๎ป๓ง ท าอยํางไร” โดยมีศิษย๑เกํา
จ านวน 3 คน รํวมเป็นวิทยากร ดังนี้ 

(1) นายสมภพ  อารณฤทธิ์ อดีตนายกองค๑การนักศึกษา 
ภาคปกติ 

(2) นายมูนิร  ใจดี อดีตรองนายกองค๑การนักศึกษา ภาคปกติ 
(3) นายวชิราวุธ  แก๎วกล๎าหาญ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ 
5. กองพัฒนานักศึกษาและคณะได๎จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ที่ เป็น

ประโยชน๑แกํศิษย๑เกํา ดังนี้ 
(1) กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํศิษย๑เกํา 

ข๎อมูล ขําวสาร ทักษะ อาชีพ การดูแลสุขภาพ 
(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการบรรยายให๎

ความรู๎และการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพแกํศิษย๑เกํา เม่ือวันที่ 
12 พฤษภาคม 2565 เพื่อให๎ความรู๎และพัฒนาทักษะที่ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นประโยชน๑ในการประกอบอาชีพ
ของศิษย๑เกํา 

(3) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสูํตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎และความ
เข๎าใจที่เหมาะสมตํอการสอบเข๎าสมัครงานหนํวยงานตําง ๆ 

(4) คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู๎ประกอบการฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2565 -18 มิถุนายน 2565 เพื่อสร๎างและเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจ 
และแนวทางในการเป็นผู๎ประกอบการ สามารถประยุกต๑ความรู๎ด๎าน
การจัดการทางธุรกิจในการเป็นผู๎ประกอบการ 

(5) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ศิษย๑เกํา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
เพื่อเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางสถาบันกับนักศึกษาศิษย๑เกํา 
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ศิษย๑ป๓จจุบัน คณาจารย๑ตลอดจนบุคลากร ประชาสัมพันธ๑
ภาพลักษณ๑และชื่อเสียง ของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพ และประสบการณ๑ระหวํางศิษย๑เกํา 
และศิษย๑ป๓จจุบัน 

(6) คณะศิลปกรรมศาสตร๑จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“SMEs Boot Camp การพัฒนาแผนธุรกิจทางด๎านศิลปกรรม” 
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 เพื่อให๎เข๎าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
SMEs ทางด๎านศิลปกรรม 

(7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาองค๑ความรู๎ศิษย๑เกําคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

(8) วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ โครงการเพื่อเป็น
การปลูกฝ๓ง สร๎างความรักความผูกพันธ๑ เชื่อมสายใยเเกํรุํนพี่รุํนน๎อง 
ระหวํางนักศึกษา อาจารย๑ เเละบุคลากร ได๎เเกํโครงการ สานรัก สานสัมพันธ๑ 
ชํอพวงคราม ก๎าวสูํปีที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตํอเนื่องทุกปี 

(9) คณะครุศาสตร๑ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาศิษย๑เกํา 
ครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ข้อเสนอแนะกรณีเร่งด่วน 

1. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑อยําง
ตํอเนื่อง เพื่อให๎มีคุณภาพทัดเทียมการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับอาจารย๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎อาจารย๑ผู๎สอน
มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านวิชาการและเทคนิคการสอนรูปแบบตําง ๆ 

2. ปรับแบบประเมินอาจารย๑ผู๎สอนส าหรับนักศึกษาเพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลการสอนออนไลน๑ของอาจารย๑ 

2. มหาวิทยาลัย ควรมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส าหรับการเรียนภาคปฏิบัติการ
ของรายวิชาตําง ๆ (แม๎มีการประเมินผล
และให๎เกรดแล๎ว) ในสํวนที่ขาดเพิ่มเติม 

มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏส งขล า โ ดย กองพัฒนานั กศึ กษ า 
ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดโครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎ เทํ าทัน 
Cyberbullying (การกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑) วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษารู๎เทําทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห๑ ประเมิน 
และน าข๎อมูลที่ได๎รับไปใช๎ในทางสร๎างสรรค๑ 
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2. จัดโครงการบรรยายเรื่อง รู๎หลักประกันสังคม วันที่ 10 มีนาคม 2565 
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับหลักประกันสังคม 

3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ระหวําง
วันที่ 17 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2565 ผํานระบบออนไลน๑ โดยมี
วั ตถุประสงค๑ เพื่ อ ให๎ความรู๎ และทั กษะแหํ งศตวรรษที่  21  
แกํนักศึกษา โดยมีหัวข๎อการอบรม ดังนี้ 

(1) การท าสื่อน าเสนอให๎นําสนใจด๎วยโปรแกรม Canva  
(2) การท า inforgraphic ด๎วยโปรแกรม Canva  
(3) การใช๎โปรแกรม Microsoft Visio  
(4) การใช๎โปรแกรม Lightroom  
(5) การใช๎โปรแกรม Microsoft Excel  
(6) การจัดการกับอารมณ๑ในยุคโควิด  
(7) ออมอยํางไรให๎ได๎เงินล๎าน กํอนอายุ 35 ปี  
(8) เทคนิคการขายออนไลน๑  
(9) ทักษะการสื่อสารระหวํางบุคคล  
(10) ชัวร๑กํอนแชร๑  
(11) การท า Portfolio ให๎นําสนใจ  

4. จัดโครงการบรรยาย เร่ือง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร๑รัปชันและตํอต๎านการทุจริต
คอร๑รัปชัน 

5. กองพัฒนานักศึกษารํวมกับส านักงานขนสํงจังหวัดสงขลา  
จั ด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ  เรื่ อง  นั กศึ กษารุํ น ใหมํ 
มีใบขับขี่ เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑
เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ในการใช๎รถใช๎ถนนอยํางถูกต๎อง  
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3. มหาวิทยาลัย ควรดูแลนักศึกษาใน
สถานการณ๑ป๓จจุบันอยํางตํอเนื่องและ
ใกล๎ชิด ควรแยกระดับป๓ญหาของนักศึกษา 
พร๎อมให๎ค าปรึกษา ดูแลโดยอาจารย๑ 
ที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยกองพัฒนานกัศึกษาไดด๎ าเนินการ ดังนี้ 
1. แตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานให๎ค าปรึกษา โดยมีหน๎าที่ให๎

ค าปรึกษาตามเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดท ารายงานและติดตามผล
การให๎บริการ 

2. จัด โครงการสัมมนาอาจารย๑ที่ ปรึกษานักศึกษาใหมํ  
ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 

4. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไก
ติดตามการฉีดวัคซีนของนักศึกษาเป็นระยะ 
เพื่ อเพิ่มโอกาสให๎มีการจัดการเรียน 
การสอนที่มหาวิทยาลัยเร็วขึ้น 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยกองพัฒนานกัศึกษาไดด๎ าเนินการ ดังนี้ 
1. ส ารวจความประสงค๑ฉีดวัคซีนของนักศึกษาในการฉีดวัคซีน

ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. จัดท าระบบติดตามการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส ารวจ ผําน google form และ
ส ารวจจากนักศึกษาจ านวน 10,676 คน พบวํา นักศึกษาฉีดวัคซีนจ านวน 
10,543 คน ไมํฉีดจ านวน 133 คน 

3. จัดหาวัคซีนให๎กับนักศึกษา โดยประสานงานหนํวยฉีดของ
โรงพยาบาลสงขลา ก าหนดวันฉีดวัคซีน ดังนี้  

(1) วันที่ 19 ตุลาคม 2564 จ านวน 168 คน 
(2) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จ านวน 193 คน 
(3) วันที่ 30 ตุลาคม 2564 จ านวน 145 คน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิ ทยาลั ย  มี อาจารย๑ ที่ มี
ต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 31.72 แม๎วํา
จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องในชํวง 3 ปี 
ที่ผํานมา และมีการสํงผลงานอยูํระหวําง
กระบวนการพิจารณาอยูํจ านวนหนึ่ง แตํก็
ควรเพิ่ มความเข๎มข๎นในการสํ งเสริม
สนับสนุนและก าหนดมาตรการเพื่อก ากับ 
ติดตาม และสํ งเสริมเป็นรายบุคคล 
โดยเฉพาะกลุํม ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ที่จะ
พัฒนาเข๎าสูํต าแหนํงรองศาสตราจารย๑ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า โ ด ย ง า น ก า ร เ จ๎ า ห น๎ า ที่ 
ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
เพื่อให๎บุคลากรเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการอยํางเป็นระบบ 

2. มีระบบพี่เลี้ยง ดูแล ให๎ค าปรึกษา ผู๎ขอก าหนดต าแหนํงที่จะ
ยื่นขอต าแหนํงทางวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยก าลั งอยูํ ระหวํ าง พิจารณาออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยวําด๎วยหลักเกณฑ๑การแตํงตั้ งที่ปรึกษาและอัตรา
คําตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย๑
เพื่อขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ เพื่อเป็นการตอบแทนส าหรับการ
ให๎ค าแนะน า ปรึกษา ก ากับติดตาม การจัดท าผลงานทางวิชาการ 
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2. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ควรทบทวนตัวชี้วัดและคํา
เปูาหมายระดับโครงการ ให๎มีวิธีการ
ประเมินและเครื่องมือในการประเมินที่
สอดรับกับวัตถุประสงค๑ของโครงการได๎
อยํางแท๎จริง ทั้งนี้ควรก าหนดตัวชี้วัดที่
เน๎นการประเมินผลลัพธ๑ที่ เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาให๎ครบถ๎วน 

มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏส งขล า โ ดย กองพัฒนานั กศึ กษ า 
ได๎ด าเนินการจัดโครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหวํางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 

3. มหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนและ
ด าเนินงานแบบมุํงผลลัพธ๑ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษนักศึกษาให๎มี
คุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน CEFR  
โดยก าหนดกลยุทธ๑การพัฒนาหลากหลายวิธี 
เชํน ใช๎โปรแกรม Speexx ในการฝึกฝน
และพัฒนาผํานกลุํมวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปการก าหนด
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาภาษาอังกฤษที่วัดผล
การพัฒนาเป็นระยะ เพิ่มเติมจากวัดผล
สอบผํานระดับ B1 ในชั้นปีสุดท๎ายเพียง
อยํางเดียว รวมถึงการสํงเสริมให๎นักศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงเข๎าสอบด๎วยข๎อสอบที่มี
มาตรฐาน CEFR เชํน TOEIC, TOFEL, IELTS, 
CU-TEP รวมทั้งการพัฒนาศูนย๑ภาษาให๎
เป็นศูนย๑สอบ TOEIC เพื่อลดคําใช๎จํายที่
เกิดขึ้นจากการสอบของนักศึกษา และเป็น
ชํองทางในการหารายได๎มหาวิทยาลัยอีก
แนวทางหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได๎ด าเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน CEFR ดังนี้ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางด๎านภาษาอังกฤษ 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา

นักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 
3. จัดหาแพลตฟอร๑มการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโปรแกรม Speexx 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษา 

4. จัดท าระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทางด๎านภาษาอังกฤษ (Lifelong 
Learning Language) เชํน MOOC, Online Learning Center โดยได๎
จัดท าคลิปวิดีโอออนไลน๑ MOOC ในหัวข๎อ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ 
(MOOC), หัวข๎อ English for Communication 1&2, หัวข๎อภาษา
อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารเบื้องต๎นด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC),  
หัวข๎อความรู๎เกี่ยวกับข๎อสอบ TOEIC รวมถึงหัวข๎อตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
สถานการณ๑ในชีวิตประจ าวัน โดยข๎อมูลสื่อการเรียนรู๎ออนไลน๑ทั้งหมด 
จัดเก็บใน SKRUOnline Learning Center 

5. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชา
อื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน CEFR โดยรํวมหารือ
กับอาจารย๑ประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และหารือกับประธาน
หลักสูตรเกี่ยวกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎อง ในการน าแพลตฟอร๑ม
ภาษาอังกฤษเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให๎มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR และน าผลการอบรม/ผลคะแนนในแพลตฟอร๑ม
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดังกลําว มาเป็นสํวนหนึ่งในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) และรายวิชาอื่นที่เก่ียวข๎อง 

6. วางแผนด าเนินการจัด KM ด๎านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให๎ทุกภาคสํวนมีสวํนรํวมในการพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

7. จัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษ เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) โครงการ ARIT English Talent (ประกวดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ) 

(2) โครงการทดสอบวัดสมรรถนะ 
(3) ภาษาอังกฤษด๎วยข๎อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ

ระดับสากล 
(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
(5) English for Entrepreneurship ในรูปแบบออนไลน๑ 
(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
(7) Everyday English ในรูปแบบออนไลน๑ 
(8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
(9) Reading and Writing for IELTS ในรูปแบบออนไลน๑ 
(10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพื่อ

สอบข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และ TOEFL ITP ใน
รูปแบบออนไลน๑ 

(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง English for Communication 
1&2 ด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) 

(12) โครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท๎องถ่ิน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตาม
มาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพด๎วย
บทเรียนออนไลน๑ (MOOC) 

(14) โครงการอบรมสนทนาภาษาอั งกฤษกับอาจารย๑
ชาวตํางชาติ (Speaking English with Foreign Teachers) 

(15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอินโดนีเซีย
เพื่อการสื่อสารเบื้องต๎นด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) 
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(16) โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการด๎านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ศึ กษาดู งานและฝึ กประสบการณ๑วิ ช าชีพ  
ณ สถานศึกษาตํางประเทศ 

8. ปรับเปลี่ยนเว็บไซต๑หลัก www.skru.ac.th เป็นภาษาอังกฤษ ได๎
ด า เนิ นการจัดตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อดู แลข๎ อมู ล  ปรับปรุ ง 
เปลี่ยนแปลง เว็บไซต๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษให๎มีความเหมาะสม 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดท า 
ระบบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  
ในรูปแบบ Dashboard ขึ้น เพื่อการรายงานผลข๎อมูล การติดตาม และ
ประเมินผลข๎อมูล เพื่อรายงานแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และน ามา
ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ และเกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

10. จัดตั้งงบประมาณเพื่อการสอบมาตรฐาน CEFR ส าหรับ
นักศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยให๎ด าเนินการจัดโครงการทดสอบวัด
สมรรถนะภาษาอังกฤษด๎วยข๎อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับสากล 
(TOEIC) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่ผํานการคัดเลือกจากคณะตําง ๆ 
และเข๎ารับการอบรมเตรียมความพร๎อม เพื่อเข๎ารับการทดสอบด๎วย
ข๎อสอบมาตรฐานระดับสากล (TOEIC) 

11. จัดตั้งศูนย๑สอบ TOEIC มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ด าเนินการประสานกับทาง
ศูนย๑สอบ TOEIC (ประเทศไทย) เพื่อด าเนินการจัดตั้งศูนย๑การทดสอบ 
TOEIC ในรูปแบบ LOA ซึ่งในขณะนี้อยูํในระหวํางการพิจารณาข๎อมูล
รายละเอียดใน LOA ที่มีระหวํางกัน  

4. มหาวิทยาลัย ควรยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
ให๎เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตร
ทางด๎านคอมพิวเตอร๑ทั้ง 5 หลักสูตร ที่กระจาย
อยูํใน 4 คณะ โดยเพิ่มความเข๎มข๎นของการ
พัฒนานักศึกษากลุํมนี้อยํางเป็นระบบ
ตั้งแตํชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และก าหนด KRs 
เพื่อวัดความส าเร็จของการพัฒนาเป็นระยะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ตาม
ค าสั่งที่ 033/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา
นักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564  

3. จัดท าระบบการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เพื่อรองรับการสอบ
มาตรฐาน IC3 ได๎แก ํ

(1) เว็บไซต๑ Digital Literacy SKRU  
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ทั้งนี้ควรจัดเตรียมงบประมาณรองรับ
การสอบมาตรฐาน IC3 ที่เป็นสากลของ
นักศึกษากลุํมนี้อยํางเหมาะสม  

(2) เว็บไซต๑ศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ (SKRU Online Learning 
Center) 

4. จัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลตาม
มาตรฐาน IC3 ดังนี้ 

(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer Competency Skill 
(The Internet and Computer Core : IC3) ให๎กับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติชั้นปีสุดท๎าย 

(2) ทดสอบสมรรถนะด๎านดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน๑ขึ้น  
5. จัดหาระบบการสอบมาตฐาน IC3 คือ ระบบสอบรับรอง

ทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล The Digital Skill Standard (ICDL) 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) ให๎กับทุกหนํวยงานโดย
ประชาสัมพันธ๑ให๎แตํละคณะแจ๎งนักศึกษาให๎เข๎ามาศึกษาจากสื่อการ
เรียนรู๎ด๎านดิจิทัล ผํานทางเว็บไซต๑ Digital Literacy SKRU และเว็บไซต๑
ศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ (SKRU Online Learning Center)  

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดท าระบบ
รายง านผลการทดสอบสมรรถนะแ ละทั กษะด๎ านดิ จิ ทั ล
(https://passport.skru.ac.th/dashboard) ในรูปแบบ Dashboard ขึ้น 
เพื่อติดตามและ ประเมินผลการสอบวัด มาตรฐาน IC3 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติชั้นปีสุดท๎าย ซึ่งชํวยให๎ผู๎บริหาระดับตําง ๆ 
ติดตามผลการเข๎ารับการทดสอบมาตรฐาน IC3 ได๎แบบ Realtime 
รวมทั้งสามารถน าผลมาปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินกิจกรรมให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ และเกิดประโยชน๑สูงสุด 

5. มหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนอยําง
เป็นระบบ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู๎
รํวมสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของนักศึกษา 
ตั้งแตํการวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมินในการรํวมสร๎างนวัตกรรมใน 3 
ชํองทาง ได๎แกํ  

1) รายวิชาในหลักสูตร/ฝึกงาน/
สหกิจศึกษา  

2) การท าวิจัยรํวมกับอาจารย๑  
3) โครงการวิศวกรสังคม 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
ได๎ด าเนินการ สํงเสริมให๎นักศึกษารํวมวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมินในการรํวมสร๎างนวัตกรรม ในโครงการตําง ๆ ดังนี้  

1. โครงการอบรมเรื่องการสร๎างแรงบันดาลใจและทักษะการ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรม ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2. โครงการนวั ตกรรมสร๎ า งส รรค๑ ของนั กศึ กษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. โครงการพัฒนาชุมชนต๎นแบบอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ให๎กับคนใน

ชุมชนฐานราก 
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และสร๎ างความรู๎ ความเข๎ า ใจให๎
ผู๎ เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนถึงรูปแบบและ
วิธีการรํวมสร๎างนวัตกรรม ทั้ง 3 ประเภท 
(สิ่งประดิษฐ๑กระบวนการ เชิงโครงสร๎าง) 
ทั้ งนี้นวัตกรรมควรมาจากโจทย๑ของ
ชุมชน/พื้นที่ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ ตํอ
ชุมชนอยํางชัดเจน และในการด าเนินงาน
ต๎องก าหนดผู๎รับผิดชอบและเปูาหมาย
รํวมกัน มีการก ากับติดตามระหวํางปี 
และรายงานผลตอนสิ้นปีอยํางเป็นระบบ 

5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสูํต าบล สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ) เฟส 1 ต าบลนาหว๎า 
(จะนะ) ต าบลทํามํวง (เทพา) และ เฟส 2 ต าบลทําหิน 

6. โครงการหลาดมนุษย๑มด ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ที่ได๎น าอาจารย๑และนักศึกษาแตํละหลักสูตรเข๎ารํวมด าเนินกิจกรรม 
ตั้งแตํการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย  (มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม) 
1. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบ

และกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ 
ให๎ครอบคลุมทั้งการพัฒนาผู๎เรียนและ
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลโดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
และคําเปูาหมายของการใช๎ประโยชน๑ที่
เป็นผลลัพธ๑หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
กลุํมเปูาหมายอยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ
อยํางตํอเนื่อง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพฒันา ได๎ด าเนินการ 
ดังนี ้

1. ก าหนดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได๎แกํ กองทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทุนงบประมาณด๎านวิทยาศาสตร๑ วิจัย
และนวัตกรรม ประเภททุนวิจยังานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได๎ก าหนดรายละเอียด ผลผลิตที่จะต๎อง
น าสํงไว๎อยํางชัดเจน  ได๎แกํ ผลงานตีพิมพ๑ ทรัพย๑สินทางป๓ญญา และ
การน าผลงานไปใช๎ประโยชน๑ในรูปแบบการน าไปใช๎เชิงวิชาการ การใช๎
ประโยชน๑เชิงนโยบาย การใช๎ประโยชน๑เชิงพานิชย๑ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลส าหรับทุนงบประมาณด๎านวิทยาศาสตร๑ วิจัยและ
นวัตกรรมประเภททุนวิจัยงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระยะเวลารายงานผลรอบ 6 เดือน 
และสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยก าหนดสํงรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการและประเมินผลโดยคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ได๎แกํ 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ๑ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

3. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสูํการน าไปใช๎ประโยชน๑ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งมี
ผลงานวิจัยได๎น าเสนอและถํายทอดความรู๎ จ านวน 7 เร่ือง โครงการ
ดังกลําวต๎องการมุํงเน๎นให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎มากขึ้น และยังเป็นกระตุ๎นและ
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สํงเสริมให๎นักวิจัยให๎น าผลงานวิจัยมาตํอยอดเชิงพานิชย๑ 
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทรัพย๑สินทางป๓ญญา

กับงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  
ซึ่งท าให๎ผู๎ เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎ด๎านการวิจัยเพื่อสร๎าง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ๑และความรู๎เบื้องต๎นทรัพย๑สินทางป๓ญญา 
ตลอดจนการยกรํางค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค๎า 

2. มหาวิทยาลัย มี เปูาหมายในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) หรือTHE–Times Higher 
Education’s Impact Ranking ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ซึ่ง
ในเกณฑ๑การจัดอันดับมีประเด็นการ
ประเมินงานวิจัยเกี่ยวกับ SDGs นั้น  ๆ
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรน าประเด็น SDGs 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาเป็นกรอบในการ
วางแผนการด าเนินงานด๎านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให๎บรรลุผลตามเปูาหมาย 
รวมทั้งเชื่อมโยง SDGs งานวิจัย และแผน
พลิกโฉมของมหาวิทยาลัยให๎บูรณาการเป็น
เนื้อเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได๎ก าหนดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยก าหนดกรอบ
ประเด็นความสอดคล๎องเปูาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ของข๎อเสนอโครงการวิจัย โดยต๎องมี
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได๎แกํ ผลผลิต (output) ผลลัพธ๑ (outcome) 
และผลกระทบ (impact) สอดคล๎องกับเปูาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ได๎แกํ ทุนกองทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทุนงบประมาณด๎านวิทยาศาสตร๑ วิจัยและ
นวัตกรรม ประเภททุนวิจัยงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 
  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ) 
มหาวิทยาลัย ควรวิ เคราะห๑และ

ประเมินผลการใช๎ประโยชน๑และ/หรือ
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ ในมิติ
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และด๎านอื่น ๆ 
อยํางตํอเนื่อง เพื่ อเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจยัและพฒันา ได๎
ด าเนินการ ดงันี ้

1. แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
โครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตามค าสั่งที่ 0054/2565 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 

2. ปรับประเด็นเพิ่มเติมในการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ทั้งในระดับผลผลิต และผลลัพธ๑ ตามประเภท
โครงการแตํละด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านการพัฒนาท๎องถิ่น (เศรษฐกิจ 
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สังคม สิ่งแวดล๎อม การศึกษา) ด๎านการผลิตและพัฒนาครู (การผลิต
ครู การพัฒนาครู) ด๎านยกระดับการศึกษา และด๎านบริหารจัดการ 

3. คณะกรรมการติดตามฯ ได๎ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานโครงการบางสํวนแล๎ว และได๎วางแผนการลงพื้นที่ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อประเมินผลรับฟ๓งป๓ญหา/อปุ
สรรค๑ในการด าเนินงานและความต๎องการของพื้นที่อยํางตํอเนื่อง 
ตลอดปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 4 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย) 

มหาวิทยาลัย ควรมีการด าเนินงานวิจัย
เพื่อตํอยอดหรือสร๎างมูลคําเพิ่มจากทุนทาง
วัฒนธรรมในชุมชนพื้นที่ให๎มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ได๎ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาตํอยอดทุนทางวัฒนธรรมสูํการเพิ่ม
มูลคําและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน แบํงเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ผลงาน ในวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ๑ 2565  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อการ

ใช๎ประโยชน๑ ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ (มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ) 

1. มหาวิทยาลัย ควรรายงานผลการ
ก ากับติดตาม รายงานผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายของแผน
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เชํน 
แผนรายบุคคลเพื่อก๎าวสูํต าแหนํงทาง
วิชาการ การประเมินเพื่อเข๎าสูํต าแหนํง
ที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยงานการเจ๎าหน๎าที่ ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก ากับติดตาม เพื่อให๎บุคลากรสายวิชาการเข๎าสูํต าแหนํงทาง

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนประเมินเพื่อเข๎าสูํต าแหนํงที่สูงขึ้น 
2. รายงานผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดั งนี้ 
(1) อาจารย๑จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันทั้งหมดที่ด ารง

ต าแหนํงทางวิชาการ จ านวน 139 คน คิดเป็น ร๎อยละ 31.88  
เมื่อเปรียบเทียบกับคําเปูาหมายร๎อยละ 25 

(2) จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหนํงระดับช านาญการ
จ านวน 26 คน 

2. มหาวิทยาลัย ควรท าความเข๎าใจ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค๑ของแผน/โครงการ และ
ถํายทอดไปยังระดับคณะ/หนํวยงานอื่น ๆ 
เพราะบางคณะประเมินความพึงพอใจ 
อาจไมํครอบคลุมตามวัตถุประสงค๑ของ
แผน/โครงการ 

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลาโดยส านั ก งานอธิ ก ารบดี 
ได๎ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อชี้แจงและซักซ๎อมความเข๎าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการให๎บริการของหนํวยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แก๎ป๓ญหาและรํวมก าหนด
แนวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการให๎
รวดเร็วมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมผํานการประชุมออนไลน๑โดยให๎
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมกิจกรรม ดังตํอไปนี้ 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

(1) กิจกรรมเปิดบ๎านส านักงานอธิการบดี หัวข๎อ แบบฟอร๑ม
การจัดท าข๎อเสนอโครงการ การเบิกจํายงบประมาณ ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

(2) กิจกรรมเปิดบ๎านกองนโยบายและแผน หัวข๎อ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และซักซ๎อมความเข๎าใจในการจัดการโครงการ (การเขียน
โครงการ/ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนงานโครงการ/
รายงานผลการด าเนินโครงการ) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

3. มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายละเอียดเรื่อง
การวิเคราะห๑ความคุ๎มทุนของการบริหาร
หลักสูตร ทั้งในประเด็นป๓จจัยน าเข๎า (Input) 
กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ๑ 
(Output/Outcome) รวมทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขํงขัน โดยเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยคูํเทียบอยํางเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยกองนโยบายและแผน 
ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงให๎หนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบเกณฑ๑การป๓นสํวนคําใช๎จําย และหลักการจัดท า
รายงานต๎นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. มอบหมายให๎หนํวยงานระดับคณะด าเนินการจัดเก็บข๎อมูล
เพื่อฐานในการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิตระดับหลักสูต ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ก ากับติดตามการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิตระดับ
หลักสูตร ภายในเดือน เมษายน 2565 

4. มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงาน 
ตัวบํงชี้ “ร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564” โดยบรรลุเปูาหมาย 24 ตัวชี้วัด 
จากตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 75  
มีตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุเปูาหมาย 2 ตัวชี้วัด  
มีตัวชี้ วัดที่ ยั งอยูํ ระหวํางด าเนินการ 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด เนื่องจากยังไมํสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนปฏิบั ติ ราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
ซึ่งท าให๎การบรรลุตัวชี้วัดไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห๑
สาเหตุ อุปสรรค การไมํบรรลุเปูาหมาย
ของแผน หาแนวทาง มาตรการในการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลาโดยกองนโยบายและแผน 
ได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

2. จัดให๎มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวํางอธิการบดีกับคณบดีและ
ผู๎อ านวยการส านัก/สถาบัน ในการในระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เม่ือ 24 ธันวาคม 2564  

3. กองนโยบายและแผนแจ๎งให๎หนํวยงานรับทราบเรื่อง เกณฑ๑
และแบบฟอร๑มการจัดเก็บข๎อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารายงาน
ผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ผลักดันตัวชี้วัดที่ไมํบรรลุเปูาหมาย รวมทั้ง 
รํวมกันพิจารณาวางแผนในการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
เพื่อให๎เกิดผลการด าเนินงานให๎ทันตํอ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในระดับ คณะ ส านัก สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง และมีการ
ก ากับ ติดตาม และรายงานผลตํอผู๎บริหาร
อยํางตํอเนื่อง 
 

4. จัดท าคูํมือรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพรํบนเว็บไซต๑ และให๎น าสํงรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

5. กองนโยบายและแผนอยูํระหวํางรวบรวมข๎อมูลผลการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมน าเข๎าโครงการประชุมติดตามประเมินผลของ
แผนปฏิบัติ ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งมีก าหนดในเดือน 
เมษายน 2565 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎ด าเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค๑ประกอบ
คุณภาพ 5 องค๑ประกอบ 21 ตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ตัวบํงชี้ และ
ตัวบํงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ตัวบํงชี้ โดยมีรายละเอียดขององค๑ประกอบ/ตัวบํงชี้ และคําเปูาหมาย
ที่ก าหนด ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1. การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจั ดการ

หลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ๑ คําคะแนนเฉลี่ ยของ

คะแนนประเมินของทุก
ห ลั ก สู ต ร ที่ ส ถ า บั น
รับผิดชอบ 

3.80 คะแนน 

1.2 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป๓จจัยน าเข๎า ร๎ อยละของอาจารย๑
ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร๎อยละ 39 
 

1.3 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

ป๓จจัยน าเข๎า ร๎ อยละของอาจารย๑
ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

ร๎อยละ 32 
 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 6 ข๎อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 6 ข๎อ 

1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 5 ข๎อ 

1.7 การสํงเสริมสมรรถนะ
และทักษะด๎านดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 5 ข๎อ 

1.8 ผลลัพธ๑ของหลักสูตรที่
นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
สร๎างนวัตกรรม 

ผลลัพธ๑ คํา เฉลี่ ยของคะแนน           
ผลการประเมินร๎อยละ
ของหลักสูตรที่นักศึกษา
มีสํวนรํวม/สร๎างสรรค๑
นวัตกรรมของทุกคณะ 

3.51 คะแนน 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย           
งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 7 ข๎อ 7 ข๎อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑ 

ป๓จจัยน าเข๎า คําเฉลี่ยคะแนนผลการ
ประเมินที่ได๎ของทุกกลุํม
สาขาวิชาในสถาบัน 
 

5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ค่าเป้าหมาย 
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

ผลลัพธ๑ คําเฉลี่ยคะแนนผลการ
ประเมินที่ได๎ของทุกกลุํม
สาขาวิชาในสถาบัน 

5.00 คะแนน 

2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ 
หรื อนวั ตก รรมที่ น า ไป ใ ช๎
ประโยชน๑ตํอชุมชน 

ผลลัพธ๑ ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย 
งานสร๎ างสรรค๑  หรื อ
นวั ตกรรมที่ น า ไปใ ช๎
ประโยชน๑ตํอชุมชนทั้งหมด
ของสถาบัน 

ร๎อยละ 35 
 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับ
ชุมชน 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 6 ข๎อ 

3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่
ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ผลลัพธ๑ ร๎อยละของจ านวนชุมชน
เปู าหมายที่ ได๎ รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องตาม
แ ผ น เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ร๎อยละ 50 

4. ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ด๎ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 7 ข๎อ 6 ข๎อ 

4.2 ผลลัพธ๑ด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ผลลัพธ๑ จ า น ว น อ ง ค๑ ค ว า ม รู๎ 
ด๎านศิลปวัฒนธรรม 

6 เรื่อง 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 4 ข๎อ 

5.2 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ๑
ตามพันธกิจ  กลุํมสถาบัน 
และเอกลักษณ๑ของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 7 ข๎อ 7 ข๎อ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะของ          
ทุกคณะ 

4.30 คะแนน 

5.4 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และคณะ 

กระบวนการ เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 6 ข๎อ 

5.5 ตั ว ช้ี วั ด ที่ บ ร ร ลุ ต า ม
เปู าหมายตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี 

ผลลัพธ๑  คําร๎อยละของตัวช้ีวัดที่
บรรลตุามเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี  

ร๎อยละ 80 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ป๓จจุบันใช๎หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําว จึงเกี่ยวข๎อง
กับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตํการก าหนดป๓จจัยน าเข๎าที่ได๎มาตรฐานตามที่
ก าหนด ประกอบด๎วย การมีอาจารย๑ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการรํวมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตัวบํงชี้ จ านวน 8 ตัวบํงชี้ คือ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.3 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแตํละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท๎อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได๎  =  
 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.1 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 56 60 60 

ผลรวมคําคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน 205.27 224.44 228.80 

คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร คะแนน 3.67 3.74 3.81 

ผลการประเมิน ระดับ ด ี ด ี ด ี

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบันรับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 60 หลักสูตร 

จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) จ านวน 1 หลักสูตร  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 พบวํา ผลรวมของคําคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เทํากับ 228.80 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได๎เทํากับ 3.81 คะแนน  
ระดับคุณภาพอยูํในระดับดี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การก ากับมาตรฐาน (องค๑ประกอบที่ 1) ผํานการก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับ ดีมาก จ านวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 26.67 
3. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับ ดี จ านวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 71.67  
4. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับ ปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 1.66 

ตารางที่ 1.1-1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ป.ตรี ป.โท

ป.

บัณฑิต รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

ครุศาสตร์ 9 2 1 12 12  - 47.12

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8  -  - 8 8  - 30.05

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 1  - 16 16  - 59.82

วิทยาการจัดการ 9  -  - 9 9  - 34.29

เทคโนโลยีการเกษตร 3  -  - 3 3  - 12.38

ศิลปกรรมศาสตร์ 5  -  - 5 5  - 19.14

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 5  -  - 5 5  - 19.74

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2  -  - 2 2  - 6.19

รวม 56 3 1 60 60  -

228.73

60

3.81

ค่าคะแนนประเมิน

หลกัสตูร (คะแนน)

หลกัสตูร

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทกุหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั (คะแนน)

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดของมหาวิทยาลยั (หลกัสตูร)

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินทกุหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั (คะแนน)

คณะ/วิทยาลยั

องค์ประกอบที ่1 

การก ากับมาตรฐาน
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ตารางที่ 1.1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ าแนกรายคณะ 

คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
คะแนน           

การประเมนิ 
ผลการประเมิน 

คณะครุศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

1. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 4.00 ด ี
2. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558 3.85 ด ี
3. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2558 3.72 ด ี
4. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ พ.ศ. 2558 4.01 ดีมาก 
5. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป พ.ศ. 2558 3.92 ด ี
6. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย พ.ศ. 2558 3.93 ด ี
7. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย พ.ศ. 2558 3.91 ด ี
8. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2558 3.83 ด ี
9. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว พ.ศ. 2558 3.29 ด ี
ระดับปริญญาโท 
1. ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2558 4.16 ดีมาก 
2. ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2558 4.50 ดีมาก 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู พ.ศ. 2558 4.00 ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 47.12 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 12 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.93 ดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2558 4.23 ดีมาก 
2. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   พ.ศ. 2558 3.93 ด ี
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ พ.ศ. 2558 4.07 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ    พ.ศ. 2558 3.82 ด ี
5. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    พ.ศ. 2558 3.97 ด ี
6. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจบรกิาร พ.ศ. 2558 3.50 ด ี
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2558 3.59 ด ี
8. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน   พ.ศ. 2558 2.94 ปานกลาง 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 30.05 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.76 ดี 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
คะแนน           

การประเมนิ 
ผลการประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑เชิง

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2558 3.86 ด ี

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2558 4.04 ดีมาก 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
พ.ศ. 2558 4.08 ดีมาก 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2558 4.05 ดีมาก 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑ พ.ศ. 2558 4.12 ดีมาก 
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2558 4.02 ดีมาก 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ พ.ศ. 2558 3.66 ด ี
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   พ.ศ. 2558 3.89 ด ี
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2558 3.89 ด ี
10. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 4.17 ดีมาก 
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑สุขภาพและสปา พ.ศ. 2558 3.76 ด ี
12. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส๑ พ.ศ. 2558 3.27 ด ี
13. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาเคม ี พ.ศ. 2558 3.13 ด ี
14. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาคอมพิวเตอร๑ศึกษา พ.ศ. 2558 3.13 ด ี
15. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558 3.22 ด ี
ระดับปริญญาโท 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2548 3.53 ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59.82 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.74 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. นิเทศศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. 2558 3.97 ด ี
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  พ.ศ. 2558 3.95 ด ี
3. บัญชีบัณฑิต  พ.ศ. 2558 3.91 ด ี
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ พ.ศ. 2558 3.89 ด ี
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  พ.ศ. 2558 3.87 ด ี
6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  พ.ศ. 2558 3.73 ด ี
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  พ.ศ. 2558 3.76 ด ี
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค๎า พ.ศ. 2558 3.67 ด ี
9. การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยว พ.ศ. 2558 3.54 ด ี
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
คะแนน           

การประเมนิ 
ผลการประเมิน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 34.29 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะวทิยาการจัดการ 9 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.81 ดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2558 4.13 ดีมาก 
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2558 4.13 ดีมาก 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑ๑อาหาร 
พ.ศ. 2558 4.12 ดีมาก 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิทกุหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12.38 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 3 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 4.13 ดีมาก 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

1. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบ พ.ศ. 2558 3.94 ด ี
2. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรไีทย พ.ศ. 2558 4.08 ดีมาก 
3. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทศันศิลป ์ พ.ศ. 2558 3.71 ด ี
4. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศลิป์และการแสดง พ.ศ. 2558 3.76 ด ี
5. ดุริยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดุริยางคศิลปะตะวันตก พ.ศ. 2558 3.65 ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิทกุหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 19.14 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 5 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.83 ดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม 

(ตํอเนื่อง) 
พ.ศ. 2558 3.84 ด ี

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ตํอเนื่อง) 

พ.ศ. 2558 3.99 ด ี

3. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2558 4.04 ดีมาก 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส๑ พ.ศ. 2558 3.92 ด ี
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ พ.ศ. 2558 3.95 ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19.74 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.95 ดี 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
คะแนน           

การประเมนิ 
ผลการประเมิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการทํองเที่ยว 3.17 ด ี
2. บริหารธรุกิจบัญฑติ สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ 3.02 ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 6.19 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับผิดชอบ 3.10 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของของมหาวิทยาลัย 228.80 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของมหาวทิยาลัย 60 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3.81 ดี 

 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.1-0-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย        
ปีถัดไป 

1.1 3.80 คะแนน 3.81 คะแนน 3.81 คะแนน  3.90 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wqtzw6ne3ef5gDvZxyfUY8nIrP3Xqdyi/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ป๓จจัยน าเข๎า (I) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถ และความลุํมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม ความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค๑ความรู๎ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย๑ที่
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ๑กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดสํวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือ
จุดเน๎นของหลักสูตร  

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหวําง 0-5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5             

= ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได๎ =  
 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันท้ังหมด 
X 100 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ๑การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่ มี การปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส า เร็ จการศึกษาภาย  
ในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งนี้ อาจใช๎คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกวํา ทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย๑ประจ า ให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
3. การนับจ านวนคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนํงทางวิชาการ (ตัวตั้ง) และจ านวน อาจารย๑ (ตัวหาร) 

พิจารณาจาก  
3.1 กรณีตัวตั้งให๎นับเป็นจ านวนเต็ม  
3.2 กรณีตัวหาร   

3.2.1 เฉพาะอาจารย๑ใหมํนับตามเกณฑ๑ของ สกอ.  
3.2.2 อาจารย๑เกํานับเป็นจ านวนเต็ม อาจารย๑เกําที่ย๎ายออกจากหลักสูตร/ คณะให๎นับเป็น

จ านวนเต็ม  
4. กรณีอาจารย๑สังกัดหลักสูตรที่ไมํได๎อยูํในคณะที่ตนเองสังกัด  

4.1 ระดับหลักสูตรให๎นับในหลักสูตรที่สังกัด 
4.2 ระดับคณะให๎นับในคณะที่สังกัด 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.2 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันทั้งหมดที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

คน 158 166 171 

จ านวนอาจารย๑ ประจ าสถาบันทั้ งหมด            
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 

คน 444.5 435 426 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร๎อยละ 35.55 38.16 40.14 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.44 4.77 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดี ดมีาก ดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาจารย๑ประจ าสถาบันทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาตํอ จ านวน 426 คน มีอาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 171 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 40.14 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ๑เฉพาะสถาบันกลุํม ข คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 เทํากับร๎อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณคําร๎อยละ
ของอาจารย๑ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทํากับ 5.00 คะแนน รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2-1 แสดงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ

วุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่

5.5

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ

วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทา่

249.5

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ

วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่

171.0

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ 426.0

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 40.14

แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณไดเ้ทยีบกับคะแนนเตม็ 5 5.00
คะแนนทีไ่ด้ 5.00
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ตารางท่ี 1.2-2 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบัน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา รายหน่วยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ครุศาสตร์ - 31 21 52
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 52 18 71

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 58.5 39 98.5
วิทยาการจัดการ 0.5 45 26 71.5

เทคโนโลยีการเกษตร 1 15 14 30
ศิลปกรรมศาสตร์ 1 31 11 43

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 17 13 31
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - - 29 29

รวม 5.5 249.5 171 426

คณะ/วิทยาลัย

บุคลากรสายวิชาการ (คน) 

จ าแนกตามระดบัคุณวุฒิการศึกษา รวม

 
หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.2-0-1 รายงานข๎อมูลบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.2 ร๎อยละ39 ร๎อยละ 40.14 5.00 คะแนน  ร๎อยละ 45 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/154dnstGL6GZ35TimpIhiwX5jfAFgjhOt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ป๓จจัยน าเข๎า (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมป๓ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย๑
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค๑ความรู๎ในศาสตร๑สาขาวิชาตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช๎ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท๎อนการปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย๑ตามพันธกิจ  

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหวําง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ 
และศาสตราจารย๑รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได๎ =  
 
 

 

จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันท้ังหมด 
X 100 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ  
1. การนับจ านวนอาจารย๑ ให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
2. การนับจ านวนคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนํงทางวิชาการ (ตัวตั้ง) และจ านวนอาจารย๑ (ตัวหาร) 

พิจารณาจาก  
2.1 กรณีตัวตั้งให๎นับเป็นจ านวนเต็ม 
2.2 กรณีตัวหาร   

2.2.1. เฉพาะอาจารย๑ใหมํนับตามเกณฑ๑ของ สกอ. 
2.2.2. อาจารย๑เกํานับเป็นจ านวนเต็ม อาจารย๑เกําที่ย๎ายออกจากหลักสูตร/ คณะให๎นับเป็น

จ านวนเต็ม  
3. กรณีอาจารย๑สังกัดหลักสูตรที่ไมํได๎อยูํในคณะที่ตนเองสังกัด  

3.1 ระดับหลักสูตรให๎นับในหลักสูตรที่สังกัด 
3.2 ระดับคณะให๎นับในคณะที่สังกัด 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.3 ปีการศึกษา 2562-2564 

 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาจารย๑ประจ าสถาบันทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตํอ จ านวน 426 คน มีอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการทั้งหมด  
จ านวน 142 คน จ าแนกเป็นต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ จ านวน 135 คน และรองศาสตราจารย๑ จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ๑เฉพาะสถาบันกลุํม ข คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป   
  ดังนั้น เมื่อค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการเทํากับ 
2.78 คะแนน รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํง             
ทางวิชาการ 

คน 101 138 142 

จ านวนอาจารย๑ประจ าสถาบันทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 

คน 444.5 435 426 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

ร๎อยละ 22.72 31.72 33.33 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 1.89 2.64 2.78 
ผลการประเมิน ระดับ ต้องปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
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ตารางท่ี 1.3-1 แสดงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งต าแหน่งทางวิชาการ  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 286

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 135

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 7

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ -

รวมอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 142

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิติังานจริงและลาศึกษาต่อ 426

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 33.33

แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณไดเ้ทยีบกับคะแนนเตม็ 5 2.78

คะแนนทีไ่ด้ 2.78
 
ตารางท่ี 1.3-2 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบัน จ าแนกตามตามต าแหน่งทางวิชาการ รายหน่วยงาน 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ครุศาสตร์ 26 26 - - 52

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 56 14 1 - 71

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65.5 32 1 - 98.5

วิทยาการจดัการ 55.5 15 1 - 71.5

เทคโนโลยกีารเกษตร 14 14 2 - 30

ศิลปกรรมศาสตร์ 28 15 - - 43

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 16 14 1 - 31

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 23 5 1 - 29

135 7 -
รวม 284 426

142

คณะ/วทิยาลัย

บุคลากรสายวชิาการ

จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ รวม

 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.3-0-1 รายงานข๎อมูลบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/154dnstGL6GZ35TimpIhiwX5jfAFgjhOt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.3 ร๎อยละ 32 ร๎อยละ 33.33 2.78 คะแนน  ร๎อยละ 35 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรก าหนดมาตรการเชิงรุกในการก ากับติดตามการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย๑  
เป็นรายบุคคลให๎อาจารย๑มีต าแหนํงทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด๎านตําง ๆ ให๎นักศึกษาอยํางครบถ๎วนตั้งแตํการให๎ค าปรึกษาทั้ง 
ด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิต จัดบริการข๎อมูลหนํวยงานที่ให๎บริการ เชํน ทุนกู๎ยืมการศึกษา แหลํง
ทุนการศึกษาตํอ การบริการจัดหางาน แหลํงข๎อมูลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การเตรียมความพร๎อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข๎อมูลขําวสาร  ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแกํ
นักศึกษาและศิษย๑เกํา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษา               
ในสถาบัน 

2. มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อ ไมํต่ ากวํา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล               

เพ่ือสํงให๎ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่เป็นประโยชน๑แกํศิษย๑เกํา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่  1.4 ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
จ านวน 6 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินการจัดบริการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการ ใช๎ชีวิต  

และการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน โดยยึดหลัก “กัลยาณมิตร คูํคิดนักศึกษา” ดังนี้ 
1. ด๎านบริการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 แตํ งตั้ งอาจารย๑ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ทุกชั้นปี เพ่ือก ากับดูแล สนับสนุนให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษา ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตลอดจนการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย และในสภาพสังคมป๓จจุบัน 

1.2 จั ด โครงการสั มมนาอาจารย๑ ที่ ปรึ กษาให๎ กั บอาจารย๑ ที่ ปรึ กษานั กศึ กษา ใหมํ  
ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน๑ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาได๎
ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑ที่ปรึกษา ได๎เรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจ ซึ่งจะน าไปสูํการชํวยเหลือ
นักศึกษา และการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อีกทั้งมีการชี้แจงข๎อมูลการจัดบริการ
และสวัสดิการให๎แกํนักศึกษาให๎กับอาจารย๑ที่ปรึกษาได๎รับทราบ เพ่ือจะได๎เป็นข๎อมูลในการแนะน าและชํวยเหลือ
นักศึกษา ในเรื่องทุนการศึกษา ทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา หอพักนักศึกษา งานพยาบาล การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ กิจกรรมนักศึกษา การผํอนผันทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ได๎
จัดท าคูํมือเอกสารประกอบการสัมมนาอาจารย๑ที่ปรึกษาเพ่ือให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาได๎รับทราบเกี่ยวกับบทบาท
หน๎าที่ ข๎อมูลการให๎บริการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารย๑ที่ปรึกษา และแบบบันทึกการประชุม
กลุํมกิจกรรมโฮมรูม แบบฟอร๑มทะเบียนประวัตินักศึกษาให๎กับอาจารย๑ที่ปรึกษา เพ่ือเก็บและบันทึกข๎อมูลของ
นักศึกษา เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการก ากับ การติดตามและดูแลนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข๎อ 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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1.3 แตํ งตั้ ง เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติ งานให๎ค าปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เพ่ือชํวยเหลือและปูองกันการลาออกกลางคัน (drop out) ของนักศึกษา ซึ่งผู๎ได๎รับค าสั่งมีหน๎าที่บริการให๎
ค าปรึกษาแกํนักศึกษาตามเหตุที่เกิดข้ึนเฉพาะกรณี 

1.4 มหาวิทยาลัยก าหนดให๎วันพฤหัสบดี คาบที่ 5-6 เป็นคาบโฮมรูมเพ่ือให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาได๎
ชี้แนะ ให๎ค าปรึกษา และชํวยเหลือ ตลอดจนการเข๎าสูํอาชีพของนักศึกษา นอกจากนี้ ในคาบที่ 7-8 ของ
ทุกสัปดาห๑เป็นคาบกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เพ่ือพัฒนาตนเองให๎เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

1.5 กองพัฒนานักศึกษาได๎จัดตั้งกลุํมการสื่อสารผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎ค าปรึกษาและให๎
ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ แกํนักศึกษาได๎อยํางรวดเร็ว โดยใช๎ชื่อกลุํม ดังนี้ 

- นักศึกษารหัส 61 นักศึกษารหัส 62 นักศึกษารหัส 63 นักศึกษารหัส 64  
- กยศ. มรภ.สงขลา 
- นักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- วิศวกรสังคม 
- ศิษย๑เกํารหัส 60 
- เพจกองพัฒนานักศึกษา เพจกยศ.มรภ.สงขลา เพจผํอนผันเกณฑ๑ทหาร มรภ.สงขลา  

2. ด๎านแนะแนวการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน๑ เพ่ือให๎นักศึกษาทราบ
กฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียน การท ากิจกรรม เป็นแนวทางในการปรับตัว และสามารถดูแล
ตัวเองเพ่ือให๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.2 จัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษา “เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา” เพ่ือเป็น
ข๎อมูลให๎แกํนักศึกษาใหมํเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรม การให๎บริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให๎  

2.3 แตํงตั้งอาจารย๑ที่ปรึกษาชมรม เพ่ือดูแลให๎ค าปรึกษาการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร  
อันเป็นประโยชน๑ตํอการเสริมสร๎างประสบการณ๑ชีวิต และการพัฒนานักศึกษาให๎เป็น  คนดี มีทักษะชีวิต 
มีจิตสาธารณะ 

2.4 จัดบริการด๎านการดูแลสุขภาพอนามัยให๎แกํนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได๎ลงนามบันทึก
ข๎อตกลงรํวมกับโรงพยาบาลสงขลา เปิดให๎บริการเป็นศูนย๑สุขภาพชุมชน (พิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล และการยืม-คืนกระเป๋ายา ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรเมื่อมีการด าเนิน
กิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเพ่ิมโอกาสในการเข๎ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสงขลา 
และหนํวยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงขลาด๎วยการรับโอนสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง 30 บาท) 
ส าหรับนักศึกษาตํางจังหวัดที่ประสงค๑จะย๎ายสิทธิรักษามายังโรงพยาบาลสงขลา 
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2.5 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ประสงค๑กู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือให๎ข๎อมูลเรื่องการกู๎ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาจากกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาผํานระบบออนไลน๑ เพ่ือให๎นักศึกษาวางแผนการเงินใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร 

2.6 บริการสถานที่กักตัวให๎กับนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู๎ที่มีความเสี่ยงสูง 
ตลอดจนสนับสนุนการดูแลรักษาและการใช๎ชีวิตให๎กับนักศึกษาท่ีกักตัวในพ้ืนที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให๎ 

3. ด๎านการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (โปรแกรม Zoom)   
3.2 จัดโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

(โปรแกรม Zoom)  
3.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (โปรแกรม Zoom)  
3.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ระหวํางวันที่ 17 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 

2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑  
3.5 จัดโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎ง

บนโลกออนไลน๑) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (โปรแกรม Zoom)  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 1 

1.4-1-1 ค าสั่งแตํงตั้งอาจารย๑ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-2 สรุปโครงการสัมมนาอาจารย๑ทีป่รึกษาให๎กับอาจารย๑ที่ปรึกษานักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2565 
1.4-1-3 คูํมือเอกสารประกอบการสัมมนาอาจารย๑ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-4 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาอาจารย๑ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-5 ค าสั่ งแตํงตั้ งเจ๎าหน๎ าที่ปฏิบัติ งานให๎ค าปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

เพ่ือชํวยเหลือและปูองกันการลาออกกลางคัน (drop out) ของนักศึกษา  
1.4-1-6 ประกาศงดการเรียนการสอนในวันพฤหัสชํวงบําย/ตัวอยํางตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-7 กลุํมการสื่อสารผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
1.4-1-8 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  

ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-9 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษา “เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา” 
1.4-1-10 ค าสั่งแตํงตั้งอาจารย๑ที่ปรึกษาชมรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.4-1-11 ลงนามบันทึกข๎อตกลงรํวมกับโรงพยาบาลสงขลา 
 

https://drive.google.com/file/d/1d87d_nYDWmohFRn95lh0N5cv61bzPaPe/view
https://drive.google.com/file/d/18BS7NtTLLkmTWpjYgdU2ArEmIk0lwu0D/view
https://drive.google.com/file/d/1pcp__gIj82z38Ma4gte0SNrtdY7XoPho/view
https://drive.google.com/file/d/1vG_FnNc-dF0HuVWFJXzYHCoYbBTiSZf1/view
https://drive.google.com/file/d/1KoHVS4WBegFNIoNZ8JFGmHQl53SCvLsD/view
https://drive.google.com/file/d/1KoHVS4WBegFNIoNZ8JFGmHQl53SCvLsD/view
https://drive.google.com/file/d/1qOsUjQJgV-mpe5ndR7TxQhaP-1sUQXff/view
https://drive.google.com/file/d/1H7ThNCtmgFzLlnsNhE4J8HwGqtEp1pBG/view
https://drive.google.com/file/d/1cgM7nfROtRngH11IufRnTZNln2JK7bPO/view
https://drive.google.com/file/d/1cgM7nfROtRngH11IufRnTZNln2JK7bPO/view
https://drive.google.com/file/d/1s8n-oZj_39PDdo1zSkGwYZvUfpH6eGS3/view
https://drive.google.com/file/d/1fdI6p3T1uZWxXwv9eFlUZ5wsjgMedDal/view
https://drive.google.com/file/d/1BYrE4Kty_IZGQl5YyG9E5mmIlpjSOZMv/view
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1.4-1-12 ภาพประกอบการจัดปฐมนิเทศเพ่ือให๎ข๎อมูล เรื่องการกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินให๎
กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 

1.4-1-13 บันทึกขอใช๎พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือบริการสถานที่กักตัวให๎กับนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และผู๎ที่มีความเสี่ยงสูง 

1.4-1-14 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม 
1.4-1-15 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
1.4-1-16 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
1.4-1-17 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎งบน

โลกออนไลน๑) 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎นักศึกษาท ากิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และท างานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาด๎านทักษะวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยมีการให๎บริการและจัดโครงการ ดังนี้ 
1. การให๎ข๎อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 กรมอนามัย จัดโครงการ “Young Love รักเป็น  ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (โปรแกรม Zoom) 

1.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการโฆษกกระทรวง อว. ประจ า
มหาวิทยาลัย รุํนที่ 2 ภายใต๎กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสูํต าบลสร๎างรากแก๎วให๎
ประเทศ เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ อ าเภอคลองห๎า จังหวัดปทุมธานี 

1.3 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดโครงการศึกษาดูงานฟาร๑มตัวอยํางใน โคก หนอง นา โมเดล  
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กองพลพัฒนาที่ 4 อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา 

1.4 ส านักงานขนสํงจั งหวัดสงขลา รํวมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการนักศึกษารุํนใหมํมีใบขับขี่ เมื่อวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2565 ณ อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา และส านักงานขนสํงจังหวัดสงขลา 

1.5 ส านักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข๎ารํวมกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตย 2565 (ออนไลน๑) โดยประชาสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

1.6 กองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. TikTok Contest” ผํานแพลตฟอร๑ม 
TikTok ในหัวข๎อ “กอช. คืออะไร” โดยประชาสัมพันธ๑เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

1.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษและการ
สอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 

https://drive.google.com/file/d/1fMw6mFi6iyZmDebzSEXihqjIDtgLdyz9/view
https://drive.google.com/file/d/1fMw6mFi6iyZmDebzSEXihqjIDtgLdyz9/view
https://drive.google.com/file/d/1AOdHQfSCbW076jr9ofQT9FCEQial3sun/view
https://drive.google.com/file/d/1AOdHQfSCbW076jr9ofQT9FCEQial3sun/view
https://drive.google.com/file/d/1hSsqsj54UsG1RzWD8USSx0FP_obv6rbT/view
https://drive.google.com/file/d/1JaovZCxD_HZRb7AL1qgQLdDEAAr7A_r9/view
https://drive.google.com/file/d/1_MUS4osJNhOQVgtKAk5vb4yVm3JqSIVx/view
https://drive.google.com/file/d/1rNILfAGSjYM7AB6_U-j3goUdGfiA-WAn/view
https://drive.google.com/file/d/1rNILfAGSjYM7AB6_U-j3goUdGfiA-WAn/view


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 63 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1.8 รัฐสภาการคัดสรรตัวอยํางสุจริต สุจริตโมเดล ปีพ.ศ. 2565 โดยประชาสัมพันธ๑ เมื่อวันที่  
3 พฤษภาคม 2565 

1.9 ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข๎อการสร๎างแรงจูงใจ
สมัคร ม.40 และ การรักษาอัตราการคงอยูํ ม.40 โดยประชาสัมพันธ๑เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

1.10 สถาบันพระปกเกล๎า จัดโครงการผู๎น าเยาวชนแหํงอนาคต รุํนที่ 9 โดยกิจกรรมจัด
ระหวํางวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2565 

2. การให๎ข๎อมูลแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงสํงเสริมการมีงานท าระหวํางเรียนในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร๎าง

สวัสดิการในการหารายได๎พิเศษระหวํางเรียน และเสริมสร๎างทักษะในการท างานให๎กับนักศึกษา  
ทั้งนี้ มีหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 10 หนํวยงาน และมีนักศึกษาสมัครเข๎าท างาน จ านวน 421 คน  
โดยนักศึกษาจะได๎รับอัตราคําตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท วันละไมํเกิน 7 ชั่วโมง 

2.2 กองพัฒนานักศึกษา เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ๑การจ๎างงานและการรับสมัครงานจาก
หนํวยงานภายนอก ดังนี้ 

1) แหลํงงานเต็มเวลา 
1.1) SUKOSOL HEALTHCARE รับสมัคร Sales Support Officer  โดยประชาสัมพันธ๑

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
1.2) บริษัท เอบีซีการาจ จ ากัด (สาขาหาดใหญํ ซอยตลาดศรีตรัง) เปิดรับเจ๎าหน๎าที่

บริหารงานทั่วไป โดยประชาสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
1.3) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหนํง พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย๑ นักวิชาการสาธารณสุข 
โดยประชาสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2565 

1.4) โรงเรียนวรพัฒน๑รับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือก ต าแหนํงครูผู๎ชํวยและ
บุคลากร ปีการศึกษา 2565 โดยประชาสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

2) แหลํงงานนอกเวลา 
งานเก็บแบบสอบถาม โดยประชาสัมพันธ๑ผํานกลุํมนักศึกษาท างาน 65 เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2565  
ชํองทางการประชาสัมพันธ๑ 

1.  เว็บไซต๑มหาวิทยาลัย คณะ และกองพัฒนานักศึกษา 
2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เชํน เพจ และกลุํมไลน๑ 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 2 

1.4-2-1 เอกสารการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
1.4-2-2 เอกสารการประชาสัมพันธ๑แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา 
1.4-2-3 ชํองทางการประชาสัมพันธ๑ 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ และส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได๎จัด

กิจกรรมเตรียมความพร๎อม ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนส าเร็จการศึกษา ด าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร๑รัปชัน และการตํอต๎านการทุจริตคอร๑รัปชัน 

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เข๎าถึงชํองทางการสมัครงาน ทราบและเข๎าใจทักษะที่ใช๎ในการ
สมัครงานและการท างานรวมถึงเข๎าใจหลักการเขียน Resume เพ่ือการสมัครงาน และน าไปใช๎ได๎ 
กลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาท่ีคาดวําจะส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564  

1.3 โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎งบน
โลกออนไลน๑) ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพ่ือให๎นักศึกษารู๎เทําทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห๑ ประเมิน และน าข๎อมูลที่ได๎รับไปใช๎ในทางสร๎างสรรค๑ 

1.4 โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2565 ผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ทราบถึงประโยชน๑และความส าคัญของประกันสังคม 

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ระหวํางวันที่ 17 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565 
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านเทคโนโลยีและทักษะอาชีพตําง  ๆให๎กับนักศึกษาจ านวน 11 กิจกรรม 

2. กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนส าเร็จการศึกษาท่ีด าเนินการโดยคณะ ดังนี้ 
2.1 คณะครุศาสตร๑ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร๎อมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพในอนาคตแกํนักศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ในการ
เตรียมความพร๎อมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในอนาคต สนับสนุนสํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน นักศึกษาได๎ทราบถึงแนวทางตําง  ๆ หลังจากจบ
การศึกษาและมีความพร๎อมในการท างาน และพัฒนาบุคลิกภาพให๎พร๎อมในการเข๎าสูํอาชีพตลอดจนเข๎าใจ
สภาพแวดล๎อม 

https://drive.google.com/file/d/1wNFKr7fLZ65KKFe0gXvRKCPOnVeVyqA4/view
https://drive.google.com/file/d/1DeXpSZanTgZ2oiqPcATYANfF-F-lPCB-/view
https://drive.google.com/file/d/1tXx-n1NUrdVLfq_ta4PjY8xEeiKt3Gx6/view
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2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการอบรม Post Training “เตรียมความพร๎อมสูํการท างานอยํางมืออาชีพ” 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เพ่ือให๎นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได๎ทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อม
ในการสมัครงาน ตลอดถึงความรับผิดชอบตํอสังคมที่ตนเองควรปฏิบัติทราบถึงชีวิตการท างาน รู๎จัก
ปรับตัวอยูํในสังคม เห็นคุณคําของการท างานรู๎จักรับผิดชอบตํอสังคม รักสถาบันและรู๎จักเสียสละเพ่ือ
สํวนรวมและแนะแนวความรู๎และประสบการณ๑ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กํอนส าเร็จการศึกษา 

2.3  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร๎อมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน๑ Zoom Cloud Meeting เพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร๎อมหลังจากส าเร็จการศึกษา รู๎จักบทบาท
และหน๎าที่ส าคัญขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพ แนวคิดจากมุมมองตําง ๆ ในการท างาน วิ ชาชีพทั้งใน
องค๑กรภาครัฐ และเอกชน 

2.4  คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมสูํวัยท างาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 

เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จ าเป็นในการท างาน สามารถเขียนเรซูเมํได๎อยําง
ถูกต๎อง และเพ่ือยกยํองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเดํนตามอัตลักษณ๑ของคณะเพ่ือเป็นแบบอยํางที่ดีของ
นักศึกษารุํนน๎อง 

2.5  คณะวิทยาการจัดการ   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประกวดแขํงขันผู๎ประกอบการ

รุํนใหมํ เมื่อวันที่ 15 -23 มกราคม 2565 เพ่ือสร๎างและเพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ และแนวทางในการเป็น
ผู๎ประกอบการให๎แกํนักศึกษา เกิดการเรียนรู๎และมีทักษะ สามารถประยุกต๑ความรู๎ด๎านการจัดการทาง
ธุรกิจในการประกอบอาชีพ และเปิดพ้ืนที่ให๎นักศึกษาได๎แสดงศักยภาพ และความสามารถในการเป็น
ผู๎ประกอบการ สร๎างแรงบันดาลใจ เกิดเปูาหมายในการเรียนรู๎เพื่อก๎าวสูํการเป็นผู๎ประกอบการ 

2.6  คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
โครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ๑วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก๎าวสูํ วัยท างาน  

แกํนักศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพ่ือให๎นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาทราบข๎อมูลส าคัญและ
เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํอาชีพ 

2.7  คณะศิลปกรรมศาสตร๑ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร๎อมสูํการท างานด๎านศิลปกรรมและป๓จฉิม

นิเทศ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในการท างาน การประกอบ
อาชีพอิสระ การเป็นผู๎ประกอบการ และการศึกษาตํอ 
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3.  กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษากํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1  กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณะ ดังนี้ 
3.1.1  คณะครุศาสตร๑  

กิจกรรม/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากํอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
(หลักสูตร 5 ปี) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ทราบกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน รวมทั้งสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นครู 

3.1.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการสัมมนากํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ๑อาหารเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอน 
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค๑ให๎นักศึกษามีความรู๎  ความเข๎าใจ  
และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ในหนํวยงาน และสถาน
ประกอบการ และให๎นักศึกษาสามารถทราบถึงป๓ญหาในการปฏิบัติงานและสามารถหาแนวทางแก๎ไขได๎ 

3.1.3  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการ “อบรมเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพฯ” เมื่อวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพฯ / สหกิจศึกษา น าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการฝึกงาน รวมถึงแนวทางที่จะเรียนรู๎ชีวิตการ
ปฏิบัติงานจริง และเข๎าใจถึงสถานการณ๑ที่จะได๎รับในระยะเวลาของการฝึกงาน 

3.1.4  คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
โครงการอบรมให๎ความรู๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพภาษาไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบออนไลน๑ เพ่ือให๎นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเตรียมความพร๎อม
กํอนการออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และได๎พัฒนาความรู๎ เจตคติแรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพในด๎านตําง ๆ 

3.1.5  คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร๎อมกํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ

นิเทศศาสตร๑ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพ่ือให๎นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีความรู๎ความ
เข๎าใจในทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร๑ และเข๎าใจกระบวนการการเตรียมความพร๎อมกํอนฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพนิเทศศาสตร๑ และมีความรู๎ความสามารถในการจัดการด๎านตําง ๆ รู๎จักประเด็นป๓ญหา สามารถ
แก๎ไขป๓ญหาได ๎

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 67 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3.1.6  คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
โครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ (สัมมนานักศึกษากํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเคมี 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับข๎อมูลที่จ าเป็นและเตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ 

3.1.7  คณะศิลปกรรมศาสตร๑  
โครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ๑ตรงจากการท างานในสถานประกอบการ และให๎นักศึกษามี
ทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ 

3.2  กิจกรรมที่ด าเนินการโดย ส านักสํง เสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาสูํการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 3 

1.4-3-1 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
1.4-3-2 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ  
1.4-3-3 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎งบน

โลกออนไลน๑)  
1.4-3-4 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม  
1.4-3-5 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
1.4-3-6 คณะครุศาสตร๑ : สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร๎อมและพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในอนาคตแกํนักศึกษา 
1.4-3-7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร : สรุปโครงการอบรม Post Training “เตรียมความพร๎อมสูํการ

ท างานอยํางมืออาชีพ” 
1.4-3-8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สรุปโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร๎อมนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 
1.4-3-9 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมสูํวัยท างาน 
1.4-3-10 คณะวิทยาการจัดการ : สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

ประกวดแขํงขันผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
1.4-3-11 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี : สรุปโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ๑วิชาการ

และวิชาชีพเพ่ือก๎าวสูํวัยท างานแกํนักศึกษา 
1.4-3-12 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร๎อมสูํการท างานด๎าน

ศิลปกรรมและป๓จฉิมนิเทศ” 
 

https://drive.google.com/file/d/1QPDZUygmcU-9X6KmJgl1GytNaR7p8i6S/view
https://drive.google.com/file/d/1fxwyZf9jcc8WOHIt1QC1z7BOuJasdYgp/view
https://drive.google.com/file/d/1u12dEy61u-jjAhrloBJAyHGMXt3Nksd2/view
https://drive.google.com/file/d/1u12dEy61u-jjAhrloBJAyHGMXt3Nksd2/view
https://drive.google.com/file/d/1x0z7-l6og2WhgBo1p_EgQwheYovjUAis/view
https://drive.google.com/file/d/14Fbu82MbnLs5pfO8UduIfUmQ9fBMTmg5/view
https://drive.google.com/file/d/1rZ_1gYYjRh8VgZCnwduMXSDH7xyB_20G/view
https://drive.google.com/file/d/1rZ_1gYYjRh8VgZCnwduMXSDH7xyB_20G/view
https://drive.google.com/file/d/1EWddVqEDzCH1nftKIuNNs2wE3LZ2KW9G/view
https://drive.google.com/file/d/1EWddVqEDzCH1nftKIuNNs2wE3LZ2KW9G/view
https://drive.google.com/file/d/1LvIDd2wQujyBs3p9LnjV6bpSpl90D53z/view
https://drive.google.com/file/d/1LvIDd2wQujyBs3p9LnjV6bpSpl90D53z/view
https://drive.google.com/file/d/1Zo_PsARpuF5rTfxSXl5EmwFvviFjiXqh/view
https://drive.google.com/file/d/1E5xADv2jUCONQ-ATcTLfjLOEKs3STrF3/view
https://drive.google.com/file/d/1E5xADv2jUCONQ-ATcTLfjLOEKs3STrF3/view
https://drive.google.com/file/d/1k2_9bX4F28mMxD5hGr_VSEDbFloGpVMn/view
https://drive.google.com/file/d/1k2_9bX4F28mMxD5hGr_VSEDbFloGpVMn/view
https://drive.google.com/file/d/1Z8HPwBAUVr2S87dY4cr9MR5ge5qerkbL/view
https://drive.google.com/file/d/1Z8HPwBAUVr2S87dY4cr9MR5ge5qerkbL/view
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1.4-3-13 คณะครุศาสตร๑ : สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากํอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
(หลักสูตร 5 ปี) 

1.4-3-14 คณะเทคโนโลยีการเกษตร : โครงการสัมมนากํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ๑อาหาร 

1.4-3-15 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สรุปโครงการ“อบรมเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพฯ”     

1.4-3-16 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ : สรุปโครงการอบรมให๎ความรู๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ภาษาไทย  

1.4-3-17 คณะวิทยาการจัดการ : สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพนิเทศศาสตร๑ 

1.4-3-18 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี : สรุปโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ (สัมมนานักศึกษา
กํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเคมี 

1.4-3-19 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ : สรุปโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา 
1.4-3-20 กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนส าเร็จการศึกษาที่ด าเนินการโดยส านัก

สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกํนักศึกษา 

(ข๎อ 1-3) ประจ าปีการศึกษา 2564 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
1. การจัดบริการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน 

มีคําคะแนนเฉลี่ยแตํละประเด็น ดังนี้ 
- การจัดบริการให๎ค าปรึกษา โดยประเมินจากการมีระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาที่เหมาะสม  

มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.32 
- การแนะแนวด๎านการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.25 
- การเตรียมนักศึกษาเข๎าสูํอาชีพ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.32 

ข๎อเสนอแนะ 
- อยากให๎จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน 
- อยากให๎มีชํองทางการเข๎าถึงนักศึกษาให๎ทั่วถึงมากกวํานี้ 
- อยากให๎มีการบริการที่ใสํใจนักศึกษากวํานี้ ชี้แจงรายละเอียดให๎นักศึกษาได๎เข๎าใจมากข้ึน 

 

https://drive.google.com/file/d/181MCdRNU66AYi0zkBeH_OaznuKxlrttf/view
https://drive.google.com/file/d/181MCdRNU66AYi0zkBeH_OaznuKxlrttf/view
https://drive.google.com/file/d/1wUGh0pBEYu_R3HBG42NteM8l7_bApvuA/view
https://drive.google.com/file/d/1wUGh0pBEYu_R3HBG42NteM8l7_bApvuA/view
https://drive.google.com/file/d/1JeIqIe-_9hEeddMhAL5L0dQR4RvTqIfX/view
https://drive.google.com/file/d/1JeIqIe-_9hEeddMhAL5L0dQR4RvTqIfX/view
https://drive.google.com/file/d/1dCy1qzG57ZA1t2tVQdtoQKsKdTdjRgvb/view
https://drive.google.com/file/d/1dCy1qzG57ZA1t2tVQdtoQKsKdTdjRgvb/view
https://drive.google.com/file/d/1mguqGU7neay0Q7axwpv0_KHIQ-H0nx-S/view
https://drive.google.com/file/d/1mguqGU7neay0Q7axwpv0_KHIQ-H0nx-S/view
https://drive.google.com/file/d/1LBcyaOllKAnSV9zesZkGjHdqiTgjnWqW/view
https://drive.google.com/file/d/1LBcyaOllKAnSV9zesZkGjHdqiTgjnWqW/view
https://drive.google.com/file/d/1p8WQZLt84KRdjKIY7JLlB4Taxe_1X7-Q/view
https://drive.google.com/file/d/1G2cBdxfu73_IXs_BZU7Ia3-xxmulwcdE/view
https://drive.google.com/file/d/1G2cBdxfu73_IXs_BZU7Ia3-xxmulwcdE/view
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได๎ประเมินความพึงพอใจตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของอาจารย๑ที่ปรึกษาตาม
คุณลักษณะด๎านตําง ๆ โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตํออาจารย๑ที่ปรึกษา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.39 
ซึ่งสามารถแยกตามคุณลักษณะด๎านตําง ๆ ของอาจารย๑ที่ปรึกษา ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด๎านความสามารถเชิงวิชาการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.34 
2. คุณลักษณะด๎านบุคลิกภาพ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.42 
3. คุณลักษณะด๎านเจตคติ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.41 
4. คุณลักษณะด๎านจรรยาบรรณ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.42 
5. คุณลักษณะด๎านทักษะการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.38 
6. คุณลักษณะด๎านความรับผิดชอบ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.40 

ด๎านคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษารํวมกับอาจารย๑ที่ปรึกษาให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาและ
สามารถแก๎ป๓ญหาให๎กับนักศึกษาบางคนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

กรณีที่ 1  นักศึกษาท างานระหวํางเรียนที่มีป๓ญหาทางด๎านการเงิน นักศึกษาเข๎ามาปรึกษา
กับเจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา เรื่องความขาดแคลนทางด๎านทุนทรัพย๑  

การให๎การชํวยเหลือ : เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษาแนะน าให๎นักศึกษาเข๎ารํวม
โครงการท างานระหวํางเรียนในโครงการสํงเสริมการมีงานท าระหวํางเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได๎
คําตอบแทนการท างานชั่วโมงละ 40 บาท 

ผลจากการให๎การชํวยเหลือ : นักศึกษาสมัครเข๎ารํวมโครงการ โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได๎บรรจุให๎นักศึกษาท างานในหนํวยงานกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาเข๎ามาท างานและได๎
คําตอบแทนเพ่ือชํวยเหลือความขาดแคลนทุนทรัพย๑โดยจ านวนเงินคําตอบแทนที่ได๎รับประมาณ 4,000 – 
8,000 บาท/เดือน ตามวันเวลาที่นักศึกษาได๎เข๎าท างาน 

กรณีที่ 2 ชํวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน๑ แตํนักศึกษาจ าเป็นต๎องเข๎ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากสัญญาณอินเตอร๑เน็ต
ที่บ๎านไมํเสถียร ประกอบกับการจัดการเรื่องของการเรียนในมหาวิทยาลัยสะดวกกวําการเรียนที่บ๎าน แตํ
ฐานะของครอบครัวไมํสามารถจํายคําหอนอกมหาวิทยาลัยได๎ 

การให๎การชํวยเหลือ : กองพัฒนานักศึกษาอนุมัติให๎นักศึกษาเข๎าพัก ณ หอพัก
มหาวิทยาลัย โดยลดคําใช๎จํายหอพักลง 20 % 

ผลจากการให๎การชํวยเหลือ : นักศึกษาสามารถด าเนินการเรียนในรูปแบบออนไลน๑
ได๎ดีขึ้น และมีผลการเรียนในระดับที่นําพึงพอใจ  

กรณีที่ 3 อาจารย๑และนักศึกษา จ านวน 35 คน เดินทางไปเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม 
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ระหวํางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ๑ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และระหวํางเดินทางกลับจังหวัดสงขลา ตรวจพบวํามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 คน  
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การให๎การชํวยเหลือ : มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดที่พักและกักตัวให๎กับผู๎ติดเชื้อและผู๎
มีความเสี่ยงสูง ณ หอพักสบันงา โดยมหาวิทยาลัยได๎สนับสนุนทั้งสถานที่ อาหาร การบริการรับ-สํง ผู๎ปุวย
และผู๎มีความเสี่ยง เพ่ือตรวจ คัดกรองโรค และรักษา รวมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาลสงขลาเกี่ยวกับ
การรับยา การคัดกรองโรค (กรณีติดเชื้อภายหลัง) และการตรวจซ้ า 

ผลจากการให๎การชํวยเหลือ : นักศึกษาและอาจารย๑ทั้งหมด หายปุวยและสามารถเดินทาง
กลับบ๎านไปใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ตามปกติ รวมทั้งชํวยลดการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในพ้ืนที่ภูมิล าเนา/ที่พักของนักศึกษาได๎ 

กรณีที่ 4 การปูองกันการลาออก เนื่องจากหลักสูตรใหมํ ได๎แกํ ครุศาสตรบัณฑิตจิตวิทยา 
เคมี ฟิสิกส๑ คอมฯ และนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน ยังไมํมีการเพ่ิมเข๎าระบบของกองทุนกู๎ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

การให๎การชํวยเหลือ : อธิบายให๎นักศึกษา อาจารย๑ รํวมทั้งผู๎ปกครองให๎เข๎าใจขั้นตอน 
วีการด าเนินงานกรณีหลักสูตรใหมํ และได๎ให๎นักศึกษาประสงค๑จะกู๎กองทุนกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เตรียมเอกสาร หลักฐานให๎พร๎อมด าเนินการ รวมถึงเรํงประสานงานกับ กยศ.กลาง กรณีนักศึกษากู๎ กยศ. 
เพ่ือเปิดระบบให๎นักศึกษาได๎ด าเนินการได๎ทันตามก าหนด 

ผลจากการให๎การชํวยเหลือ : นักศึกษาได๎ด าเนินการเรื่องก๎ู กยศ. ได๎ทันตามก าหนด 
2. การให๎ข๎อมูลของหนํวยงาน ที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลา มีคําคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตํละประเด็น ดังนี้ 
2.1 นักศึกษาได๎รับข๎อมูลขําวสารด๎านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชํน การอบรมด๎านการใช๎

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.25 
2.2 นักศึกษาได๎รับข๎อมูลขําวสาร โครงการสํงเสริมการมีงานท าระหวํางเรียนในมหาวิทยาลัย 

คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.21 
2.3 นักศึกษาได๎รับทราบแหลํงงานพิเศษ ทั้งเต็มเวลา (Full-Time) และงานระหวํางเรียน 

(Part-Time) คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.12 
ข๎อเสนอแนะ อยากให๎มีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มข้ึนอีก 

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา มีคําคะแนน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวมเทํากับ 4.30  

ข๎อเสนอแนะโดยรวม 
-  การจัดกิจกรรมควรรับนักศึกษาให๎มากกวํานี้ 
-  ชํวงเวลาในการจัดกิจกรรมควรมีหลายชํวงเวลาเพ่ือให๎นักศึกษาสามารถเข๎ารํวมได๎มากขึ้น 
-  เว็ปลงทะเบียนกิจกรรมลํมบํอยท าให๎พลาดหลายกิจกรรม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาในแตํละกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน จัดวันที่ 17 
มีนาคม 2565 ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.81  

ข๎อเสนอแนะ สัณญาณอินเตอร๑ ระบบ Zoom ไมํเสถียรท าให๎การอบรมไมํตํอเนื่อง 
3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ ผลความพึง

พอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.50  
ข๎อเสนอแนะ อยากให๎เพ่ิมเวลาในการจัดโครงการให๎มากขึ้น  เพ่ิมทางเลือกในการ

สมัครงานให๎มากขึ้น 
3.3 โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทันCyberbullying (การกลั่นแกล๎ง

บนโลกออนไลน๑) ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.81  
ข๎อเสนอแนะ สัญญาณอินเตอร๑เน็ต ระบบ google teams ไมํเสถียรท าให๎การอบรม

ไมํตํอเนื่อง และท าให๎ไมํสามารถฟ๓งบรรยายได๎ 
3.4 โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.81  

ข๎อเสนอแนะ ควรจัดให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ได๎ดีกวําชั้นปี 1-3 

3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.58 

ข๎อเสนอแนะ อยากให๎จัดโครงการนี้อีก และอยากให๎จัดในรูปแบบปกติ 
3.6 คณะครุศาสตร๑โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร๎อมและพัฒนา

ทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในอนาคตแกํนักศึกษา ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.81 
ข๎อเสนอแนะ - 

3.7 คณะเทคโนโลยีการเกษตรโครงการอบรม Post Training “เตรียมความพร๎อมสูํ
การท างานอยํางมืออาชีพ” ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.59 

ข๎อเสนอแนะ อยากให๎เพ่ิมเวลาการจัดกิจกรรม อยากให๎มีการแนะน าอาชีพที่มั่นคง
ให๎ทราบ 

3.8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร๎อม
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 

3.9 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร๎อมสูํวัยท างาน ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.44 

3.10  
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ข๎อเสนอแนะ อยากให๎เตรียมความพร๎อมด๎านสื่อเทคโนโลยีให๎ดีกวํานี้ ความเสถียร
เรื่องระบบอินเตอร๑เน็ต การมีสํวนรวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการให๎มากขึ้น การประชาสัมพันธ๑ยังไมํทั่วถึง 
อยากให๎เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ๑ด๎านการท างานมาหลาย ๆ คน 

3.11 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ๑
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก๎าวสูํวัยท างานแกํนักศึกษา ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.30 

ข๎อเสนอแนะ ระยะเวลาของการจัดไมํเหมาะสมซึ่งตรงกับชํวงการเข๎ารับการ
คัดเลือกให๎รับราชการทหาร 

3.12 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และประกวดแขํงขันผู๎ประกอบการรุํนใหมํ ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.31 

3.12 คณะศิลปกรรมศาสตร๑โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร๎อมสูํการ
ท างานด๎านศิลปกรรมและป๓จฉิมนิเทศ” ผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.74 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 4 

1.4-4-1 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและบริการ 
1.4-4-2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
1.4-4-3 รายงานผลประเมินเชิงคุณภาพ กรณีท่ี 1- 5 (ข๎อ 1-3) 
1.4-4-4 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
1.4-4-5 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ  
1.4-4-6 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทันCyberbullying (การกลั้นแกล๎งบน

โลกออนไลน๑ 
1.4-4-7 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม  
1.4-4-8 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21  
1.4-4-9 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร๎อมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตํอการ

ประกอบอาชีพในอนาคตแกํนักศึกษา 
1.4-4-10  สรุปโครงการอบรม Post Training “เตรียมความพร๎อมสูํการท างานอยํางมืออาชีพ” 
1.4-4-11  สรุปโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร๎อมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 
1.4-4-12  สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมสูํวัยท างาน 
1.4-4-13  สรุปโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ๑วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก๎าวสูํวัยท างานแกํนักศึกษา 
1.4-4-14  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประกวดแขํงขันผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
1.4-4-15  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร๎อมสูํการท างานด๎านศิลปกรรมและป๓จฉิมนิเทศ” 
 
 

https://drive.google.com/file/d/143TwvEG6X7w8n4QJQ-5xJBRpuCCU-yYt/view
https://drive.google.com/file/d/1ast4Yw-OC-qBaKAjUWRFJ3BqBnsCt1hq/view
https://drive.google.com/file/d/1OpyqCO1ikCLE97k6zRCjdHuXUJiZswEe/view
https://drive.google.com/file/d/1VQkWwmn8mL8retJKe9FQkaCfxzBpruJr/view
https://drive.google.com/file/d/1fjPBye16BhHZf7v0rSdLOCiP2gCVaIs4/view
https://drive.google.com/file/d/1T2RAf-cr_7X27Xi58lKxqGACDQpDX-wi/view
https://drive.google.com/file/d/1T2RAf-cr_7X27Xi58lKxqGACDQpDX-wi/view
https://drive.google.com/file/d/1okyd524swsM6lId06UoRwWCPAuF8czWg/view
https://drive.google.com/file/d/1dZFxqEnn6Pc_O-u7rfCni0aGyuOhwul0/view
https://drive.google.com/file/d/1YEDOWaHfTXz_ZdyjCVmWArNED-R1QKPI/view
https://drive.google.com/file/d/1YEDOWaHfTXz_ZdyjCVmWArNED-R1QKPI/view
https://drive.google.com/file/d/1wYF8f03S2CeXJjW_968zITZL9FUJkHOX/view
https://drive.google.com/file/d/1vFcJWLu4qY3DR4iHTkLZHRQOqhoMTtlD/view
https://drive.google.com/file/d/1sjZoylZ1tm8Wv3Ss6JP536tYFBqxU_Pf/view
https://drive.google.com/file/d/1nezI4Unf33lMAmwAzckxTpSZLraxNhJ6/view
https://drive.google.com/file/d/1GgzWjFmXSpBCj1U5vIPnHu8gUchZdTgr/view
https://drive.google.com/file/d/14ULIZQqRR-XYEobTP0k8MaF_UZUcaSGR/view
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได๎น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการรับบริการหนํวยงาน  

ปีการศึกษา 2564 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดให๎บริการด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
ด๎านจัดบริการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษา การบริการด๎านการ
ให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกํ
นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา  
ทั้งนี้ มีการประเมินผล และน าข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการ/ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนา ปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนักศึกษา และการให๎บริการ รวมทั้งน าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให๎บริการทั้ง 3 ด๎าน ในปีการศึกษา 2565 โดยมีข๎อเสนอแนะ  
และแนวทางแก๎ไข ดังนี้   

1. การจัดบริการให๎ค าปรึกษาแนะแนวด๎านการใช๎ชีวิตและการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน  
ข๎อเสนอแนะ 
- อยากให๎จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน 

- อยากให๎มีชํองทางการเข๎าถึงนักศึกษาให๎ทั่วถึงมากกวํานี้ 
- อยากให๎มีการบริการที่ใสํใจนักศึกษากวํานี้ ชี้แจ๎งรายละเอียดให๎นักศึกษาได๎เข๎าใจมากขึ้น 

แนวทางแก๎ไข  
- ชี้แจงให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาทราบในโครงการสัมมนาอาจารย๑ที่ปรึกษานักศึกษาใหมํ   

ปีการศึกษา 2565 จัดวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เพ่ือเป็นข๎อมูล และแนวทางในการปรับปรุง การปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย๑ที่ปรึกษาให๎ดีขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจ 

- มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการให๎ค าปรึกษานักศึกษากลุํมเสี่ยงเพ่ือชํวยเหลือ
ดูแลนักศึกษาท่ีประสบป๓ญหาได๎อยํางทันทํวงที 

- กองพัฒนานักศึกษาก าหนดให๎มีชํองทางที่หลากหลายในการให๎ข๎อมูลที่จ าเป็นตํอนักศึกษา 
เชํน OpenChat Line นักศึกษารหัสตําง ๆ /กยศ. มรภ.สงขลา/กลุํม Line ทุนการศึกษา แฟนเพจกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 74 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

2. การให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา   
ข๎อเสนอแนะ  

อยากให๎มีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน และมีรูปแบบการจัดที่หลากหลาย 
แนวทางแก๎ไข 

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมีประกาศให๎มีการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  
กองพัฒนานักศึกษได๎วางแผนการจัดกิจกรรมให๎มีความหลากหลายและความเหมาะสม กับนักศึกษามากขึ้น 
ทั้งการจัดโครงการด๎วยระบบออนไลน๑ และรูปแบบปกติ 

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา  
ข๎อเสนอแนะโดยภาพรวม 

-  การจัดกิจกรรมควรรับนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมให๎มากขึ้น 
-  ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายให๎แกํนักศึกษา 
-  เว็ปลงทะเบียนกิจกรรมลํมบํอยท าให๎พลาดหลายกิจกรรม 

แนวทางแก๎ไข 
-  ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน๑  
-  ด าเนินการจัดกิจกรรมให๎หลากหลาย และเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ ประสบการณ๑ และ

ประสบความส าเร็จในท างาน เพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับนักศึกษา 
-  ปรับปรุงระบบการจองกิจกรรมให๎มีความเสถียรมากขึ้น 

ตัวอยํางข๎อเสนอแนะจ าแนกตามโครงการ 
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 

ข๎อเสนอแนะ สัญญาณอินเตอร๑เน็ต ระบบ Zoom ไมํเสถียรท าให๎การอบรมไมํตํอเนื่อง 
แนวทางแก๎ไข ในปีการศึกษา 2565 ปรับรูปแบบการจัดเป็น on site 

3.2 โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎ง
บนโลกออนไลน๑)  

ข๎อเสนอแนะ  
สัญญาณอินเตอร๑เน็ต ระบบ google teams ไมํเสถียรท าให๎การอบรมไมํ

ตํอเนื่อง และท าให๎ไมํสามารถฟ๓งบรรยายได๎ 
แนวทางแก๎ไข  

ในปีการศึกษา 2565 ปรับรูปแบบการจัดเป็น on site และหารูปแบบอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมในสถานการณ๑ป๓จจุบัน 
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3.3 โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม  
ข๎อเสนอแนะ  

ควรจัดให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ได๎ดีกวําชั้นปี 1-3 
แนวทางแก๎ไข  

ในปีการศึกษา 2565 ได๎ตั้งกลุํมเปูาหมายนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการเป็นชั้นปีที่ 4 
3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21   

ข๎อเสนอแนะ  
อยากให๎จัดในรูปแบบปกติ 

แนวทางแก๎ไข  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมทั้งรูปแบบออนไลน๑และปกติ 

เชํน การฝึกปฏิบัติการจัดในรูปแบบปกติ การบรรยายจากวิทยากรที่ไมํอยูํในจังหวัดสงขลาจัดในรูปแบบ
ออนไลน๑ เพ่ือลดระยะเวลาการเดินทางและคําใช๎จําย เป็นต๎น 

จากข๎อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ ปรับปรุง และวางแผนแนวทางในการ
ให๎บริการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ให๎มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความต๎องการของนักศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 5 

1.4-5-1 สรุปผลการปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการให๎บริการนักศึกษา 

1.4-5-2 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและบริการ 
1.4-5-3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
1.4-5-4 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
1.4-5-5 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ 
1.4-5-6 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทันCyberbullying (การกลั่นแกล๎งบน

โลกออนไลน๑) 
1.4-5-7 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม 
1.4-5-8 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21   
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1vOfykYbkCYvv149zoKCogkhb751iVD0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhEskGgmsmGCz0S0ozXhkICLhpQyL1FM/view
https://drive.google.com/file/d/1KyD_v5wzdCoP28Pqg3pyiE-vL_dMFnmZ/view
https://drive.google.com/file/d/1KTYw7nDDLTjN0LB-T908r5CcS7wf1LvA/view
https://drive.google.com/file/d/1gVO6-T5EJUtrUng0fCisc5wEvZqrwFJy/view
https://drive.google.com/file/d/1uYd9h-ZdRlZfKcf2xEoRHOxfl8cLEsyQ/view
https://drive.google.com/file/d/1uYd9h-ZdRlZfKcf2xEoRHOxfl8cLEsyQ/view
https://drive.google.com/file/d/1ZSzYGCMnC26jyYL5vobSNrWXsN3xo3no/view
https://drive.google.com/file/d/109c3Ons6zR-naN2sFf8c_58edI9JC3Po/view
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ กองพัฒนานักศึกษา คณะ งานประชาสัมพันธ๑ ฯลฯ  

มีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารที่หลากหลาย และเป็นประโยชน๑แกํศิษย๑เกําอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
1. การให๎ข๎อมูลขําวสาร และการให๎บริการแกํศิษย๑เกํา ในเรื่องตํางๆ ดังนี้ 

1) การรับสมัครงาน ต าแหนํงงานวําง 
2) ข๎อมูลการเตรียมตัวสอบ กพ. 
3) การด าเนินการตําง ๆ ของกองทุนเงินให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา 
4) การอบรมการศึกษาตํอ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎มีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารเพ่ือให๎ศิษย๑เกําได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสาร อยํางรวดเร็ว โดยผํานชํองทาง ดังนี้ 

1) เว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย คณะ กองพัฒนานักศึกษา และกลุํมโอเพนเชทรหัสกลุํมเรียน 60 
,61 และปริญญา 2560 

2) สังคมสื่อออนไลน๑ (Facebook/เพจตําง ๆ/Line) ทั้งงานประชาสัมพันธ๑ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพจคณะ กองพัฒนานักศึกษา หนํวยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หนํวยกองทุนเงินให๎
กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา หนํวยศิษย๑เกําสัมพันธ๑ หนํวยองค๑กรนักศึกษา และอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

3) การจัดท าฐานข๎อมูลศิษย๑เกํา มหาวิทยาลัยมีสมาคมศิษย๑เกํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มีหน๎าที่ดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูํระหวํางจัดท าฐานข๎อมูล
ศิษย๑เกํา โดยรวมทุกคณะเป็นฐานข๎อมูลเดียวเพ่ือเป็นชํองทางการประชาสัมพันธ๑ถึงศิษย๑เกําได๎อยํางทั่วถึง 

2. การให๎ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑แกํศิษย๑เกํา มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
1) กองพัฒนานักศึกษาให๎ความรู๎แกํศิษย๑เกํา ข๎อมูล ขําวสาร ทักษะ อาชีพ โรค การดูแลตัวเอง 
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบรรยายให๎ความรู๎และการเพ่ิมทักษะในการ

ประกอบอาชีพแกํศิษย๑เกํา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให๎ความรู๎และพัฒนาทักษะที่ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นประโยชน๑ในการประกอบอาชีพของศิษย๑เกํา 

3) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตสูํตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎และความ
เข๎าใจที่เหมาะสมตํอการสอบเข๎าสมัครงานหนํวยงานตําง ๆ 

4) คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู๎ประกอบการฯ  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 -18 มิถุนายน 2565 เพ่ือสร๎างและเพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ 
และแนวทางในการเป็นผู๎ประกอบการ สามารถประยุกต๑ความรู๎ด๎านการจัดการทางธุรกิจในการเป็น
ผู๎ประกอบการ 
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5) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ศิษย๑เกํา 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เพ่ือเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางสถาบันกับนักศึกษาศิษย๑เกํา  
ศิษย๑ป๓จจุบัน คณาจารย๑ตลอดจนบุคลากร ประชาสัมพันธ๑ภาพลักษณ๑และชื่อเสียง ของคณะวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพ และประสบการณ๑ระหวํางศิษย๑เกํา และศิษย๑ป๓จจุบัน 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร๑จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Boot Camp   
การพัฒนาแผนธุรกิจทางด๎านศิลปกรรม” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 เพ่ือให๎เข๎าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
SMEs ทางด๎านศิลปกรรม 

การตํอยอดจากศิษย๑เกํา 
มหาวิทยาลัยเชิญศิษย๑เกําท่ีมีความรู๎ ความสามารถด๎านตําง ๆ เพื่อเป็นวิทยากรให๎ความรู๎

กับนักศึกษา ดังนี้ 
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  

สัมมนา หัวข๎อ “แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑การท างานในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู๎น าให๎ป๓ง...ท าอยํางไร” 
โดย นายสมภพ  อารณฤทธิ์ นายมูนิร  ใจดี และนายวชิราวุธ  แก๎วกล๎าหาญ 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 วันที่ 17 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 
2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การท า inforgraphic เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดย วําที่ ร.ต.ฐานันดร  ไพโรจน๑ 
(2) การใช๎โปรแกรม Microsoft Visio เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดย นางจิราภรณ๑  บัวจันทร๑ 
(3) การใช๎โปรแกรม Lightroom เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดย นายอนนต๑  แก๎วคีรี 
(4) ทักษะการสื่อสารระหวํางบุคคล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดย นายปริญญา  ศรีวรรณ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 6 

1.4-6-1 ตัวอยํางขําวประชาสัมพันธ๑  
1.4-6-2 ชํองทางการประชาสัมพันธ๑ 
1.4-6-3 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา 
1.4-6-4 ภาพประกอบการให๎ความรู๎แกํศิษย๑เกํา ข๎อมูล ขําวสาร ทักษะ อาชีพ โรค การดูแลตัวเอง 
1.4-6-5 โครงการบรรยายให๎ความรู๎และการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพแกํศิษย๑เกํา 
1.4-6-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสูํตลาดแรงงาน  
1.4-6-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู๎ประกอบการฯ 
1.4-6-8 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ศิษย๑เกํา 
1.4-6-9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Boot Camp   การพัฒนาแผนธุรกิจทางด๎านศิลปกรรม” 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1J-KtZGI0srjLQBYoCp7o_NDRC5jcj7eq/view
https://drive.google.com/file/d/1QMQQP7TU5F5D7hnUMXU9ahmeWX8VlPNp/view
https://drive.google.com/file/d/1t1wUI2c8MVqgMKi9FbYlMpdVyparE2J6/view
https://drive.google.com/file/d/1SsHe4F5ZybsNmQx993ErqAu5Dv9I1Hzg/view
https://drive.google.com/file/d/1nUQShdmnKhhRqIv8bM31PgKFecyJvpOC/view
https://drive.google.com/file/d/1P1aqH7bhwIBWcd1_ju9GuPpe478RuRF5/view
https://drive.google.com/file/d/19JT__OYzZxs0CAicG7xPhdjKOlQnxQOP/view
https://drive.google.com/file/d/1Hu1m1dXMiIZjvz0dUbHNT8nsf-jh1d3K/view
https://drive.google.com/file/d/1wqgico2QaxKPTsavQtd5_oTcHdsONuAq/view


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 78 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.4 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน  6 ข๎อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในสํวนของคณะ และมหาวิทยาลัย   
2. มีการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ เชํน OpenChat Line นักศึกษารหัสตําง ๆ /กยศ. มรภ.

สงขลา/กลุํม Line ทุนการศึกษา แฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให๎นักศึกษาท างานระหวํางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให๎กับ

นักศึกษา และชํวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการให๎บริการตําง ๆ ให๎ได๎มาตรฐาน 
2. ประสานความรํวมมือทั้งหนํวยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการให๎บริการแกํนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ิมชํองทางการบริการข๎อมูลขําวสารให๎กับนักศึกษาและศิษย๑เกํา 
4. เพ่ิมกิจกรรมการให๎ความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานแกํศิษย๑เกํา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต๎องสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตําง ๆ อยํางเหมาะสมและครบถ๎วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค๑กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติป๓ญญา สังคม อารมณ๑ รํางกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให๎นักศึกษามีสํวน
รํวมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให๎ด าเนินกิจกรรมในประเภทตํอไปนี้ให๎ครบถ๎วน 
        - กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

       - กิจกรรมกีฬา หรือการสํงเสริมสุขภาพ 
       - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 
       - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 

      - กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพแกํนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่  1.5 ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
จ านวน  6 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม                
   ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”                    
โดยรํวมกับผู๎น านักศึกษาทุกองค๑กร จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2564   
ผํานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผู๎น านักศึกษาปีการศึกษา 2563 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  ป๓ญหา  อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ  
ในการจัดกจิกรรมในรอบปีที่ผํานมา 

2. กองพัฒนานักศึกษารํวมกับผู๎น านักศึกษาได๎รํวมกันท า  SWOT Analysis การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

3. กองพัฒนานักศึกษารํวมกับผู๎น านักศึกษาเสนอโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ครอบคลุม
กิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้ 

1) กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 

2) กิจกรรมกีฬา หรือการสํงเสริมสุขภาพ 

3) กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 

4) กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

5) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข๎อ 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค๑ วิธีการด าเนินการ และการ
ประเมินผลความส าเร็จ และความสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย  

4. กองพัฒนานักศึกษารํวมกับผู๎น านักศึกษารํวมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

5. น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เผยแพรํให๎นักศึกษาได๎รับทราบผําน
ชํองทาง ดังนี้ 

5.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (facebook live) ในโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรม
นักศกึษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2564   

5.2 เว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา   

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 1 

1.5-1-1 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

1.5-1-2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

1.5-1-3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษาและปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.5-1-4 เว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสํงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 

- กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค๑กรนักศึกษาได๎ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาครบถ๎วนทั้ง 5 ประเภท ดังนี้ 
1. กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่ก าหนดโดยสถาบัน มหาวิทยาลัยได๎

ด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 1 การท าสื่อน าเสนอ

ให๎นําสนใจด๎วยโปรแกรม Canva วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎าน

http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/index2.php
https://drive.google.com/file/d/10pkQ6CGZk_OTUhAEX_l2Sy6Hk0T7fvka/view
https://drive.google.com/file/d/10pkQ6CGZk_OTUhAEX_l2Sy6Hk0T7fvka/view
https://drive.google.com/file/d/1jbtKcaC6MFRRxbBidkyV7TEU9xmcak5i/view
https://drive.google.com/file/d/1jbtKcaC6MFRRxbBidkyV7TEU9xmcak5i/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSO8JWrKLr0DaaqAq_alttgtCq5rT6rg
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSO8JWrKLr0DaaqAq_alttgtCq5rT6rg
http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/index2.php
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เทคโนโลยีและทักษะอาชีพตําง ๆ ให๎กับนักศึกษา 
2) โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎ง

บนโลกออนไลน๑) จัดในวันที่  31 มีนาคม 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษารู๎เทําทันสื่อในยุคดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห๑ ประเมิน และน า
ข๎อมูลที่ได๎รับไปใช๎ในทางสร๎างสรรค๑  

3) โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี จัดในวันที่ 10 มีนาคม 
2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ทราบถึงความส าคัญ
และประโยชน๑ของประกันสังคม 

4) โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
ปีการศึกษา 2564 จัดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผํานสื่อเล็กทรอนิกส๑ (facebook lite) โดยมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือให๎นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียน การท ากิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปรับตัว และสามารถดูแลตัวเองเพ่ือให๎ส าเร็จการศึกษา     

5) โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน จัดในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผําน
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ ความตระหนัก และการสร๎าง
กระแสตํอต๎านการทุจริตคอร๑รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ รํวมถึงสร๎างความตระหนักในกระบวนการ
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ จัดในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เข๎าถึงชํองทางการสมัคร
งาน ทราบและเข๎าใจทักษะที่ใช๎ในการสมัครงานและการท างาน รวมถึงให๎นักศึกษาได๎เข๎าใจหลักการ
เขียน Resume เพ่ือการสมัครงานและสามารถน าไปใช๎ได๎ 

7) โครงการสร๎างอัตลักษณ๑บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข๎าของแผํนดิน” 
จ านวน 3 รุํน ดังนี้ รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 22-23 มกราคม 
2565 และรุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 5-6 กุมภาพันธ๑ 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ให๎นักศึกษามีทักษะใน
การเป็นวิศวกรสังคม ได๎แกํ ทักษะการคิดวิเคราะห๑เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนโดยปราศจากข๎อขัดแย๎ง และทักษะการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 2) ให๎บุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม และ 3) น าองค๑ความรู๎หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไป
ใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ป๓ญหา และสํงเสริมให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการสํงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสูํความเป็นเลิศ 

จัดโครงการตั้งแตํเดือนตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือสํงเสริมสุขภาพและ
เพ่ิมทักษะด๎านกีฬาแกํนักศึกษา 2) เพื่อสร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 6 การจัดการกับ
อารมณ๑ในยุคโควิด วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านเทคโนโลยีและทักษะ
อาชีพตําง ๆ ให๎กับนักศึกษา 

3) กิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือลด
ภาวการณ๑ตั้งครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ เพ่ิมพูนความรู๎ในการวางแผนครอบครัวให๎เหมาะสมในแตํละกลุํมเปูาหมาย 
และสํงเสริมการตั้งครรภ๑เมื่อพร๎อมให๎กับสตรีที่ท างานในหนํวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

3. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้   
1) โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565  วันที่ 3 

กุมภาพันธ๑ 2565 ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เลือกตั้ งนายกองค๑การ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 และให๎นักศึกษาได๎ใช๎สิทธิเสรีภาพและปฏิบัติหน๎าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

2) กิจกรรมสวดมนต๑ท าสมาธิ  อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคต                
13 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎  

3) กิจกรรมดนตรี  อว เทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ                   
5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญ๒ู
กตเวทิตา รํวมน๎อมเกล๎าฯ ร าลึกส านึกถึงพระเมตตาคุณ พระเกียรติคุณคุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณ
อันเปี่ยมล๎นอยํางหาที่สุดมิได๎  

4) โครงการจัดงานวันราชภฏั ประจ าปี 2565 ระหวํางวันที่ 10 – 11 และ14 กุมภาพันธ๑ 2565 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎
คณาจารย๑ บุคลากรและนักศึกษาได๎รํวมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือให๎นักศึกษาใหม ํปีการศึกษา 2564 ได๎ทราบประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2564 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโคกเปี้ยว 

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษา อาจารย๑ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎รํวมท าบุญทอดกฐิน และสืบทอดประเพณีการทอดกฐินให๎คงอยูํสืบไป 

2) กิจกรรมของหรอยบ๎านฉัน วันที่ 13 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ท ากิจกรรม สืบสานอาหารท๎องถิ่นในชุมชนของตนเอง 
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3) กิจกรรมของดีบ๎านฉัน วันที่ 13 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค๑สํงเสริม
ให๎นักศึกษาได๎ท ากิจกรรม แนะน าสถานที่ส าคัญตําง ๆ ในชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง 

4) กิจกรรมเขียนเรียงความ เลําเรื่อง “พํอของฉัน”  วันที่ 13 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ท ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวและบอกความประทับใจ
ที่มีตํอพํอของตนเอง 

5) กิจกรรมลอยกระทงสุขใจ ที่บ๎านฉัน วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎สืบสานประเพณีของไทย 

6) กิจกรรมท าคลิปวิดีโออวยพรปีใหมํ ครอบครัว อาจารย๑ และเพ่ือน วันที่ 18 -19 
พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาได๎แสดงออกถึงความรู๎สึกท่ีมีตํอครอบครัว อาจารย๑ 
และเพ่ือน เนื่องในวันปีใหมํ 

5.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 
1) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา “เราท าความดี ด๎วยหัวใจ” และกิจกรรมที่ 3 บริจาคโลหิต ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษา อาจารย๑ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาได๎รํวมกันพิธีถวายพระพรชัยมงคล และท ากิจกรรมจิตอาสาตามคณะที่ตนสังกัด 

2) กิจกรรมปลูกต๎นไม๎ออนไลน๑ของชมรมสังคมพัฒนา วันที่ 29 มกราคม 2565 ผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างจิตส านึกการปลูกต๎นไม๎ให๎กับนักศึกษา 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะให๎กับนักเรียนโรงเรียนวัดปุาขวาง จังหวัดสงขลา วันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ห๎องประชุมไพโรจน๑ ด๎วงวิเศษ 
(68-302) คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎สมาชิกในชมรมไทยศาสตร๑
ศิลป์มีความรู๎และสามารถจัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย และเพ่ือพัฒนาทักษะ 
วิชาภาษาไทยให๎กับนักเรียนโรงเรียนวัดปุาขวาง 

4) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว วันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชมรม
จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือปลูกต๎นไม๎ให๎กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 2 

1.5-2-1 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1.5-2-2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 1 การท าสื่อ
น าเสนอให๎นําสนใจด๎วยโปรแกรม Canva  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
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1.5-2-3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying 
(การกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑)  

1.5-2-4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม  
1.5-2-5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน  
1.5-2-6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิตด๎วยกิจกรรมนักศึกษาใหมํ และปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564  
1.5-2-7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ    
1.5-2-8 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร๎างอัตลักษณ๑บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข๎าของแผํนดิน” 
1.5-2-9 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 6 

การจัดการกับอารมณ๑ในยุคโควิด  
1.5-2-10 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัย  
1.5-2-11 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเลือกตั้งนายกองค๑การนักศึกษาภาคปกติ การศึกษา 2565  
1.5-2-12 ภาพกิจกรรมสวดมนต๑ท าสมาธิอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรค13 ตุลาคม 2564  
1.5-2-13 ภาพกิจกรรมดนตรี อว เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564  
1.5-2-14 สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565  
1.5-2-15 ภาพกิจกรรมของหรอยบ๎านฉัน 
1.5-2-16 ภาพกิจกรรมของดีบ๎านฉัน  
1.5-2-17 ภาพกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ด๎วย 2 มือเรา 
1.5-2-18 กิจกรรมเขียนเรียงความ เลําเรื่อง “พํอของฉัน”  
1.5-2-19 ภาพกิจกรรมลอยกระทงสุขใจที่บ๎านฉัน  
1.5-2-20 กิจกรรมท าคลิปวิดีโออวยพรปีใหมํ ครอบครัว อาจารย๑ และเพ่ือน  
1.5-2-21 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ออนไลน๑ ชมรมสังคมพัฒนา 
1.5-2-22 สรุปผลการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
https://drive.google.com/drive/folders/1LPTWubF1xalGM4Skp9NQEyzHfW6oZI4F
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได๎จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกํนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  

ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีการบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แกํนักศึกษาใหม ํ

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา ระหวํางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 
เพ่ือให๎ผู๎น านักศึกษาน าความรู๎ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดกิจกรรมได๎ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 3 

1.5-3-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564 

1.5-3-2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 2564 กองพัฒนานักศึกษารํวมกับองค๑กรนักศึกษาได๎ก าหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
จ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได๎ จ านวน 45 โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร๎อยละ 88.24 และไมํสามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผน จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร๎อยละ 11.76 

ทั้งนี้ ทุกโครงการมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค๑ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ทุกโครงการ 
และได๎น าข๎อเสนอแนะของโครงการ/กิจกรรมไปแก๎ไขปรับปรุง เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพตํอการจัด
กิจกรรมตํอไป ได๎แกํ  

1. โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ คําเฉลี่ยเทํากับ 4.19 

ข๎อเสนอแนะ  
การจัดโครงการมีข๎อจ ากัดด๎านเวลา และรูปแบบ ท าให๎ยังไมํสามารถตอบสนองด๎าน

การมีสํวนรํวมของนักศึกษาใหมํเทําที่ควร 
แนวทางแก๎ไข  

เพ่ิมเวลาในการจัดโครงการให๎มากขึ้น เนื้อหาที่มีประโยชน๑ตํอนักศึกษา และในรูปแบบใหมํ  ๆ
ในการจัดโครงการให๎เป็นที่นําสนใจ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมโครงการของนักศึกษาใหมํมากขึ้น 

https://drive.google.com/drive/folders/1j3SFV3b88mrnpe8ucnh2XlbrbNosIwo-
https://drive.google.com/drive/folders/1j3SFV3b88mrnpe8ucnh2XlbrbNosIwo-
https://drive.google.com/drive/folders/1j3SFV3b88mrnpe8ucnh2XlbrbNosIwo-
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2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ผล
การประเมินความส าเร็จของโครงการ คําเฉลี่ยเทํากับ 4.05 

ข๎อเสนอแนะ  
ควรเพ่ิมเนื้อหาในด๎านการเงิน การจัดซื้อจัดจ๎าง และงบประมาณให๎มากขึ้นเพ่ือเพ่ิม

ทักษะความรู๎ให๎กับผู๎น านักศึกษา 
แนวทางแก๎ไข  

เชิญงานคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผน มาให๎ความรู๎และท ากิจกรรม 
ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงให๎กับผู๎น านักศึกษา 

3. โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจ าปี 2565 ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.15 

ข๎อเสนอแนะ  
การเข๎ารํวมโครงการยังมีข๎อจ ากัดของสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 และควรจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
แนวทางแก๎ไข เพ่ิมชํองทางการเข๎ารํวมโครงการให๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมกิจกรรม

ที่เหมาะสมตําง ๆ เพื่อให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวม 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 6 การจัดการกับอารมณ๑

ในยุคโควิด ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ คําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 
ข๎อเสนอแนะ  

อยากให๎จัดในรูปแบบปกติ 
แนวทางแก๎ไข  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมทั้งรูปแบบออนไลน๑และปกติ เชํน การฝึก
ปฏิบัติการจัดในรูปแบบปกติ การบรรยายจากวิทยากรที่ไมํอยูํในจังหวัดสงขลาจัดในรูปแบบออนไลน๑ 
เพ่ือลดระยะเวลาการเดินทางและคําใช๎จําย เป็นต๎น 

5. โครงการสร๎างอัตลักษณ๑บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข๎าของแผํนดิน”  
ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ คําเฉลี่ยเทํากับ 4.56  

ข๎อเสนอแนะ  
การเข๎ารํวมโครงการของนักศึกษายังมีความสนใจน๎อย 

แนวทางแก๎ไข 
 เพ่ิมชํองทางการประชาสัมพันธ๑ให๎หลากหลายมากขึ้น และสร๎างความรู๎ในมิติใหมํของ

ค าวํา วิศวกรสังคม ให๎นักศึกษาทราบ 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 4 

1.5-4-1 สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของกิจกรรม/โครงการ 
1.5-4-2 สรุปผลการด าเนินการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.5-4-3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิต ด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564 
1.5-4-4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
1.5-4-5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร๎างอัตลักษณ๑บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข๎าของแผํนดิน” 
1.5-4-6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 6 การจัดการ

กับอารมณ๑ในยุคโควิด 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได๎ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย                     
โดยมี 2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จ : โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

กองพัฒนานักศึกษารํวมกับองค๑กรนักศึกษา ก าหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
จ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได๎ จ านวน 45 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 88.24 และไมํสามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผน จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 11.76 

โครงการ/กิจกรรม ที่ได๎ด าเนินการทั้งหมด 45 โครงการ/กิจกรรม มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค๑ทุกโครงการเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 80.24 อยูํในระดับดีมาก   

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความส าเร็จในการสํงเสริม/พัฒนานักศึกษาให๎เป็นไป                    
ตามอัตลักษณ๑ (มีการด าเนินการ 5 ข๎อ) 

(1) มีการก าหนดอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ๑อักษร 
มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย คือ“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต  

มีจิตสาธารณะ” 
นิยาม  เป็นคนดี เป็นผู๎ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็น

ประโยชน๑ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน๑ทําน 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSsBvB23dOI9Xoiena9E2HPIkn8mzv7K/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
https://drive.google.com/drive/folders/1REPXdsyeX5QLY0A376ml_8rFLfSNQdzI
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นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต๑ ใช๎ป๓ญญาและ
เหตุผลในการด าเนินชีวิต ผํานกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก๎ป๓ญหา 
ทักษะการคิดสร๎างสรรค๑ ทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะ
การสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ทักษะการตระหนักรู๎ในตน ทักษะการเข๎าใจผู๎อ่ืน ทักษะการจัดการ
กับอารมณ๑ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร๎างสรรค๑ เป็นกุศล และมุํงท ากรรมดีที่ เป็น
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม ตั้งอยูํบนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

(2) มีการถํายทอดหรือเผยแพรํอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยให๎ทราบโดยทั่วกั น  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎เผยแพรํอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย ผํานชํองทางตําง ๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต๑มหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา  
- เอกสารตําง ๆ เชํน เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและเอกสารอ่ืน ๆ 

(3) มีโครงการ/กิจกรรม ด๎านพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค๑กรนักศึกษาได๎ก าหนดจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ครบถ๎วน ดังนี้ 
(3.1) เป็นคนดี จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได๎แกํ 

(3.1.1) โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรู๎ชีวิตด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564 

(3.1.2) โครงการบรรยาย  เรื่ อง  เด็ ก ไทยในยุคดิ จิ ทั ล  รู๎ เทํ าทั น 
Cyberbullying (การกลั่นแกล๎งบนโลกออนไลน๑) 

(3.1.3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศึกษา 
(3.1.4) โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
(3.1.5) โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 
(3.1.6) โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2564 

(3.2) มีทักษะชีวิต จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได๎แกํ 
(3.2.1) โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม 
(3.2.2) กิจกรรมการเขียนเรียงความพํอของฉัน 
(3.2.3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูํเส๎นทางอาชีพ 
(3.2.4) โครงการสร๎างอัตลักษณ๑บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา 

ข๎าของแผํนดิน” 
(3.2.5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู๎

รายวิชาภาษาไทย 
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(3.3) มีจิตสาธารณะ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได๎แกํ 
(3.3.1) โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจ าปี 2565 
(3.3.2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรา

รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2564 
(3.3.3) กิจกรรม ดนตรี อว เทิดพระเกียรติแดํพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ 13 ธันวาคม 
(3.3.4) กิ จกร รมสวดมนต๑ ภ า วนา อุทิ ศถว าย เป็ นพระร าชกุ ศ ล  

แดํพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล๎าย
วันสวรรคต “ธ สถิตอยูํในดวงใจนิรันดร๑” 13 ตุลาคม 2564 

(4) มีการประเมินโครงการ/กิจกรรม ด๎านพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค๑กรนักศึกษาได๎ก าหนดจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ และได๎ประเมินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
(4.1) โครงการด๎านพัฒนานักศึกษา ที่เป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยใน

ด๎านการเป็นคนด ีจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได๎มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยมีคําประเมิน
เฉลี่ยรวม 4.18 

(4.2) โครงการด๎านพัฒนานักศึกษา ที่เป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยใน
ด๎านการมีทักษะชีวิต จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได๎มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยมีคํา
ประเมินเฉลี่ยรวม 4.33 

(4.3) โครงการด๎านพัฒนานักศึกษา ที่เป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยใน
ด๎านการมีจิตสาธารณะ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได๎มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยมีคํา
ประเมินเฉลี่ยรวม 4.28 

(5) นักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ๑ได๎รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 
91 คน ดังนี้ 

ด๎านเป็นคนดี จ านวน 8 คน  ดังนี้ 
(1) รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ๑ ดังนี้ 

1. นางสาวอาริสา  ไกรแก๎ว 
2. นายณัฏฐานันต๑  นวลจันทร๑ 
3. นางสาวปณิดา  เสริฐเสน 
4. นายศักรินทร๑  จันทภาโส 
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5. นายกิตติศักดิ์  ทองไชย 
6. นายปกรณ๑  ทองรํวมแก๎ว 
7. นายธรรมรัตน๑  จันทภาโส 
8. นายธนพัฒน๑  หวานหนู 

ด๎านมีทักษะชีวิต จ านวน  82  คน  ดังนี้ 
คณะครุศาสตร๑ จ านวน 9 คน ดังนี้ 

(1) รางวัลทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นางสาวนูรอาตีก๏ะ  ทางา 

(2) รางวัลเหรียญทอง การประชุมวิชาการน าเสนองานวิจัย “นวัตกรรม
วิชาชีพครู” ระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1 “การศึกษาเพ่ือนวัตกรรมสังคม ความรอบรู๎เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

1. นางสาวดวงกมล  เตียวโลํ 
2. นางสาวน้ าฝน  ประสงค๑จันทร๑ 
3. นายปรมินทร๑  ชนะภัย  

(3) เหรียญทองแดงจากการแขํงขันกีฬาลอนโบวล๑ส ประเภททีมชาย 4 คน 
ประกอบด๎วย 

1. นายกนกนันต๑  ชูสุวรรณ  
2. นายพิชัยยุทธ  ไอแก๎ว  
3. นายณรงค๑ฤทธิ์  สันหนู  
4. นายจิตตพันธ๑  เอียดด า 

(4) เหรียญเงินจากการแขํงขันกีฬาลอนโบวล๑ส ประเภททีมชาย 2 คน ซึ่งมี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด๎วย 

1. นายณรงค๑ฤทธิ์  สันหนู  
2. นายจิตตพันธ๑  เอียดด า 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  23   คน ดังนี้ 
การแขํงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด๎านการเกษตร เครือขํายเกษตร               

ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑              
มีมหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข๎ารํวมเครือขํายเกษตรราชภัฏครั้งนี้ ทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎รับรางวัลจ านวน  23  คน ดังนี้ 
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(1) รางวัลชนะเลิศการตอบป๓ญหาวิชาการพืชศาสตร๑ จ านวน  2 คน  
1. นายอานนท๑  คล๎ายจินดา 
2. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิรุตม๑  

(2) รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร“ร๎องเพลง
ลูกทุํง” จ านวน 1 คน  นางสาวสร๎อยสุดา แก๎วจันทร๑ 

 (3) รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันน าเสนอป๓ญหาพิเศษและโครงงานสหกิจ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร๑  จ านวน 2 คน 

1. นายธนชัย  จงภักดี  
2. นายพลกฤต  อินทมณี  

                   (4) รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันน าเสนอป๓ญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร จ านวน 2 คน 

1. นางสาววิลาวัณย๑  เกื้อกูล  
2. นางสาวซัลซะบีล  กอเซ็ง  

                  (5) รางวัลชนะเลิศการแขํงขันการประกวดนวัตกรรมด๎านอาหาร จ านวน 4 คน 
1. นายภาณุพงศ๑  พงศ๑พันธ๑  
2. นางสาวณัฏฐธิดา  บินลําเต๏ะ  
3. นายยศกร  บุญมา  
4. นางสาวชุติมา  บุญวรรโณ  

                  (6) รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 2 คน 
1. นายทิตย๑ธิพงศ๑  ประเสริฐศิลป์ 
2. นางสาวอรทัย  อินแก๎ว  

                 (7) รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันน าเสนอป๓ญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร๑ จ านวน 2  คน 

1. นายทนงสิทธิ์  อนุศาสนี  
2. นายกฤษณะ  เพ็งทอง  

                  (8) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันตอบป๓ญหาทางวิชาการด๎านการเกษตร ด๎านสัตวศาสตร๑/
สัตวบาล จ านวน 2  คน 

1. นายอดิศร  พุทธศรี  
2. นายธีระศักดิ์  เกตุแก๎ว 
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(9) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันตอบป๓ญหาทางวิชาการด๎านการเกษตร ด๎านประมง/
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า จ านวน 2  คน 

1. นางสาวโซเฟีย  หวาหาบ  
2. นางสาวจุฬาลักษณ๑  เกื้อสุวรรณ  

(10) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันตอบป๓ญหาทางวิชาการด๎านการเกษตร  
ด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีอาหาร จ านวน 2 คน 

1. นางสาวชญานิษฐ๑  เจริญศร  
2. นางสาวจุฑามาศ  อิสสระ  

(11) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันน าเสนอป๓ญหาพิเศษและโครงงานสหกิจ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร๑ จ านวน 2 คน 

1. นายวงศธร  เซํงลอยเลื่อน  
2. นายธีรภัทร๑  จันทร๑เดิม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 10 คน ดังนี้ 
(1) รางวัลชมเชย การประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด๎านน้ าบาดาลเครือขําย

ท๎องถิ่น ต๎นแบบด๎านการบริหารจัดการน้ าอยํางยั่งยืน จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายจิรภัทร  ลีลาศรีสุนทร 
2. นายณฤบดี  ใยบัว 
3. นางสาวอรณี  สวํางเนตร 

(2) รางวัลเหรียญทอง เครื่องชํวยเดินอัตโนมัติส าหรับผู๎สูงอายุ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายชุลกีฟลี  มัจฉาวานิช 
2. นายธีระ  แหละหมัด 
3. นายทวีทรัพย๑  พันธชิต 

(3) รางวัลเหรียญทอง เครื่องผสมปุ๋ยแบบมือหมุนส าหรับเกษตรรายยํอยจ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายสิทธิกร  รัตนบุญโชติ 
2. นายอัครพล  แซํแต๎ 
3. นายรัชชานนท๑  ศรีวงค๑ษา 

(4) รางวัลเหรียญทอง การออกแบบและสร๎างอุปกรณ๑ชํวยปอกสายเคเบิ้ล    
จ านวน 1 คน นายพีรณัฐ  เตพิริยะกุล 

(5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การลดกระบวนการรอคอยในกระบวนการผลิต 
COCOPEAT PLUS จ านวน 1 คน นางสาวอริษา หาดเด็น 
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(6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โต๏ะเชื่อมส าหรับงานซํอมบ ารุง และสร๎างชิ้นงาน  
จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายภาณุพงษ๑  จุลคง 
2. นายวรุธ  สานุสรณ๑ 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จ านวน 24 คน ดังนี้ 
(1) รางวัลระดับดี การประกวด MiND MAPPING CONTEST การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20  จ านวน 10 คน ดังนี้ 
1. นายธีรภัทร  เจริญฤทธิ์ 
2. นางสาวณัชชา  เกตมาศ 
3. นายปิยสัต  ใผํทอง 
4. นายณัฐชนน  นุํนศรี 
5. นายชัยณรงค๑  สุขสงวน 
6. นางสาวเบญญาภรณ๑  บุญศรี 
7. นางสาวกนิษฐา  คงใหมํ 
8. นายธีระวัตร  บุญเรือง 
9. นางสาวนิร๑ฟีดาว  เจ๏ะโซ๏ะ 
10. นางสาวอามีรา  บินมะมิง 

(2) รางวัลระดับชมเชย การประกวดการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายภูมินทร๑  บิลคาเดอร๑ 
2. นางสาสวอาซียา  รักษากิจ 

 (3) รางวัลระดับดี การประกวดการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางสาววิจิตรา  จ าเริงใจ 
2. นางสาวรัตติยา  หลีหาด 
3. นางสาวเบญญาภรณ๑  บุญศรี 
4. นายธีระวัตร  บุญเรือง 
5. นายพงศกร  มิ่งสุข 
6. นางสาวกนิษรา  คงใหมํ 
7. นางสาสวสิริกาญจน๑  ทองแท๎ 
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(4) รางวัลระดับดีมาก การประกวด CSD YOUNG TALK การประชุมวิชาการการ
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จ านวน 1 คน นางสาวปลายฝน  ทองอารัญ 

(5) รางวัลระดับดี การประกวด BEST PRACTICES AWARDS การประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายณัฐพล  ราชสุวรรณ 
2. นายธีรภัทร  เจริญฤทธิ์ 

(6) รางวัลชนะเลิศสอบออนไลน๑ ความรู๎ทั่วไปในภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 
นางสาวปพิชญา  บัวเพชร๑ 

(7) รางวัลบทความวิจัยดีเดํนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  จ านวน 1 คน  
นายปกรณ๑  คงจินดามณี 

คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 5 คน ดังนี้ 
(1) รางวัลชนะเลิศด๎านสหกิจศึกษา จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 
2. นางสาวเมวดี  ธรรมดิษฐ๑ 

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด๎านสหกิจศึกษา จ านวน 1 คน นางสาวอริษา  หาดเด็น 
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด๎านสหกิจศึกษา จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายภาณุพงศ๑  จุนคง 
2. นายวรุธ  สานุสรณ๑ 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน ดังนี้ 
รางวัล Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน๑รักษ๑ถิ่น รางวัลชนะเลิศ 

จ านวน 6 คน ดังนี้ 
1. นางสาวสโรชา  ทุํมแก๎ว 
2. นางสาวอนุสรา  สนติวงค๑ 
3. นายแวฮิลมีย๑  แวมูซอ 
4. นายราชัญย๑  บุญญโก 
5. นางสาวเกวลิน  เพ็งเทพ 
6. นางสาวนภัทสรณ๑  สังเมือง 

คณะศิลปกรรมศาสตร๑  จ านวน 5 คน ดังนี้ 
(1) รางวัลเยาวชนดีเดํน ประจ าปี 2564 จ านวน 1 คน นายวิทยาธร  อนันต๑ 
(2) รางวัล Special prize-winners จ านวน 1 คน นางสาวพัชรินทร๑  หนูหนอง 
(3) รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 กลุํมปี่ใน ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 คน นายทวีพงศ๑  ชูศรี 
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(4) รางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ๎าพ้ืนถิ่น จ านวน 1 คน นายอันวา  บาเหะ 
(5) นักดนตรีเยาวชนไทยในพระอุปภัมภ๑จ านวน 1 คน นายสุริยา  ลีลานารากร 

ด๎านมีจิตสาธารณะ จ านวน 1 คน ดังนี้ 
คณะครุศาสตร๑  

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564) 
นายกฤษณพงศ๑  สิทธิชัย  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 5 

1.5-5-1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.5-5-2 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565) 
1.5-5-3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565  

(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
1.5-5-4 รายงานผลการได๎รับรางวัลของนักศึกษา และศิษย๑เกํา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
กองพัฒนานักศึกษารํวมกับองค๑กรนักศึกษา ก าหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผน จ านวนทั้งสิ้น 

51 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได๎ จ านวน 45 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร๎อยละ 88.24 และไมํสามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผน จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น  
ร๎อยละ 11.76 

เนื่องจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ไมํเป็นไปตามแผนอันเนื่องจาก
สถานการณ๑การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองพัฒนานักศึกษาจึงมีมติให๎การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเป็นการด าเนินโครงการผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เกือบทั้งหมด ได๎แกํ 

1. โครงการเรียนรู๎ชีวิตด๎วยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
2. โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู๎เทําทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล๎ง

บนโลกออนไลน๑) 
3. โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎เทําทันการทุจริตคอร๑รัปชัน 
4. โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 
5. โครงการบรรยาย เรื่อง รู๎หลักประกันสังคม 
6. กิจกรรมการเขยีนเรียงความพํอของฉัน 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 

https://docs.google.com/document/d/1vU4QYGJ_Wm7rPLIgxXNaZ-gqeaDOZUIs/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1kDbkyHQvPdOAPfZoLcOqTZcCIiJuqUmc
https://drive.google.com/drive/folders/1kDbkyHQvPdOAPfZoLcOqTZcCIiJuqUmc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDbkyHQvPdOAPfZoLcOqTZcCIiJuqUmc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDbkyHQvPdOAPfZoLcOqTZcCIiJuqUmc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDbkyHQvPdOAPfZoLcOqTZcCIiJuqUmc
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

นอกจากนี้ เน๎นให๎มีกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได๎ที่บ๎าน และให๎เผยแพรํผํานสื่อโซเชียลมีเดีย
ตําง ๆ เชํน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 โดยผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมี
คําความพึงพอใจในระดับ 4.58 

    ป๓ญหาอุปสรรค  
    1. การเข๎ารํวมในรูปแบบออนไลน๑ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ไมํสามารถประเมินการเข๎ารํวม

กิจกรรมตลอดเวลาของนักศึกษาได๎อยํางชัดเจน  
    2. กิจกรรมที่ 9 นักศึกษาลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรมในรูปแบบปกติ แตํนักศึกษาเข๎ารํวม

ประชุมแบบออนไลน๑ 
3. สัญญาณอินเทอร๑เน็ตไมํเสถียร 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 6 

1.5-6-1 สรุปผลการการประเมิน ข๎อเสนอแนะ และแนวทางการแก๎ไขโครงการพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.5 6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน  6 ข๎อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน มีการด าเนินการตามแผนการอยํางตํอเนื่อง  
2. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน๑เพ่ือให๎เหมาะกับสถานการณ๑ และปูองกันการแพรํ  
3. ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
4. มีการจัดกิจกรรมอยํางหลากหลายครบถ๎วนทั้ง 5 ด๎าน และเป็นไปตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 
5. มีการจัดโครงการที่สร๎างความตระหนักให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมอยําตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เสริมสร๎างความรํวมมือในการจัดกิจกรรมรํวมกับหนํวยงานภายในและภายนอก 
2. สร๎างเครือขํายกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และรํวมกันจัดกิจกรรมกับองค๑กรตําง ๆ  

ได๎มากขึ้น 
3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎มีความคิดสร๎างสรรค๑ สอดคล๎องกับสถานการณ๑

ป๓จจุบันที่หลากหลายมากข้ึน 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vyNHf2xNsdeGUhiV-vMfms7wGg-uHLJ_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vyNHf2xNsdeGUhiV-vMfms7wGg-uHLJ_
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรํงปฏิรูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎สัมพันธ๑เชื่อมโยงกัน                    
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎างเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ ให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช๎ในการแสวงหาองค๑ความรู๎
เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การสํงเสริมการยกระดับความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ
ด๎วยโครงการพิเศษด๎านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต๎องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให๎เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสูํการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศได๎ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร๎างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ จากการมีสํวนรํวมของคณะ 

และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา              

ด๎านภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน             

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR (B1) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 
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หมายเหตุ : 
ข๎อ 5 ให๎สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให๎นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู๎ ภาษาอังกฤษตาม

แบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร๎างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช๎วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให๎ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแตํละคน โดยการเทียบเคียง
ค ะ แ น น จ ะ ต๎ อ ง มี ห ลั ก ฐ า น รั บ ร อ ง ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง จ า ก เ จ๎ า ข อ ง แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู๎ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ โดยนักศึกษาที่เข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของนักศึกษา  
ช้ันปีสุดท๎ายท้ังหมดในปีท่ีประเมิน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่  1.6 ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
จ านวน  5 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ด าเนินการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือให๎เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา ข๎อ 35.6 ที่ก าหนดให๎นักศึกษาต๎องสอบผําน
การประเมินผลความรู๎และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎มีประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2562 เพ่ือให๎การด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษ 

ข๎อ 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-4) 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-4) 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-5) 
คะแนนประเมิน คะแนน 4.00 4.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ด ี ดี ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
อุดมศึกษาและสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํสากล 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการท๎องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได๎น านโยบายของมหาวิทยาลัยมา
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหนํวยงานเพ่ือให๎การใช๎ภาษาอังกฤษของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทํามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยได๎ก าหนดไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด๎านทักษะภาษาตํางประเทศให๎แกํนักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และท๎องถิ่น Objective 3.1 นักศึกษาได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านทักษะ
ภาษาตํางประเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไก
ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ
และดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด๎วยผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ 
ผู๎อ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนและก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2562 โดยก าหนดให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่เข๎าศึกษาตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต๎องเข๎ารับการประเมินความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษด๎วยแบบทดสอบ ELLIS Placement Test หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงผลคะแนน
กับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ๎างอิง CEFR 

3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎าน
ภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษา เตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอนเข๎ารับการประเมินความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษา 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดไว๎ใน
แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

5. จัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยให๎นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต๎องเข๎ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษด๎วย
แบบทดสอบ Ellis Placement Test หรือแบบทดสอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงผลคะแนนกับ
ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ๎างอิง CEFR ภายในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
7. แจ๎งผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปยังคณะ/

หลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 1 
1.6-1-1 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 
1.6-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
1.6-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
1.6-1-4 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.6-1-5 แผนยุทธศาสตร๑ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.6-1-6 แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 
ผํานระบบออนไลน๑ โปรแกรม Zoom เพ่ือทบทวนแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา
นักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563 และน าผลการพิจารณามาปรับปรุง
และวางแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา
นักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564  

ในการนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎มีการเชิญประชุมคณะกรรมการสํงเสริม
สมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและดิจทัลของนักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เข๎ารํวมประชุม โดยมีตัวแทนจากคณะ/หนํวยงานตําง ๆ ที่ได๎รับมอบหมายเข๎ารํวมประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร๑ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผํานระบบออนไลน๑ โปรแกรม ZOOM ซึ่งจากการ
มีสํวนรํวมของทุกคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รํวมกั นวิเคราะห๑ 
รวมทั้งหารือ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมด๎านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา เพ่ือให๎การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
มีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และได๎น าเสนอแผน
ดังกลําวตํอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเห็นชอบในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2565 ผํานระบบออนไลน๑ โปรแกรม ZOOM 

https://drive.google.com/file/d/1RMyHcM5mfxV4QGlI9Z1bLyGp64fYHHmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruKNUHGHzH372akFShl2E84bkD_RRjtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruKNUHGHzH372akFShl2E84bkD_RRjtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6LBEr1sTrzJftPyHvoGNwfeEmcVG6CP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6LBEr1sTrzJftPyHvoGNwfeEmcVG6CP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeozuqGAhMpAGdL_sssz39UyNtzDtfyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeozuqGAhMpAGdL_sssz39UyNtzDtfyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evUpoKFCLe0QN5UfU_kgSyWHf8WHspAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evUpoKFCLe0QN5UfU_kgSyWHf8WHspAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YO4_O2yzZF9rslrJsFTTLM5Jm-avV47Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YO4_O2yzZF9rslrJsFTTLM5Jm-avV47Q/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 2 
1.6-2-1 ระเบียบวาระและรายงานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จันทร๑ ที่ 25 มกราคม 2564   
1.6-2-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนา

ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1.6-2-3 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการ

ใช๎ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร๑ 
ที่ 3 ธันวาคม 2564  

1.6-2-4 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2565 

1.6-2-5 แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่ งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพั ฒนานักศึกษา              
ด้านภาษาอังกฤษ  
ผลการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา
ด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได๎ (เงินบ ารุงการศึกษา) จ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 68,300 บาท ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง English for Entrepreneurship ในรูปแบบ

ออนไลน๑ จ านวน 3,600 บาท โดยก าหนดจัดในวันที่ 20, 27 มกราคม และ 3, 10 กุมภาพันธ๑ 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
TOEIC และ TOEFL ITP ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 46,800 บาท ประกอบด๎วย 3 กิจกรรมยํอย โดยมี
ก าหนดการจัดอบรม ดังนี้  

กิจกรรมยํอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 21,600 บาท ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย โดยก าหนด
จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4  

กิจกรรมยํอยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 3,600 บาท ส าหรับนักศึกษารหัส  62 และรหัส 63  
โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 16, 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM 

  

https://drive.google.com/file/d/1jTr13WT-0IPFP-PNKRKn8pp8NpkUBFIc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTr13WT-0IPFP-PNKRKn8pp8NpkUBFIc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAzruUbC5vNnUO2zRNcnnAWQsjXJ9iGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAzruUbC5vNnUO2zRNcnnAWQsjXJ9iGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--QiEchm5xaKcpeLjmkhEIshbgwQNsAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--QiEchm5xaKcpeLjmkhEIshbgwQNsAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--QiEchm5xaKcpeLjmkhEIshbgwQNsAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4ogUBrJFIpCllQyHEbhLIdGqbH048xu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4ogUBrJFIpCllQyHEbhLIdGqbH048xu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4O_qnrGXrrjmnTgEKFIDowGFMrBZDhq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4O_qnrGXrrjmnTgEKFIDowGFMrBZDhq/view?usp=sharing
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กิจกรรมยํอยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 5,400 บาท ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยจัดกิจกรรม 
ในหวํางวันที่ 12, 19 และ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM  

3) ARIT English Talent ประกวดความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน 17,900 บาท 
ประกอบด๎วย 5 กิจกรรมยํอย ดังนี้ 

กิจกรรมยํอยที่ 1 แขํงขันตอบป๓ญหาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 3,300 บาท มีก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.15-
12.00 น. ผํานรูปแบบการ Live สด ทางเพจ ARIT OF SKRU  

กิจกรรมยํอยที่ 2 ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ (ARIT Singing Contest) จ านวน 
3,000 บาท  ระหวํางวันที่ 12 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 และมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลผู๎ชนะ ใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผําน Facebook Live เพจ ARIT OF SKRU  

กิจกรรมยํอยที่ 3 แขํงขันตอบป๓ญหาผํานสื่อภาพยนตร๑ภาษาตํางประเทศ จ านวน 2,000 บาท 
มีก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผํานระบบออนไลน๑ ZOOM โดยใช๎แอปพลิเคชัน Quizizz  

กิจกรรมยํอยที่ 4 ประกวดคลิปวิดีโอสร๎างสรรค๑เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 4,800 บาท 
โดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่สนใจสํงผลงานเข๎ารํวมประกวดระหวํางวันที่ 9 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 
และมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลผู๎ชนะ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผํานชํองทางเพจ ARIT OF SKRU  

กิจกรรมยํอยที่ 5 โครงการแขํงขันสุนทรพจน๑ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) 
จ านวน 4,800 บาท โดยก าหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับ
อาจารย๑ชาวตํางชาติ  

2. งบประมาณเงินรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ 
เป็นเงิน 6,663,195 บาท ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3,266,100 บาท โดยก าหนดจัดระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2563 - 
สิงหาคม 2564 

2) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,397,095 บาท 
โดยก าหนดจัดระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษโดยไมํใช๎งบประมาณดังนี้ 
1) โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย๑ชาวตํางชาติ (Speaking English 

with Foreign Teachers) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไมํใช๎งบประมาณ มีก าหนดจัดในวันที่ 
20 มกราคม-29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดจัดใน
วันที่ 9 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนด
จัดระหวํางเดือน 20 มกราคม – 30 กันยายน 2565 (อยูํระหวํางด าเนินการ) 

5) โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย๑ชาวตํางชาติ (Speaking English 
with Foreign Teachers) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM  
ก าหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 ระหวํางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 7 เมษายน 2565 
และชํวงที่ 2 ระหวํางวันที่ 4 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.  
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 3 
1.6-3-1 แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 
1.6-3-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.6-3-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.6-3-4 รายงานผลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 

ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.6-3-5 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑ไว๎ 2 ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให๎แกํนักศึกษา 
2. เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอนเข๎ารับการประเมินความสามารถด๎าน

ภาษาอังกฤษและดิจิทัลกํอนส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนย๑ความเป็นเลิศ 

ด๎านภาษา (ศูนย๑ภาษา) ได๎ด าเนินการตามวัตถุประสงค๑ของแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. จัดโครงการเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษาจ านวน 6 โครงการ 
โดยประเมินความส าเร็จจากร๎อยละของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ และร๎อยละของผลประเมินความรู๎ 
ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/1pNELN4G9y7m5guWJB0Ey-DEnk00Ce9_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNELN4G9y7m5guWJB0Ey-DEnk00Ce9_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynGQ2-ygUXVwJVfnh5Whr8-7LoatwTzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEs11CoVUNTpVEDcHgvngNB83TC7INJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lytcYQF8_EV8dGlZArb05yBrIlACYz6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lytcYQF8_EV8dGlZArb05yBrIlACYz6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lytcYQF8_EV8dGlZArb05yBrIlACYz6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
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1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง English for Entrepreneurship ในรูปแบบ

ออนไลน๑ วันที่ 20, 27 มกราคม และ 3, 10 กุมภาพันธ๑ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผํานระบบออนไลน๑
โปรแกรม ZOOM  มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 127.5 บรรลุเปูาหมาย 
และมีผลประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 90.20 บรรลุเปูาหมาย  

1.2 แขํงขันตอบป๓ญหาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน๑ 
ในวันศุกร๑ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแตํเวลา 10.15 – 12.00 น. ผํานรูปแบบกิจกรรม Live สด บน page 
ARIT OF SKRU มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 132 บรรลุเปูาหมาย และมีผล
ประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 91.4 บรรลุเปูาหมาย 

1.3 ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ (ARIT Singing Contest) จ านวน 3,000 บาท  
ระหวํางวันที่ 10 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 และมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลผู๎ชนะ ในวันที่ 24 
ธันวาคม 2564 ผําน Facebook Live เพจ ARIT OF SKRU มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 36 ไมํบรรลุเปูาหมาย และมีผลประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ  
คิดเป็นร๎อยละ 90 บรรลุเปูาหมาย 

1.4 แขํงขันตอบป๓ญหาผํานสื่อภาพยนตร๑ภาษาตํางประเทศ โดยก าหนดจัด ในวันที่ 10 
มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผํานระบบออนไลน๑ ZOOM โดยใช๎แอปพลิเคชัน Quizizz มีนักศึกษา
เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 224 บรรลุเปูาหมายและมีผลประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 91 บรรลุเปูาหมาย 

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC) ไมํใช๎งบประมาณ โดยก าหนดจัดระหวํางเดือน สิงหาคม – 
กันยายน 2564  มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 141 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.65 ไมํบรรลุเปูาหมาย และมีผล
ประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 77.6 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

1.6 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย๑ชาวตํางชาติ (Speaking English 
with Foreign Teachers) ไมํใช๎งบประมาณ โดยก าหนดจัดในระหวํางวันที่ 20 มกราคม -29 กันยายน 
2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผํานระบบออนไลน๑โปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.90 ไมํบรรลุเปูาหมาย และมีผลประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 85 บรรลุเปูาหมาย 

2. จัดโครงการเ พ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอนเข๎ารับการประเมิน
ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ จ านวน 4 โครงการ  

2.1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับ
นั กศึ กษาและบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ด๎ วยโปรแกรมภาษาอั งกฤษ Speexx  
มีก าหนดจัดกิจกรรมระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564 โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาและ
บุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 8,128 คน เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 7,279 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.55 บรรลุเปูาหมาย  
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2.2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR  

ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด๎วยโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ English Discoveries  โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 8,158 คน 
เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 5,687 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.71 (อยูํในระหวํางด าเนินโครงการ)  

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ส าหรับนักศึกษารหัส 62 และรหัส 63 ในรูปแบบออนไลน๑ โดยใช๎โปรแกรม 
ZOOM มีก าหนดจัดในวันที่ 16 และ 23 มกราคม 2565 มีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 152 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 76 ไมํบรรลุเปูาหมาย และมีผลประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ   
คิดเป็นร๎อยละ 86 บรรลุเปูาหมาย 

2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 5,400 บาท ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยจัด
กิจกรรมในหวํางวันที่ 12, 19 และ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ผํานระบบออนไลน๑
โปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาเข๎ารํวม จ านวน 95 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.5 ไมํบรรลุเปูาหมาย และมีผล
ประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 97.2 บรรลุเปูาหมาย 

ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได๎จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู๎ออนไลน๑เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได๎จัดหาโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Speexx และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได๎จัดหา
โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีหลักสูตรที่
สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR มาให๎บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย๑ความเป็นเลิศด๎านภาษา         
(ศูนย๑ภาษา) ยังมีห๎องสมุดศูนย๑ภาษา Self Acess Language Learning Center โดยได๎รวบรวมต ารา 
หนังสือ สื่อ วิดีทัศน๑ และสื่อออนไลน๑ตําง ๆ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาตํางประเทศอ่ืน ๆ ให๎แกํนักศึกษาและบุคลากรอีกด๎วย 

นอกจากนี้ แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ได๎ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายเข๎ารับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเทํามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท๎ายทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ ยกเว๎นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร๑บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ จะต๎องสอบผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B2 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาหลักสูตร
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ภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดข๎างต๎น พบวําบรรลุความส าเร็จทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายเข๎ารับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน 

CEFR หรือเทียบเทํามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท๎ายทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 จากจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายทั้งหมด 2,120 คน โดยมี
นักศึกษาที่เข๎ารับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทํามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 1,111 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.40 บรรลุความส าเร็จ  

2. นักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50  
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ ยกเว๎นนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายคณะครุศาสตร๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้น
ปีสุดท๎ายที่จะต๎องสอบผําน B2 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชั้นปีสุดท๎าย โดยมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัด
ทดสอบวัดระดับทักษะด๎านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ด๎วยชุดทดสอบโปรแกรม English 
Discoveries Placement Test และชุดทดสอบโปรแกรม Speexx Placement Test โดยมีนักศึกษาชั้นปี
สุดท๎ายผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ 
จ านวน 1,111 คน ผํานเกณฑ๑ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 จ านวน 1,010 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.90 
ซ่ึงผํานตามเกณฑ๑การวัดผล CEFR (B1)  

ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายคณะครุศาสตร๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท๎ายที่จะต๎องสอบผําน B2 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร๑หลักสูตรภาษาอังกฤษและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการชั้นปีสุดท๎ายท๎ายที่เข๎าสอบ จ านวน 106 คน 
ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B2 จ านวน 92 คิดเป็นร๎อยละ 86.79  ซึ่งบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด  

จากผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค๑และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ที่กลําวมาข๎างต๎น มหาวิทยาลัยได๎สรุปข๎อมูลเพ่ือน ามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ควรพัฒนาระบบทดสอบออนไลน๑เพ่ือประเมินความสามารถด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํ
นักศึกษาและบุคลากร และสํงเสริมการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร๎อมเพ่ือการรับมือกับสถานการณ๑ตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดเดาได๎ 

2. ควรจัดทดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษด๎วยข๎อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ
ระดับสากล 

3. ควรจัดโครงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และ 
TOEFL ITP อยํางตํอเนื่อง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษในการเตรียมความ
พร๎อมส าหรับการทดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษด๎วยข๎อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับสากล 

4. ควรจัดอบรมให๎แกํอาจารย๑ชาวตํางชาติประจ าคณะในหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียม
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ความพร๎อมในการประเมินสมรรถนะด๎านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให๎อาจารย๑ชาวตํางชาติน าไป
ถํายทอดให๎แกํนักศึกษาภายในคณะ 

5. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสํงเสริมการพัฒนา
ความรู๎และทักษะด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษา เชํน ต าราวิชาการภาษาตํางประเทศที่ทันสมัย  
พ็อกเก็ตบุ๏กภาษาตํางประเทศที่ทันสมัย และโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษตําง ๆ ที่มีมาตรฐาน 

6. ผลิตสื่อการเรียนรู๎ออนไลน๑เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษเพ่ือให๎
นักศึกษาสามารถเข๎าศึกษาได๎ด๎วยตนเอง 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 4 
1.6 -4-1 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 

1.6 -4-2 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานด๎านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีสุดท๎าย ปีการศึกษา 2564 ด๎วย Dashboard 

1.6 -4-3 ตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 

1.6 -4-4 เอกสาร Speexx เทียบเกณฑ๑มาตรฐาน CEFR 

1.6 -4-5 เอกสาร EnglishDiscoveries เทียบเกณฑ๑มาตรฐาน CEFR 

1.6 -4-6 สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 พ.ค. 65 

1.6 -4-7 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง English for Entrepreneurship 

1.6 -4-8 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบข๎อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

1.6 -4-9 TOEIC ในรูปแบบออนไลน๑และสรุปโครงการอบรม TOEFL ITP 2565 

1.6 -4-10 สรุปกิจกรรม ARIT English Talent ตอบป๓ญหาวัฒนธรรมนานาชาติ 

1.6 -4-11 สรุปกิจกรรม ARIT English Talent Singing Contest วันที่ 24 มกราคม 2564 

1.6 -4-12  สรุปโครงการตอบป๓ญหาผํานสื่อภาพยนตร๑ตํางประเทศ 2565 

1.6 -4-13 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพด๎วยบทเรียนออนไลน๑ (MOOC)  

1.6 -4-14 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานด๎านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาด๎วย Dashboard 

1.6 -4-15 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานด๎านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรด๎วย Dashboard 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uueVkieBuKADY6teBoqjv92JxR1whd1e/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://drive.google.com/file/d/10SSsXCi__YOG7u4GY_puq-uKYn6dMlUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NahXaqfF93BA_OW8a5b7bXCa6oXkvWAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ginu_Iuet9YRbYY8pmQ_3bedde3icUgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ILsilKEzxh3cpbqRt_Ym_MGBuh8yvD-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsdu3qLrHr0Nk_wQcUA6GgfCyaSZI2n9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0Zf88uohxorIcMYdBCoHGjUqzg_c2dj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0Zf88uohxorIcMYdBCoHGjUqzg_c2dj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16kBxNBkGXuTjZxVfTFtqeEZZNfa3AVL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYIMZK5FY2YdjPyNyWvK1WM6_RYU91Wu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xe5vcILcy9zZB3WbFmVQz4NxH187uHwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NdpzLuSkaa8V8R3bo6w2cKCfHCYemAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqGL4VJ6ZUIYKQicXOpmLc0MhNfaiT1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqGL4VJ6ZUIYKQicXOpmLc0MhNfaiT1v/view?usp=sharing
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4b9a3a17-f699-4925-b9e5-943bc73378f5/page/T4uiB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/50fb19df-8d02-4c51-b3a0-edaaf20de76a/page/CkGVC
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5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเมินความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายในปีการศึกษา 2564 ด๎วยชุดทดสอบโปรแกรม English Discoveries 
Placement Test และชุดทดสอบ Speexx Placement Test โดยใช๎ผลคะแนนเทียบกับเกณฑ๑ CEFR (B1) 
ในปีการศึกษา 2564 โดยแยกผลการทดสอบ ดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งหมด 
2,120 คน เข๎ารับการประเมินความสามารถด๎านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทํา
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 1,111 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.40 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR (B1) ต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบทั้งหมด โดยมีนักศึกษาที่เข๎ารับการทดสอบด๎วยชุดทดสอบโปรแกรม 
English Discoveries Placement Test และชุดทดสอบโปรแกรม Speexx Placement Test จ านวน 1,111 คน 
ผํานเกณฑ๑ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 จ านวน 1,010 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.90 ซึ่งผํานตามเกณฑ๑
การวัดผล CEFR (B1) ต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 โดยสามารถจ าแนกตามโปรแกรมที่ทดสอบได๎ ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาที่เข๎ารับการทดสอบด๎วยโปรแกรม English Discoveries Placement Test 
จ านวนทั้งหมด 861 คน ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 จ านวน 782 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.82 และมี
นักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ๑ฯ จ านวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.18 ประกอบด๎วยนักศึกษารหัส 60 (เฉพาะ
คณะครุศาสตร๑) นักศึกษารหัส 61 (ยกเว๎นคณะครุศาสตร๑) และนักศึกษารหัส 63 (คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ) โดยสามารถจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร๑ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 121 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 121 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100  

2) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 142 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.30 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.70 

3) คณะวิทยาการจัดการ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 304 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 289 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 95.10 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.90 

4) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 75 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.00  ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.00 

5) คณะศิลปกรรมศาสตร๑ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 100 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 82.00 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.00 

6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 35 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.50 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.50 
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7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 63 (ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ) เข๎ารับการ

ทดสอบ จ านวน 23 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.04 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 86.95 

8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 61 เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 61 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.88  ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.12 

2.2 นักศึกษาที่เข๎ารับการทดสอบด๎วยชุดทดสอบโปรแกรม Speexx  Placement Test 
มีจ านวนทั้งหมด 250 คน ผํานเกณฑ๑การวัดผล CEFR ระดับ B1 จ านวน 228 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.20 
และมีนักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ๑ฯ จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.80 ประกอบด๎วยนักศึกษารหัส 61 
(ยกเว๎นคณะครุศาสตร๑) และนักศึกษารหัส 63 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ)  
โดยสามารถจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 37 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.80  ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.20 

2) คณะวิทยาการจัดการ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 73 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 62 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 84.90 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.10 

3) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 11 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 100   

4) คณะศิลปกรรมศาสตร๑ เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 17 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100   

5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 10 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 4 คนคิดเป็นร๎อยละ 40 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 60 

6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 63 (ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ) เข๎ารับการทดสอบ 
จ านวน 86 คน ผํานเกณฑ๑ จ านวน 86 คน  100   

7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 61 เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 16 คน ผํานเกณฑ๑ 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.50  ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.50  

ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ด าเนินการเทียบเคียงคะแนนจาก
เจ๎าของแบบทดสอบความรู๎ภาษาอังกฤษ ของชุดทดสอบโปรแกรม English Discoveries Placement 
Test และชุดทดสอบ Speexx Placement Test โดยใช๎ผลคะแนนเทียบกับเกณฑ๑ CEFR (B1) และ
เสนอตํอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 
28 พ.ค. 65 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 5 
1.6-5-1 ตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
1.6-5-2 เอกสาร Speexx เทียบเกณฑ๑มาตรฐาน-CEFR 
1.6-5-3 เอกสาร English-Discoveries เทียบเกณฑ๑มาตรฐาน-CEFR 
1.6-5-4 สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2565 วันที่ 28 พ.ค. 65 
1.6-5-5 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานด๎านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีสุดท๎าย ปีการศึกษา 2564 ด๎วย Dashboard 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบํงชี้ เปูาหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปูาหมาย 

เปูาหมาย         
ปีถัดไป 

1.6 5 ข๎อ 5 ข๎อ 5 คะแนน  5 ข๎อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎รับความรํวมมือจากหนํวยภายใน รวมถึง
บุคลากรและนักศึกษาเป็นอยํางดีในการมุํงเน๎นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายเข๎ารับ
การสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทํามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ในปีการศึกษา 2564 
มีนักศึกษาที่เข๎ารับการสอบวัดสมรรถนะ จ านวน 2,120 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

2. ส านักวิทยบริการได๎ด าเนินการเพ่ือการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ LOA ระหวํางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กับ CPA (Thailand) ซึ่งเป็นตัวแทนจัดทดสอบ TOEIC เพียงแหํงเดียวในประเทศไทย  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎วางแผนงานเพ่ือกระตุ๎นความสนใจของ
นักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ โดยการให๎รหัสกิจกรรมแกํนักศึกษาที่ผํานหลักเกณฑ๑การเข๎ารํวม
กิจกรรม รวมถึงการพัฒนา และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนด๎านภาษาตํางประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให๎มีความนําสนใจมากข้ึน ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 

2. อาจารย๑ชาวตํางประเทศมีจ านวนน๎อย มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจ านวนอาจารย๑ชาวตํางประเทศ
เพ่ือชํวยสร๎างความคุ๎นเคยและความกล๎าแสดงออกในการสื่อสารภาษาตํางประเทศให๎แกํนักศึกษา 

https://drive.google.com/file/d/1Vqze6DdzFCiinpzdirqDi7Qlg_YR1Eev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KY8IgShpLgYRY5-_y41q4-A7Yn2KH2OW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7nFDX4GUfM8xmYn01IQQey9KogkTh-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_8-1CRUbK5fORKtVVQy_HFlQ_WndgxW/view?usp=sharing
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/495f4dde-17a5-4c4a-aa7a-6b9cf875e6ae/page/oIuvC
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความสามารถด๎านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท๎อนถึงความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู๎ และ
ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ๑ และเทคโนโลยีในป๓จจุบันมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในการเรียนรู๎  
การแก๎ไขป๓ญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ เพ่ือรู๎เทําทันการใช๎งาน
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร๎าง
นวัตกรรม และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตัวบํงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด๎วยระดับความสามารถ
ด๎านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายระดับปริญญาตรีที่สอบผํานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร๎างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัลจากการมีสํวนรํวมของคณะและหนํวยงาน           

ที่เก่ียวข๎อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน 

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
 
หมายเหตุ  
 ข๎อ 5 นักศึกษาที่เข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายทั้งหมดของคณะ          
ในปีที่ประเมิน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่  1.7 ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
จ านวน 5 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎มีการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลให๎แกํนักศึกษาและสอบวัดมาตรฐานความรู๎ให๎กับนักศึกษาทุกคนชั้นปีสุดท๎าย 
รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการพัฒนานักศึกษาด๎านทักษะดิจิทัล ดังนี้ 

1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด๎วยผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผู๎อ านวยการกอง /

ส านัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ 

ด๎านคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานความสามารถ 

ด๎านคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

4. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัลเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านดิจิทัลให๎แกํ

นักศึกษา เตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอนเข๎ารับการประเมินความสามารถด๎านดิจิทัล 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาด๎านดิจิทัลของนักศึกษาตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนา

นักศึกษาด๎านดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 

การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล ข๎อ 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-5) 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-5) 
4 ข๎อ 

 (ข๎อ1-5) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
6. จัดทดสอบประเมินสมรรถนะด๎านดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายใน  

ปีการศึกษา 2564 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 

8. แจ๎งผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท๎าย 

ปีการศึกษา 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 1 
1.7-1-1 นโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1.7-1-2 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1.7-1-3 แผนยุทธศาสตร๑ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.7-1-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 2835/2563 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะ 

และพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.7-1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ  

ด๎านคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
1.7-1-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องเกณฑ๑มาตรฐานความสามารถด๎านคอมพิวเตอร๑

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
1.7-1-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer Competency Skill (The Internet and Computer 

Core : IC3) รูปแบบออนไลน๑ 
1.7-1-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต๑ใช๎ชุดโปรแกรมส านักงาน รูปแบบออนไลน๑ 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลจากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม

คณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและดิจทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีตัวแทนจากคณะ/หนํวยงานตําง ๆ ที่ได๎รับมอบหมายเข๎ารํวมประชุม
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564  
เมื่อวันศุกร๑ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผํานระบบออนไลน๑ โปรแกรม ZOOM ซึ่งจากการมีสํวนรํวมของ 
ทุกคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รํวมกันวิเคราะห๑ รวมทั้งหารือ  
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา เพ่ือให๎การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและมีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และได๎

https://drive.google.com/file/d/1QFhtDSWnx9rKDPAm3-Kmqz0UmQIUY_Wn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PqiF9EviyNrWm_N7dggoDECTmYUHrHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PqiF9EviyNrWm_N7dggoDECTmYUHrHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLVh49KTLyx7Tcn8suKxJ_KPpFaIV3s_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLVh49KTLyx7Tcn8suKxJ_KPpFaIV3s_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179eWHfpS0wvxF3TXkuYcqM2IGQUOOvsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179eWHfpS0wvxF3TXkuYcqM2IGQUOOvsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHikAgxDnZhXpV8Ef1em5tqkdEqbwMWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHikAgxDnZhXpV8Ef1em5tqkdEqbwMWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ete5SUTx7pRG1iHRjPijgl6N9Fc8lned/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ete5SUTx7pRG1iHRjPijgl6N9Fc8lned/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hK2dBAR1NPv1qXrTW4P_ZNGqcnzK2kSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hK2dBAR1NPv1qXrTW4P_ZNGqcnzK2kSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPEMfxHl3hiELeyTnq3CcWrjJ0BtIswr/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
น าเสนอแผนดังกลําวตํอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณา
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2565 ผํานระบบออนไลน๑ โปรแกรม 
ZOOM 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 2 
1.7-2-1 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ  

การใช๎ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2564  
วันศุกร๑ ที่ 3 ธันวาคม 2564  

1.7-2-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563 

1.7-2-3 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2565                

1.7-2-4 แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ได๎ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11,492,200 บาท ดังนี้ 

1. งบประมาณส าหรับจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร๑ส าหรับรองรับการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน
การให๎บริการแกํนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 50,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 110,000 บาท 

2. งบประมาณคําครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4,700,000 บาท 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5,232,200 บาท 

3. งบประมาณส าหรับการเชําวงจรอินเทอร๑เน็ตส ารอง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ให๎บริการเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 700,000 บาท และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 700,000 บาท 

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํนักศึกษา โดยไมํใช๎งบประมาณ จ านวน 5 โครงการดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดโครงการเพ่ือสํงเสริมให๎
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาใหม ํ

https://drive.google.com/file/d/1fskwxAunMLRpJOBDNQe3b3Vg2iBFefsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fskwxAunMLRpJOBDNQe3b3Vg2iBFefsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fskwxAunMLRpJOBDNQe3b3Vg2iBFefsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ggaem93rYPKCK_3MMjCj2z9lLlGGMSdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ggaem93rYPKCK_3MMjCj2z9lLlGGMSdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lg9MqoPdWZy1V6ErEbRxdtudxFZYrM8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lg9MqoPdWZy1V6ErEbRxdtudxFZYrM8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdjgKydz7HPMcV5S9zZNpFrgDi4W0R2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdjgKydz7HPMcV5S9zZNpFrgDi4W0R2Q/view?usp=sharing
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมนักศึกษาเพ่ือประเมินสมรรถนะด๎านการ

ใช๎ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับนักศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎จัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํนักศึกษา จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer Competency Skill (The Internet and Computer 

Core : IC3) รูปแบบออนไลน๑ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต๑ใช๎ชุดโปรแกรมส านักงาน รูปแบบออนไลน๑ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 3 
1.7-3-1 แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.7-3-2 แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนฯ ดังนี้ 

วัตถุประสงค๑ 
1. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษและดิจิทัลให๎แกํนักศึกษา 
2. เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอนเข๎ารับการประเมินความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ

และดิจิทัลกํอนส าเร็จการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายเข๎ารับการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด๎าน IT ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายผํานเกณฑ๑ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายที่เข๎าสอบ 

จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล  พบวํา  
ในปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการฯ ได๎เตรียมความพร๎อมให๎แกํบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน ที่มีทักษะความรู๎ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด๎านเกี่ยวกับไอที ในการด าเนินงานจัด
กิจกรรมโครงการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด๎าน IT ให๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายทุกคน  
ได๎แกํ การติดตํอศูนย๑สอบมาตรฐานดิจิทัล (IC3) การบริหารจัดการการจัดสอบ การออกข๎อสอบวัด
มาตรฐานความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคัดเลือกนักศึกษาที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถมาสอบในระดับที่สูงขึ้น เป็นต๎น เพ่ือสํงเสริมพัฒนาทักษะ ความรู๎ ด๎านดิจิทัลให๎แกํ

https://drive.google.com/file/d/1ldPzrTyLIjjx6YfM48X_EJZg4qfQV_yt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yz762xmt1Bc8LAf99pJgf_W9HxMHw8qG/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 117 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี โดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดังกลําวได๎เข๎ารํวมอบรม
ในหลักสูตรทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบรับรองทักษะดิจิทัล
ตามมาตรฐานสากล ICDLกลุํมภาคใต๎ เมื่อวันที่ 13 - 14 เดือน มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
จัดโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ICDL-The Digital Skills Standard และ
มหาวิทยาลัยราภัฏ 38 แหํงทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากอบรมได๎มีการทดสอบทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL
ให๎กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจนสอบผํานเกณฑ๑มาตรฐานสากลของ ICDL และได๎ใบรับรอง(Certificates) 
โดยมหาวิทยาลัยจะน าผลการด าเนินงานดังกลําวมาเป็นข๎อมูลประกอบการการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ด๎านดิจิทัล ในปีการศึกษา 2565 ตํอไป 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 4 
1.7-4-1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล 
1.7-4-2 บันทึกข๎อความขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer Competency Skill 

(The Internet and Computer Core : IC3) รูปแบบออนไลน๑ 
1.7-4-3 บันทึกข๎อความแจ๎งนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายเข๎ารับการทดสอบวัดสมรรถนะ

พ้ืนฐานด๎านไอที (IC3) 
1.7-4-4 เว็บไซต๑ส าหรับการเรียนรู๎และทดสอบมาตรฐานด๎านดิจิทัล (Digital Literacy SKRU) 
1.7-4-5 เว็บไซต๑ศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU Online Learning 

Center :SKRU OLC) 
1.7-4-6 การประชาสัมพันธ๑ผํานทาง Page Facebook ARIT OF SKRU 
1.7-4-7 รายงานผลการสอบ ICDL 4 Modules 
1.7-4-8 เว็บไซต๑ระบบสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎น าระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะ
ด๎านดิจิทัลที่ส านักวิทยบริการได๎พัฒนาระบบเป็นลักษณะระบบคลังข๎อสอบ (IT Skill Test SKRU) ขึ้น โดยมี
อาจารย๑และนักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ระดับคณะที่ได๎เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับด๎านคอมพิวเตอร๑ได๎
รํวมกันออกข๎อสอบวัดมาตรฐานความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ได๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการออกข๎อสอบวัดมาตรฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ดังนั้นส านักวิทยบริการฯ  
ได๎น ามาทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด๎านไอที (IC3) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย 
ในปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน๑ ดังนี้ 

1. เกณฑ๑การสอบผําน นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายผํานเกณฑ๑ IC3 หรือเทียบเทํา
หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่เข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย

https://docs.google.com/document/d/15_hwWzc266eFRypBJjpcIb-b2AC_jzNG/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1EiXOW1cpZWmyAXx9sqaOdW2wNTMHrU62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EiXOW1cpZWmyAXx9sqaOdW2wNTMHrU62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIy0Xqva79hgWtipozSKhhNC6RsO2X9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIy0Xqva79hgWtipozSKhhNC6RsO2X9X/view?usp=sharing
https://skrudl.skru.ac.th/
https://olc.skru.ac.th/
https://olc.skru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.skru/photos/a.125227200854354/5082330325143992
https://drive.google.com/file/d/1LrVRrwzGuM2QeAX26vMLjVlE1vsmoZoa/view?usp=sharing
https://asia.skillsbox.com/
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ทั้งหมด และได๎จัดท าแบบทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานด๎านไอที จ านวน 60 ข๎อ ผู๎สอบต๎องได๎คะแนนไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ 60 โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2,120 คน 
เข๎ารับการทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานด๎านไอที (IC3) ด๎วยระบบทดสอบออนไลน๑ของส านักวิทยบริการ ฯ 
ได๎จัดท าขึ้น จ านวน 2,120 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

2. มีนักศึกษาเข๎ารับการทดสอบวัดความสามารถสมรรถนะพ้ืนฐานด๎านไอที (IC3) สอบไมํผําน
จ านวน 268 คน (ร๎อยละ 12.64 ) และสอบผํานท าคะแนนได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 จ านวน 1,852 (ร๎อยละ 87.36 ) 
แยกเป็นคณะ ดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย 648 คน เข๎ารับการทดสอบ 
จ านวน 554 คน (ร๎อยละ 85.50) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน  554 คน (ร๎อยละ 85.50) 

2.2 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย จ านวน 451 คน 
เข๎ารับการทดสอบจ านวน 410 คน (ร๎อยละ 90.91) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 410 คน (ร๎อยละ 90.91) 

2.3 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย จ านวน 295 คน 
เข๎ารับการทดสอบจ านวน 278 คน (ร๎อยละ 94.24) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 278 คน (ร๎อยละ 94.24) 

2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย จ านวน 254 คน 
เข๎ารับการทดสอบจ านวน 217 คน (ร๎อยละ 85.71) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 217 คน (ร๎อยละ 85.71) 

2.5 คณะครุศาสตร๑ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย 230 คน เข๎ารับการทดสอบ
จ านวน 216 คน (ร๎อยละ 93.91) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 216 คน (ร๎อยละ 93.91) 

2.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย จ านวน 126 คน 
เข๎ารับการทดสอบจ านวน 93 คน (ร๎อยละ 73.81) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 93 คน (ร๎อยละ 73.81) 

2.7 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎ายจ านวน 153 คน  
เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 115 คน (ร๎อยละ 75.16) สอบผํานเกณฑ๑ จ านวน 115 คน (ร๎อยละ 75.16) 

3. ด าเนินงานตามเปูาหมายแผนยุทธศาสตร๑ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 
พัฒนาทักษะการรู๎สารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และท๎องถิ่น ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 2.1.2 
นักศึกษาและบุคลากรผํานการทดสอบทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด IC3 หรือเทียบเทํา โปรแกรมที่ 1 ประเมินความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน 
IC3 หรือเทียบเทํา 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 5 
1.7-5-1 ระบบทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานด๎านไอที (IC3) ของนักศึกษาภาคปกติ ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.7-5-2 ระบบคลังข๎อสอบ (IT Skill Test SKRU) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNxSDwVLdZqdN2IBdIuCdM0W2xQIXoCDfM0XTGo0RH5S3FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNxSDwVLdZqdN2IBdIuCdM0W2xQIXoCDfM0XTGo0RH5S3FQ/viewform
https://passport.skru.ac.th/exam/exam/login.php
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
1.7-5-3 บันทึกข๎อความแจ๎งรายงานผลการทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานด๎านไอที The Internet and 

Computing Core (IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท๎าย ปีการศึกษา 2564 
1.7-5-4 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีสุดท๎าย ปีการศึกษา 2564  
1.7-5-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1795/2562 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการออกข๎อสอบวัด

มาตรฐานความสามารถด๎านเทคโนโลยีของนักศึกษา 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.7 5 ข๎อ 5 ข๎อ 5 คะแนน  5 ข๎อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีทักษะความรู๎  และความเชี่ยวชาญในด๎านไอที  

ตามมาตรฐานสากล ICDL 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มาตรฐานของข๎อสอบที่ได๎รํวมกันออกข๎อสอบยังไมํได๎มาตรฐานที่เทียบเทําตามมาตรฐานสากล IC3 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tAWc37oe-TLULNC9oFtLpMMHvRHlEv7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAWc37oe-TLULNC9oFtLpMMHvRHlEv7I/view?usp=sharing
https://passport.skru.ac.th/dashboard
https://passport.skru.ac.th/dashboard
https://drive.google.com/file/d/1jGEvdlU0T-ZLCemq81XJOXTqxWdVdCKL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGEvdlU0T-ZLCemq81XJOXTqxWdVdCKL/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ตามกรอบผลลัพธ๑มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให๎นักศึกษาเป็นผู๎รํวมสร๎างนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 
หรือบูรณาการศาสตร๑ตําง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก๎ไขป๓ญหาให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่น  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได๎ในระดับสถาบัน เป็นคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร๎อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได๎ =  

 
 
หมายเหตุ 

1. เป็นผลรวมคะแนนประเมินในตัวบํงช้ีที่ 1.8 ระดับคณะ 
2. หลักฐานประกอบ ได๎แกํ ช่ือนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม กระบวนการที่นักศึกษามี  

สํวนรํวม ผู๎ใช๎ประโยชน๑ (ช่ือหนํวยงาน ต าแหนํง) ผลที่เกิดขึ้นกับการน านวัตกรรมไปใช๎ โดยนวัตกรรมที่มีสํวนรํวมควรตรง
หรือสัมพันธ๑กับศาสตร๑ของนักศึกษา 

หน่วยงานที่สามารถรับรองการใช้ประโยชน์ได้ 

การแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง 

1. หน่วยงานราชการ 1.1 ราชการสํวนกลาง ส านักนายกรัฐมนตร ี 1. ส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี 
2. กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงหรื อทบวงที่ มี
ฐานะเทียบเทํากระทรวง 

1. ส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี 
2. ส านักงานปลัดกระทรวง 

ทบวง 1. ส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี 
2. ส านักงานปลัดกระทรวง 

กรม 1. อธิบดี 
2. รองอธิบดี 

      ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 
         จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 121 

การแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง 

1.2 ราชการสํวน
ภูมิภาค 

จังหวัด 1. ผู๎วําราชการจังหวัด 
2. รองผู๎วําราชการจังหวัด 

อ าเภอ 1. นายอ าเภอ 
2. ปลัดอ าเภอ 

1.3 ราชการสํวนท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1. นายก อบจ. 
2. รองนายก อบจ. 
3. ปลัด อบจ. 

 
เทศบาล 1. นายกเทศมนตร ี

2. ปลัดเทศบาล 

 
องค๑การบริหารสํวนต าบล 1. นายก อบต. 

2. รองนายก อบต. 
3. ปลัด อบต. 

 
สํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด (กทม.และเมืองพัทยา) 

1. ผู๎วําการ 
2. รองผู๎วําการ 

2. หน่วยงานเอกชน 
  

  1. กรรมการบริหาร 
2. ผู๎จัดการ 

หมายเหตุ  
1. วิสาหกิจชุมชน ผู๎มสีิทธ์ิลงนามรับรอง ประธาน และรองประธานกลุมํ  
2. สํวนงานสํงเสริมสุขภาพ ผูม๎ีสิทธ์ิลงนามรับรอง ผู๎อ านวยการ และรองผู๎อ านวยการ  
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎มีสิทธิ์ลงนามรับรอง ผู๎อ านวยการ และรองผู๎อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

(กรณีสถานศึกษาในกรุงเทพฯ ก าหนดให๎ ผู๎อ านวยการส านักการศึกษาของเขต)  
4. สถานศึกษาระดับวิชาชีพ ผู๎มีสิทธ์ิลงนามรับรอง  ผู๎อ านวยการ และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา  

สถานศึกษาระดับปริญญา ผู๎มีสิทธ์ิลงนามรับรอง อธิการบดี และรองอธิการบดี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.8 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

หน่วยวัด 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
สร๎างนวัตกรรม 

หลักสูตร 25 40 44 

คะแนนประเมิน คะแนน 2.37 3.24 3.74 
ผลการประเมิน ระดับ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี 
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ผลการด าเนินงาน   

  ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย มีจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 60 หลักสูตร จาก 8 คณะ พบวํา มีหลักสูตร

ที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม จ านวน 44 หลักสูตร มีคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน

หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของทุกคณะในสถาบัน เทํากับ 3.74 คะแนน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.8-1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ  

คร
ุศา

สต
ร์

มนุ
ษย

ศา
สต

ร์แ
ละ

สัง
คม

ศา
สต

ร์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี

วิท
ยา

กา
รจั

ดก
าร

เท
คโ

นโ
ลย

กีา
รเ

กษ
ตร

ศิล
ปก

รร
มศ

าส
ตร

์

เท
คโ

นโ
ลย

อีุต
สา

หก
รร

ม

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจั

ดก
าร

รว
ม

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 12 8 16 9 3 5 5 2 60

จ านวนหลักสูตรท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วม

ในการสร้างนวัตกรรม

6 7 16 1 3 5 5 1 44

ร้อยละของหลักสูตรท่ีนกัศึกษามีส่วน

ร่วมในการสร้างนวัตกรรม

50.00 87.50 100.00 11.11 100.00 100.00 100.00 50.00  -

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกบั

คะแนนเต็ม 5

2.50 4.38 5.00 0.56 5.00 5.00 5.00 2.50 29.94

29.94
8

3.74

ขอ้มลูพ้ืนฐาน

คณะ/มหาวทิยาลัย

ผลรวมของคะแนนผลการประเมนิหลักสูตรที่นักศึกษามสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรมของทุกคณะ
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

คะแนนที่ได้
 
หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.8-0-1 หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม และหนังสือรับรองการใช๎ประโยชน๑ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-xEtZ1oHUfc1UobgJDkyXUl1eiJpeGbn?usp=sharing
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.8 3.51 คะแนน 3.74 คะแนน 3.74 คะแนน  3.80 คะแนน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรเรํงขับเคลื่อนและผลักดันให๎นักศึกษามีทักษะการเป็นผู๎รํวมสร๎างสรรค๑นวัตกรรม 
โดยด าเนินการแบบมีทิศทางและมุํงผลลัพธ๑ในทุกหลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

ตวับ่งชี้/องค์ประกอบ คะแนน

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.81

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 2.78

1.4 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

1.5 กจิกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภ้าษาองักฤษ 5.00

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัล 5.00

1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3.74

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.42

ผลการประเมนิ ระดบัดี  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยที่แตกตํางกันขึ้นกับสภาพแวดล๎อมและ
ความพร๎อมของแตํละมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจ าเป็นต๎องมีพันธกิจนี้เป็นสํวนหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต๎องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํหรือ
ประยุกต๑ใช๎องค๑ความรู๎ใหมํ เพ่ือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมหรือทรัพย๑สินทางป๓ญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนหรือเครือขํายภายในประเทศหรือ
ตํางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ๑
เผยแพรํผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนา
ผู๎เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑พัฒนาตนเองได๎ 

ตัวบํงชี้ จ านวน 4 ตัวบํงชี้ คือ 
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ 
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 126 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผนที่
ก าหนดไว๎ ทั้งการสนับสนุนด๎านการจัดหาแหลํงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให๎กับบุคลากร สํงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย๑และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ สํงเสริมให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือ
ด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรมไปใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและก าลังใจแกํนักวิจัยอยํางเหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ 

2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ หรือหนํวยวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ หรือศูนย๑

เครื่องมือ หรือศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑  

เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ เชํน การจัดประชุมวิชาการ       

การจัดแสดงงานสร๎างสรรค๑ การจัดให๎มีศาสตราจารย๑อาคันตุกะหรือศาสตราจารย๑รับเชิญ  (Visiting 
Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ และสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค๑ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ๑ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย๑และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํอง
อาจารย๑และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ดีเดํน 

5. มีการด าเนินงานกับเครือขํายความรํวมมือด๎านวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรม
ระหวํางสถาบันอุดมศึกษา องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตํางประเทศ 
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6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ใน
การพัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข๎อ 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ๑มาตรฐานข๎อที่ 7 แนวทางการรายงานต๎องมีการด าเนินการอยํางน๎อยเกินกึ่งหนึ่งของระบบที่ดี  
ในระบบใดระบบหนึ่ง เชํน ระบบการคุ๎มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ฯลฯ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ 
หรือนวัตกรรม 

ข๎อ 
7 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
7 ข๎อ 

 (ข๎อ1-7) 
7 ข๎อ 

 (ข๎อ1-7) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 2.1 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน 7 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชํวยบริหารจัดการ

งานวิจัย ได๎แกํ ระบบบริหารงานจัดการวิจัย, ระบบเบิกรางวัลตีพิมพ๑เผยแพรํ และระบบประเมินงานวิจัย 
ซึ่งสารสนเทศท่ีได๎จากระบบดังกลําวข๎างต๎น สามารถสํงออกเป็นระบบฐานข๎อมูล ดังนี้ 

1. ระบบฐานข๎อมูลนักวิจัย สารสนเทศที่ได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหาข๎อมูลประวัติ
นักวิจัยตามหนํวยงานได๎ 

2. ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย สารสนเทศท่ีได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหาข๎อมูลงานวิจัย
ตามปีงบประมาณ แหลํงทุน หนํวยงาน และชื่อหัวหน๎าโครงการได๎ น าไปสูํการวางแผนในการค๎นหา
นักวิจัยที่มี Tacit Knowledge ในการขอทุนวิจัยโดยเฉพาะแหลํงทุนภายนอก เพ่ือน าไปสูํการการจัด
ความรู๎แล๎วพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ตํอไป สํงผลให๎นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย มีความรู๎ในการ
เขียนข๎อเสนอการวิจัย เพ่ือขอแหลํงทุนวิจัยภายนอกให๎ได๎มากยิ่งขึ้น 

3. ระบบฐานข๎อมูลตีพิมพ๑เผยแพรํ สารสนเทศที่ได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหาข๎อมูล
บทความวิจัยที่ตีพิมพ๑เผยแพรํ ทั้งแหลํงระดับชาติและนานาชาติได๎ น าไปสูํการวางแผนในการค๎นหา
นักวิจัยที่มี Tacit Knowledge ในการเขียน Manuscript เพ่ือตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ เพ่ือน าไปสูํการการจัดความรู๎แล๎วพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ตํอไป และใช๎ในการ
จัดท าประกาศการให๎คําตอบแทนการตีพิมพ๑บทความวิจัย งานสร๎างสรรค๑ และงานทรัพย๑สินทางป๓ญญา 
ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตีพิมพ๑เผยแพรํของนักวิจัยมากยิ่งข้ึน 

4. ระบบฐานข๎อมูลทรัพย๑สินทางป๓ญญา สารสนเทศที่ได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหา
ข๎อมูลทรัพย๑สินทางป๓ญญา ได๎แกํ สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ น าไปสูํการวางแผนในการค๎นหา
นักวิจัยที่มี Tacit Knowledge ในการเขียนข๎อเสนอเพ่ือขอคุ๎มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมตําง ๆ 
เพ่ือน าไปสูํการการจัดความรู๎แล๎วพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ตํอไป  

5. ระบบฐานข๎อมูลงานสร๎างสรรค๑ สารสนเทศที่ได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหาข๎อมูล
งานสร๎างสรรค๑ทั้งที่เผยแพรํในแหลํงระดับชาติและนานาชาติได๎ น าไปสูํการวางแผนในการค๎นหาผู๎สร๎าง
สรรค๑ที่มี Tacit Knowledge ในการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะเพ่ือจัดแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือน าไปสูํการการจัดความรู๎แล๎วพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ตํอไป 
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6. ระบบฐานข๎อมูลบริการวิชาการ สารสนเทศที่ได๎จากระบบดังกลําว ชํวยในการค๎นหาข๎อมูล
โครงการบริการวิชาการรับใช๎สังคม และโครงการบริการวิชาการตามพระบรมราโชบาย น าไปสูํการ
วางแผนในการค๎นหานักวิจัยที่มี Tacit Knowledge ในการจัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือน าไปสูํการ
การจัดความรู๎แล๎วพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ตํอไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 1 

2.1-1-1 ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
2.1-1-3 ระบบเบิกรางวัลตีพิมพ๑เผยแพรํ 
2.1-1-4 ระบบประเมินงานวิจัย 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ หรือหนํวยวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ หรือศูนย๑เครื่องมือ หรือ

ศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ เชํน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร๎างสรรค๑ การจัดให๎มีศาสตราจารย๑อาคันตุกะหรือศาสตราจารย๑รับเชิญ (Visiting Professor) 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑โดยได๎ด าเนินการจัดหา

ทรัพยากรในด๎านงบประมาณห๎องปฏิบัติการศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการวิจัย แหลํงค๎นคว๎าทางวิชาการและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1. ศูนย๑เครื่องมือกลางมีห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑เพ่ือสนับสนุนด๎านการวิจัยที่มีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร๑ในสาขาฟิสิกส๑ เคมีและชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ในการท าวิจัย เชํน Atomic absorption 
spectrophotometer (AA) เครื่อง UV-Visible spectrophotometer, FTIR, GC และ HPLC พร๎อมมี
ระบบความปลอดภัยที่พร๎อมใช๎งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชํน อุปกรณ๑ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ  

2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหลักเกณฑ๑และแนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย๑ความเป็นเลิศตาม
ศาสตร๑ของแตํละหนํวยงาน เพ่ือสร๎างผลงานทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการชุมชนท๎องถิ่น 
ตลอดจนสํงเสริมการด าเนินงานวิจัยของบุคลากร ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือที่จะด าเนินงาน
วิจัยเฉพาะด๎านใดด๎านหนึ่งให๎สามารถบรรลุเปูาหมายเดียวกัน 
 

http://ird.skru.ac.th/RDB
http://ird.skru.ac.th/RMS
http://ird.skru.ac.th/PRS
http://ird.skru.ac.th/REO
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3. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท าวิจัยโดยผํานระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าจากฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน Science Direct , IEEE , Springerlink ProQuest และ
ระบบฐานข๎อมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System)  

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่อ านวยความสะดวกแกํ
นักวิจัยและผู๎ที่สนใจได๎แกํ ข๎อมูลด๎านแหลํงทุนวิจัย ข๎อมูลด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ข๎อมูลแหลํง
วารสารเผยแพรํผลงานวิจัยข๎อมูลเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิจัยและข๎อมูลประชาสัมพันธ๑ขําวสารอ่ืน ๆ  
ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยปูองกันในการเข๎าใช๎ข๎อมูล 

5. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยของมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
ด๎านการวิจัยในมนุษย๑ และคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตํอสัตว๑เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร๑ เพ่ือ
ท าหน๎าที่วางแผนและก ากับดูแลและพิจารณาตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย๑ จรรยาบรรณการใช๎
สัตว๑ทดลอง และด๎านการเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพ่ือการศึกษาวิจัย 

6. มีการจัดงานประชุมวิชาการด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ระดับชาติ ครั้งที่ 3” กระบวนการ
ทัศน๑ใหมํของมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑กับการพัฒนาท๎องถิ่น ระหวํางวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564  
ผํานระบบ Zoom Application วัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นเวทีให๎คณาจารย๑ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู๎สนใจได๎
น าเสนอและเผยแพรํผลงานทางวิชาการสูํสาธารณชนและชุมชน พร๎อมแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นและประสบการณ๑
สูํการพัฒนางานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ทางวิชาการ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 2 

2.1-2-1 เว็บไซต๑งานศูนย๑เครื่องมือกลาง และห๎องปฏิบัติการวิจัย 
2.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑และแนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย๑ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2.1-2-3 ระบบสารสนเทศแหลํงค๎นคว๎าจากฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน ScienceDirect, IEEE  
2.1-2-4 เว็บไซต๑สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-2-5 เว็บไซต๑หนํวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-2-6 โครงการวิชาการด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

 
 
 
 
 
 

http://science.skru.ac.th/2021/
https://drive.google.com/file/d/1ZbC46A5kZhlany71K7M74ebt889w2WXZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZbC46A5kZhlany71K7M74ebt889w2WXZ/view?usp=sharing
http://ird.skru.ac.th/2558/online1.php
https://ird.skru.ac.th/2558
http://ird.skru.ac.th/Ethics/index.php
http://human.skru.ac.th/husoconference/Proceedings3-64.pdf
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3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานานาชาติ 

1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 โดยได๎ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยแกํอาจารย๑และบุคลากรทั้งจากแหลํงทุนภายใน ได๎แกํ เงินรายได๎ เงินบ ารุงการศึกษา  (บกศ.) และ
แหลํงทุนภายนอก ได๎แกํ สกสว. วช. สวทช. และ บพข. โดยได๎ด าเนินการจัดสรรโดยผํานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 12 เรื่อง จ านวนเงิน 15,260,000 บาท 

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานด๎านการสนับสนุนงบประมาณในการสร๎าง
แรงจูงใจในการตีพิมพ๑หรือเผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑
ผลงานวิจัยและการเผยแพรํงานสร๎างสรรค๑ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได๎อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
คําตอบแทนการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยและการเผยแพรํงานสร๎างสรรค๑ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นบทความวิจัย 
จ านวน 209 บทความ งบประมาณที่สนับสนุนจ านวน 558,100 บาท และผลงานสร๎างสรรค๑ จ านวน 14 ชิ้น 
จ านวนเงิน 120,000 บาท   

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานด๎านการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
เผยแพรํผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได๎อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนคําใช๎จํายในการตีพิมพ๑งานวิจัยระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 เรื่อง 
งบประมาณท่ีสนับสนุน จ านวน 48,000 บาท 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 3 

2.1-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 
2.1-3-2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การ

สนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยและการเผยแพรํงานสร๎างสรรค๑ พ.ศ. 2557 
2.1-3-3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุน

คําใช๎จํายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 
2.1-3-4 รายงานสรุปข๎อมูลงานวิจัยที่ได๎รับการจัดสรรทุน ปีการศึกษา 2564 
2.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที ่3/2565 
2.1-3-6 เอกสารการสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยและการเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค๑     

https://drive.google.com/file/d/1tcXfKin6flKKaaudVjWq3yOC5zcTeUsm/view?usp=sharing
http://ird.skru.ac.th/2558/file/2014-7-1.pdf
http://ird.skru.ac.th/2558/file/2014-7-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ce1YhIG0PiHMOmBt8AlgaTeaQDsHpgNH/view
https://drive.google.com/file/d/1Ce1YhIG0PiHMOmBt8AlgaTeaQDsHpgNH/view
https://drive.google.com/file/d/1Sv-W34d9tXCEV1S2-CWJR0uL4szZnyGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147b00M1a0OGORhXLXAYJsF1i9PcOY1B-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USDgL7YSgdDMKMJaAJV0JYbLGpyr1azh/view?usp=sharing
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4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหนํวยงานกลางท าหน๎าที่สํงเสริมและ

สนับสนุนงานด๎านการวิจัยและบริการวิชาการ มีผลการด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะอาจารย๑และนักวิจัย
มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํองอาจารย๑และนักวิจัย มีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ดีเดํน ดังนี้  

1. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย๑และนักวิจัยโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ข๎อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายและนโยบายของประเทศ” ระหวํางวันที่ 10 - 11 
มกราคม 2565 ผํานระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือต๎องการพัฒนาอาจารย๑และ
นักวิจัยให๎มีความรู๎และความเข๎าใจในการเขียนข๎อเสนอการวิจัยที่สอดคล๎องตามประเด็นที่ส าคัญตามแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศและสามารถจัดท าข๎อเสนอการวิจัย Full proposal ที่สามารถยื่นเสนอขอรับทุน
วิจัยจากแหลํงทุนภายนอก ไดแ๎ก ํPMU ทั้ง 7 หนํวยงาน 

2. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย๑และนักวิจัยโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน
ข๎อเสนอการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนฐานราก" ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห๎องประชุม อาคารศูนย๑
วิทยาศาสตร๑ และในวันที่ 27 มกราคม 2565 ผํานระบบ Zoom Cloud Meetings โดยวัตถุประสงค๑เพ่ือมุํง
พัฒนาโครงการวิจัยให๎สามารถก าหนดป๓ญหา ตอบโจทย๑ความต๎องการและการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น 
โดยน าองค๑ความรู๎ จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาถํายทอดทักษะความรู๎ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมแกํชุมชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร๎างมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่อง เป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการสร๎างอาชีพ รายได๎ และการพ่ึงพาตนเอง ท าให๎เกิดผลกระทบตํอการสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางสังคมอยํางยั่งยืน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย๑และนักวิจัยโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑ลงในวารสารวิชาการ" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผํานระบบ Zoom Cloud 
Meetings มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎คณาจารย๑ และนักวิจัย ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ แนวทาง 
และเทคนิค การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย ให๎สามารถเขียนอยํางถูกขั้นตอน และถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ เพื่อให๎ได๎ตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติตํอไป 

4. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย๑และนักวิจัยโดยจัดกิจกรรมคลินิกวิจัย กิจกรรมที่ 1 ให๎ค าปรึกษา
ด๎านการเขียนบทความวิจัย (Manuscript) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผํานระบบ Zoom Cloud Meetings 
โดยมีเปูาหมายในการสํงเสริมคุณภาพบทความวิจัยให๎ได๎มาตรฐาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน๎าที่
เป็นตัวกลางประสานผู๎เชี่ยวชาญงานวิจัยในแตํละสาขาในการให๎ค าแนะน าและให๎ความชํวยเหลือนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักวิจัยใหมํหรือนักวิจัยที่มีประสบการณ๑น๎อย ให๎เกิดความรู๎และมีความมั่นใจ
การตีพิมพ๑ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยูํในฐานข๎อมูลสากล เชํน ฐานข๎อมูล ISI หรือ Scopus  
ให๎มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน๑กับตัวนักวิจัย หนํวยงาน สังคมและความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
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5. มีการสร๎างขวัญและก าลังใจแกํอาจารย๑และนักวิจัย โดยมีนโยบายสนับสนุนคําตอบแทนการ
ตีพิมพ๑บทความวิจัย การเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค๑ และการจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญญา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑บทความวิจัย การเผยแพรํ
ผลงานสร๎างสรรค๑ และการจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญญา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ๑ใหมํ 
โดยมุํงเน๎นการปรับปรุงระบบและกลไกในการสนับสนุนแรงจูงใจให๎แกํนักวิจัยในการสํงผลงานตีพิมพ๑ลงใน
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และการสร๎างผลงานที่สามารถการจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญหา
ในอนาคตได๎  

6. มีการยกยํองเชิดชูเกียรติอาจารย๑และนักวิจัย โดยการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ๑อาจารย๑ที่ได๎รับรางวัลผลงานวิจัยประเภทตํางๆ ที่สร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย 
โดยการเผยแพรํผํานหอเกียรติยศออนไลน๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เชํน  

(1) ดร.มรกต ดิษฐาอภิชัย อาจารย๑วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได๎รับรางวัล ผู๎น าเสนอ
ยอดเยี่ยม (เหรียญทอง) จากผลงาน A critical look at Community-Based Tourism Development in 
Thailand เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

(2) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อมรรัตน๑ ชุมทอง อาจารย๑คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎รับรางวัล 
ระดับดี ในการน าเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร๑ชีวภาพและเกษตรศาสตร๑ เรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ด
รํวมกับปุ๋ยเคมีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกข้ีหนู ในกระถาง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 รูปแบบออนไลน๑ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

(3) อาจารย๑ตถาตา สงพงษ๑ อาจารย๑คณะศิลปกรรมได๎รับรางวัล GoldPrizeMedal จากการ
น าเสนอผลงานสร๎างสรรค๑ระดับนานาชาติ ในเวทีประชุมวิชาการ The 1st International Symposium on 
Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 

(4) อาจารย๑อภิชาติ พันชูกลาง อาจารย๑คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการศึกษา
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและลักษณะซากจระเข๎น้ าจืดสายพันธุ๑ไทย ในเขตต าบลทุํง
หวัง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ตนจัดท ารํวมกับ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และได๎รับรางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร๑แหํงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 9 
ระหวํางวันที่ 23-25 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 4 

2.1-4-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข๎อเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให๎สอดคล๎องกับ
เปูาหมายและนโยบายของประเทศ 

2.1-4-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข๎อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก" 
2.1-4-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑ลงในวารสารวิชาการ" 
2.1-4-4 โครงการคลินิกวิจัย กิจกรรมที่ 1 ให๎ค าปรึกษาด๎านการเขียนบทความวิจัย (Manuscript) 
 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=509369630392552
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=509369630392552
https://www.facebook.com/SKRU.IRD/posts/pfbid02Pe8dv7UcnAnSoewHqQiKas9A9ASKeinJEan83mVfUR1D6aQVSUaAFUxEtqeQcrX1l
https://www.facebook.com/SKRU.IRD/posts/pfbid0tYcmPFfymraeLhp63WKSBU3eSwb7BZTskZa3emMSRM5ujHohhQsEN4U3XQyfduJfl
https://www.facebook.com/SKRU.IRD/posts/pfbid045DqHDArbZirLMcT4bH4dR4NzYRisiiFKJXzeeauXNXYZJEPJYP55JP6KfAQ5VvKl
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2.1-4-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑บทความวิจัย 
การเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค๑ และการจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญญา พ.ศ. 2565 

2.1-4-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนคําใช๎จํายในการตีพิมพ๑
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2565 

2.1-4-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนคําใช๎จํายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 

2.1-4-8 เอกสารประชาสัมพันธ๑ขําวผํานสื่อเว็บไซต๑ออนไลน๑ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยในการ  
ยกยํองเชิดชูเกียรติอาจารย๑และนักวิจัยที่มีผลงานสร๎างชื่อเสียงด๎านการวิจัย 

5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการด าเนินงานกับเครือขํายความรํวมมือด๎านวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือ

นวัตกรรม ระหวํางสถาบันอุดมศึกษา องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้ งในประเทศหรือตํางประเทศ  
อยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

1. ความรํวมมือด๎านงานวิจัยระหวํางประเทศกับ Université de Nantes, Université Haute-Alsace 
และ University of Le Mans ประเทศฝรั่งเศส โดยโครงการวิจัยเรื่อง New eco-efficient constructing 
materials from waste Poly(ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources ได๎รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยภายใต๎ความรํวมมือด๎านอุดมศึกษาและการวิจัยระหวํางไทย - ฝรั่งเศส (Franco - Thai 
Cooperation Programme in Higher Education and Research) (PHC SIAM 2020 – 2021)  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยแกนฝุายไทย และ Université de Nantes เป็นมหาวิทยาลัย
แกนฝุายฝรั่งเศส 

2. เครือขํายการวิจัยภาคใต๎ตอนลําง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ลงนามบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือขํายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถํายทอดเทคโนโลยี
สูํชมชนฐานราก ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือที่จะพัฒนา
ระบบ รูปแบบ และกลไกการบริหารจัดการเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่ใน
การน าองค๑ความรู๎วิจัยและนวัตกรรมไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นสมาชิกใน
เครือขําย ทั้งของรัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต๎ตอนลําง ประกอบด๎วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง 
สตูล ป๓ตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 13 สถาบัน ประกอบด๎วย 

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ประธานเครือขําย) 
(2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
(3) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

https://drive.google.com/file/d/1VxBJ-GOWPk0jjo2nczAnDlKo7Zzn46HZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VxBJ-GOWPk0jjo2nczAnDlKo7Zzn46HZ/view
https://drive.google.com/file/d/17fR69oj8lDuluHv8pSFsSKskrJhfIAQL/view
https://drive.google.com/file/d/17fR69oj8lDuluHv8pSFsSKskrJhfIAQL/view
https://drive.google.com/file/d/1Ce1YhIG0PiHMOmBt8AlgaTeaQDsHpgNH/view
https://drive.google.com/file/d/1Ce1YhIG0PiHMOmBt8AlgaTeaQDsHpgNH/view
http://ird.skru.ac.th/2558/reward.php
http://ird.skru.ac.th/2558/reward.php
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(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(6) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
(7) มหาวิทยาลัยหาดใหญํ 
(8) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(9) วิทยาลัยชุมชนป๓ตตานี 
(10) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(11) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
(12) วิทยาลัยชุมชนยะลา 
(13) วิทยาลัยชุมชนสตูล 
โดยมีการด าเนินงานของในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎รับงบประมาณ 

จ านวนเงิน 185,000 บาท เพื่อด าเนินกิจกรรม ดังตํอไปนี้  
(1) การด าเนินงานกิจกรรมการสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายบริหารการวิจัย 
(2) การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ในการท างาน

วิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีรํวมกับชุมชน 
(3) การศึกษาศักยภาพเพ่ือยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเครือขําย (Preliminary 

Research) ภายใต๎กรอบประเด็นท๎าทายตามบริบทพ้ืนที่ และภายใต๎กรอบ Health and Wellness Tourism  
3. เครือขํายความรํวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา 

จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง โดยมีความรํวมมือระยะเวลา 5 ปี ตั้งแตํวันที่ 30 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 
2564 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยมีการด าเนินงานด๎าน
ความรํวมมือกับจังหวัดดังกลําวในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย ก าหนดแผนงานและสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมตําง ๆ ด๎านวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือให๎สามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

4. เครือขํายความรํวมมือการด าเนินงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เพ่ือรํวมมือพัฒนาการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานในสถานประกอบการ รํวมกับ บริษัท วีแอนด๑บี สเปเชียลลิสต๑ จ ากัด  
ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เพ่ือประโยชน๑ในการรํวมกันพัฒนายกระดับการศึกษา การวิจัย บริการ
วิชาการด๎านนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต๎
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมํ ๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจในยุคดิจิตัลและสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร๎อมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด๎านองค๑ความรู๎และทักษะในการท างานได๎จริงอยํางมืออาชีพ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ การขับเคลื่อน
ศูนย๑เรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุํงใหญํสารภีโมเดล และถํายทอดนวัตกรรมชุมชนทุํงใหญํสารภี
โมเดล รํวมกับจังหวัดสตูล น าโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู๎วําราชการจังหวัดสตูล และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
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จังหวัดสตูล จ านวน 37 หนํวยงาน ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล พร๎อมกิจกรรมเสวนากระบวนการทัศน๑
กับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย๑แบบมีสํวนรํวม SDGsPGS และ BCG Model จังหวัดสตูล 
โดย คุณรดา มีบุญ ประธานศูนย๑เรียนรู๎กสิกรรมไทยบ๎านภูลิตา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 5 

2.1-5-1 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องโครงการวิจัยรํวม
ภายใต๎ความรํวมมือด๎านอุดมศึกษาและการวิจัยระหวํางไทย-ฝรั่งเศส 

2.1-5-2 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือขํายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถํายทอดเทคโนโลยีสูํชมชนฐานราก 

2.1-5-3 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา  
2.1-5-4 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่น จังหวัดสตูล  
2.1-5-5 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท๎องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
2.1-5-6 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  
2.1-5-7 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการกับศูนย๑เรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุํงใหญํ

สารภีโมเดล 

6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหนํวยงานกลางเพ่ือท าหน๎าที่สํงเสริม 

และสนับสนุนงานวิจัยตามแผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือ
นวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชน ได๎แกํ  

1. ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑  
2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑บนพ้ืนฐานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นหรือ

เอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย  
3. ระบบการถํายทอดองค๑ความรู๎/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสูํชุมชนท๎องถิ่นและกลุํมเปูาหมาย 
โดยมีการบูรณาการรํวมมือระหวํางหนํวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาและหนํวยงานระดับคณะซึ่งมี

รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้  
1) ศึกษาและส ารวจป๓ญหา และความต๎องการของชุมชนในท๎องถิ่น เพ่ือก าหนดโจทย๑วิจัย

https://drive.google.com/file/d/1i_WAhCII1zw2x7FXQCWp0fxAlM409CRc/view
https://drive.google.com/file/d/1i_WAhCII1zw2x7FXQCWp0fxAlM409CRc/view
https://drive.google.com/file/d/1f-qQY2DrU1dqOLxJM5QUSnnxkGESswgm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-qQY2DrU1dqOLxJM5QUSnnxkGESswgm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1DOOoVHAynzsXvMnDpQHn0U4W_qBE5H/view
https://drive.google.com/file/d/1fOCVTzaWD-qUhUf51HFQKSQtx7czXReR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AuJhQdmiMrXMRIeoQfd2XTr7FWeoYTJ/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2022033101
https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2022032402
https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2022032402
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และบริการวิชาการในพื้นที่เปูาหมาย 
2) กลั่นกรองและประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียดผลผลิตและตัวชี้วัดที่สอดคล๎องกับ

กรอบประเด็นการให๎งบประมาณสนับสนุน 
3) สนับสนุนการทุนวิจัยของนักวิจัยจากแหลํงทุนภายในและแหลํงทุนภายนอก 
4) จัดการผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน๑โดยการให๎บริการวิชาการถํายทอดสูํชุมชน /

ท๎องถิ่น หรือบูรณาการสูํการเรียนการสอน/การตีพิมพ๑เผยแพรํโดย 
5) ส ารวจความพึงพอใจและติดตามผลการน าองค๑ความรู๎  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

จากงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑  
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ โดยมีการบูรณาการรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายใน 
ได๎แกํ สถาบันวิจัยและพัฒนา และหนํวยงานระดับคณะ ศูนย๑ ส านัก และหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 
ได๎แกํ องค๑การบริหารสํวนต าบลและผู๎น าชุมชนท๎องถิ่น เพ่ือน าผลงานวิจัยหรือองค๑ความรู๎ทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาน ามาด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก ได๎แกํ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ให๎กับ
คนในชุมชนฐานราก อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนากลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าว
พ้ืนเมืองอินทรีย๑ ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สูํวิสาหกิจชุมชน เป็นต๎น 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 6 

2.1-6-1 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2.1-6-2 แผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
2.1-6-3 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
2.1-6-4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑บนพ้ืนฐานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นหรือ

เอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 
2.1-6-5 ระบบการคัดสรร วิเคราะห๑  สังเคราะห๑งานวิจัย เพ่ือการตีพิมพ๑ เผยแพรํและการน าไปใช๎ประโยชน๑ 
2.1-6-6 ระบบการถํายทอดองค๑ความรู๎/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสูํชุมชนท๎องถิ่นและกลุํมเปูาหมาย 
2.1-6-7 ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ๑ 
2.1-6-8 ประกาศเปิดรับข๎อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย มรภ.สงขลา 
2.1-6-9 สรุปผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zMLJWbqs3fsWW8_nG7Ei95sHJlXLqawT/view
https://drive.google.com/file/d/1Wr72nrwlsGtpQzyx-x0q-X8_exGgs8is/view
https://drive.google.com/file/d/1tV2hoCh-PtuluVsd9ywFUoklwHguvSAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1150UQAdb1t0UKq_Jwm18exiO3dbC64Ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kq8GdAng26WIvjg2NezQFT6uBNRAAFTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L77X338NSw5z_ZdAIH7o4xRqxjaGL7on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14JshXACYVDC62neQM9mqAowbITZW215A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iJm-CKwrXNfQjNfMmmuTfh7Ma6BWQqRp/view
https://drive.google.com/file/d/1iJm-CKwrXNfQjNfMmmuTfh7Ma6BWQqRp/view
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการด าเนินงานในการ

คุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ท่ีน าไปใช๎ประโยชน๑ ดังนี้ คือ  
1. มีระบบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร๑มส าหรับอาจารย๑ บุคลากรและนักวิจัยที่มีความ

ประสงค๑จะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด๎านการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพ่ือด าเนินการด๎านงาน

บริหารจัดการการยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
3. ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยศูนย๑บํมเพาะธุรกิจ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได๎ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญญาจากผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ จ านวน 7 ผลงาน ได๎แก ํ
1) สูตรปลาดุกร๎าไร๎ก๎างและกรรมวิธีการผลิต เลขที่ค าขอ 2203000754 
2) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีจ าปาดะ (ผู๎ชาย) เลขที่ค าขอ 2202000058 
3) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีจ าปาดะ (ผู๎หญิง) เลขที่ค าขอ 2202000057 
4) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีดินหินปูน (ผู๎ชาย) เลขที่ค าขอ 2202000053 
5) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีดินหินปูน (ผู๎หญิง) เลขที่ค าขอ 2202000052 
6) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีเปลือกสน (ผู๎ชาย) เลขที่ค าขอ 2202000051 
7) ตุ๏กตามุสลิมจากผ๎ามัดย๎อมสีเปลือกสน (ผู๎หญิง) เลขที่ค าขอ 2202000056 
และที่ได๎รับการจดทะเบียนทรัพย๑สินทางป๓ญญาเรียบร๎อยแล๎ว จ านวน 1 ผลงาน  

ไม๎เท๎าระบุสภาพแวดล๎อมด๎วยเสียงส าหรับผู๎พิการทางสายตา อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17524 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 7 

2.1-7-1 ระบบและกลไกการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
2.1-7-2 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด๎านการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-3 แบบฟอร๑มและเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการบริหารจัดการทรัพย๑สินทางป๓ญญาและสิทธิ

ประโยชน๑จากงานวิจัย พ.ศ. 2553 
2.1-7-5 ส าเนาใบอนุสิทธิบัตรเอกสารการด าเนินงานด๎านการยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.1 7 ข๎อ 7 ข๎อ  5 คะแนน  7 ข๎อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกด๎านทั้งนักวิจัย อาจารย๑ และผู๎บริหาร ผํานระบบ

สารสนเทศออนไลน๑ทั้งจากสํวนกลางของมหาวิทยาลัยและหนํวยงานระดับคณะ โดยสอดคล๎องการ
เข๎าถึงแหลํงทุนวิจัย ทั้งหนํวยงานภายใน และภายนอกตามงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 

2. มีความรํวมมือด๎านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการขยายเครือขํายด๎านการน าองค๑ความรู๎วิจัยและนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ให๎เพ่ิมมากขึ้น         

เพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ป๓จจัยน าเข๎า (I) 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ป๓จจัยส าคัญที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได๎รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑อยํางมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่คณะได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกสถาบันยังเป็น         
ตัวบํงชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูํในกลุํมที่เน๎นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 - 5 
  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอกสถาบัน
ตํอจ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 
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2. แปลงคําที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได๎ =  

 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได๎ในระดับสถาบัน = คําเฉลี่ยคะแนนผลการประเมนิที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย๑และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ 
 2. ให๎นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไมํใชํจ านวน
เงินที่เบิกจํายจริง กรณีที่งานวิจัยมีระยะเวลามากกวํา 1 ปี ให๎เฉลี่ยงบประมาณตามจ านวนปีที่ได๎รับการพิจารณาจาก
งบประมาณทั้งหมด 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรํวมกันของสถาบันที่รํวมโครงการให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมํมีหลักฐาน ให๎แบํงเงินตาม
สัดสํวนผู๎รํวมวิจัยของแตํละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได๎ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย๑ประจ าหรือนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมํใชํนักวิจัยเป็น
ผู๎ด าเนินการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

หน่วยวัด 
จ านวน/ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
แล ะ ง าน ส ร๎ า ง ส ร รค๑ จ า ก
ภายใน และภายนอกสถาบัน 

บาท 15,555,664.60 35,017,524.61 23,639,886.70 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.61 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑ จ านวนเงินทั้งสิ้น 23,639,886.70 บาท แบํงเป็น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑
จากภายในสถาบัน จ านวน 2,482,830 บาท และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑จากภายนอกสถาบัน 
จ านวน 21,157,056.70 บาท มีจ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 404 คน  
ซึ่งมีคําเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในสถาบัน เทํากับ 5.00 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่ได้ของ 
ทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน  

ทัง้หมด ปฏิบัตงิานจริง ลาศึกษาตอ่

ครุศาสตร์ 557,505.00 52 51 1 10,931.47 2.19
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,525,700.00 71 68 3 4.84
   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,451,658.00  65 62 3 23,413.84 4.68
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,074,042.00 6 6 345,673.67 5.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,560,835.00 98.5 92.5 6 60,117.14 5.00
คณะวิทยาการจัดการ 693,690.00 71.5 64.5 7 10,754.88 2.15
เทคโนโลยกีารเกษตร 1,740,000.00 30 26 4 66,923.08 5.00
ศิลปกรรมศาสตร์ 2,785,000.00 43 43 64,767.44 5.00
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1,517,210.50 31 30 1 50,573.68 4.21

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 7,259,946.20 29 29 5.00
   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,646,215.20 20 20 132,310.76 5.00
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,613,731.00 9 9 512,636.78 5.00
มหาวิทยาลัย 23,639,886.70 426 404 22

8,134,068.20
15,505,818.50

240.5
163.5

33,821.49

94,836.81

5.00
5.00
5.00

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ฯ  (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบัน

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาจารย์ประจ าฯปฏบิติังานจริง ไม่นับรวมผู้ท่ีลาศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
อาจารย์ประจ าฯท่ีปฏบิติังานจริง ไม่นับรวมผู้ท่ีลาศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

คณะ คะแนน
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด(คน)

จ านวนเงิน

สนับสนุนทนุ

วิจยัตอ่คน 

(บาท)

จ านวนเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯ(บาท)
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.2-0-1 สรุปเงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2-0-2 สรุปเงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกรายคณะ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.2 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จ านวนอาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่ หรืออาจารย์ที่ไม่เคยผ่านการขอทุน

วิจัยใด ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและการฝึกประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vifF_dIQvN3nmTbejHSKkZEoVwyIRfc7/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vifF_dIQvN3nmTbejHSKkZEoVwyIRfc7/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1FJbTGh4UsCuA3L1XdJ1fdYgHlLWsfpO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJbTGh4UsCuA3L1XdJ1fdYgHlLWsfpO7/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่ส าคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยได๎
สร๎างสรรค๑ขึ้นเพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง                
เป็นผลงานที่มีคุณคํา สมควรสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและน าไปใช๎ประโยชน๑ทั้งเชิงวิชาการและ การแขํงขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูํในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ๑ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย
หลักเกณฑ๑การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได๎รับ
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค๑กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช๎ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ๑การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหวําง 0 - 5 เกณฑ๑แบํงกลุํมตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎
เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎
เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได๎ =  
 

 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได๎ในระดับสถาบัน = คําเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในสถาบัน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ผลการด าเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและ
นักวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ จ านวนทั้งสิ้น 534 เรื่อง มีจ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
426 คน โดยแบํงเป็น กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จ านวน 190 เรื่อง คิดเป็นผลรวมคําถํวง
น้ าหนักเทํากับ 74.00 ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 29.42 เทํากับ 5.00 คะแนน กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี จ านวน 344 เรื่อง คิดเป็นผลรวมคําถํวงน้ าหนักเทํากับ 129.00 ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 73.93 เทํากับ 
5.00 คะแนน ซึ่งมีคําเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะ เทํากับ 5.00 คะแนน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หน่วยวัด 
จ านวน/ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย๑
ประจ าและนักวิจัย 

เรื่อง 500 503 534 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนกัวิจัย 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
X 100 
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ตารางท่ี 2.3-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานทางวิชาการทีไ่ด้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 

ค่า
น้ า

หนั
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ุ่มส
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าส
ตร
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าว

ทิย
าศ

าส
ตร

์ฯ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 124 163 24.80 32.60
มกีารยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 1 0.20

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 9 25 3.60 10.00

มกีารยื่นจดสิทธิบัตร 0.40 6 2.40

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI  กลุ่มท่ี 2 0.60 16 24 9.60 14.40

มกีารจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 0.60 9 5.40

ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 1 0.80 0.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก .พ.อ. หรือ

ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1

0.80 20 16 16.00 12.80

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอดุมศึกษาฯส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

1.00 19 9 19.00 9.00

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 1 1.00

งานสร้างสรรค์ท่ีมกีารเผยแพร่สู่สาธารณะฯ หรือผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ Online 0.20 57 11.40
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 9 5.40

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 0.80 2 1.60

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 23 23.00

74.00

129.00

251.50

174.50

29.42

73.93

5.00

5.00

5.00

ขอ้มลูพ้ืนฐาน

ระดบัคุณภาพผลงานสร้างสรรค์

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการฯ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบัน

ระดบัคุณภาพผลงานทางวิชาการ

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการฯ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการฯ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ผลงานทางวชิาการฯ

 (เรื่อง)

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก

ของผลงานทางวชิาการ
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ตารางท่ี 2.3-2 จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย จ าแนกรายคณะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 

กลุม่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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จ านวนรวมผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

75 62 70 129 20 120 37 23 534 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

62 41 4 46 7 8 3 84 27 6 287 

มีการยื่นจดอนุสทิธิบัตร (0.2)                   1 1 
บทความวิ จั ยหรื อบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.4) 

2 2   3 17 1   8 1   34 

มีการยื่นจดสิทธิบัตร (0.4)         6           6 
บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑
ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข๎อมูล TCI  กลุํมที่ 2 (0.6)  

7 9   5 3   1 5 2 8 40 

มีการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ (0.6)          9           9 

ผ ล ง า น ที่ ไ ด๎ รั บ ก า ร จ ด 
อนุสิทธิบัตร (0.8) 

              1     1 

บทความวิ จั ยหรื อบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ๑ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1  
(0.8) 

4 4   9     1 11 5 3 36 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 148 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (เร่ือง) 

กลุม่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทความวิ จั ยหรื อบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ใน
วารสารทางวิ ชาการ ระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ๑
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2562 (1.00) 

  1   3   5 1 11 2 5 28 

ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือ
องค๑กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ (1.00) 

  1                 1 

ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 
งานสร๎างสรรค๑ที่มีการเผยแพรํ
สูํ สาธารณะในลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง หรื อผํ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส๑ Online (0.2) 

      4 53           57 

งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการ
เผยแพรํในระดับชาติ (0.6) 

        9           9 

งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการ
เผยแพรํในระดับความรํวมมอื
ระหวํางประเทศ (0.8) 

        2           2 

งานสร๎ างสรรค๑ที่ ได๎ รั บการ
เผยแพรํในระดับนานาชาติ (1.00) 

        23           23 

จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย(กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 190 

จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 344 

จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 534 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.3-0-1 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ปีการศึกษา 2564 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.3 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนผลงานวิจัยให๎สามารถตีพิมพ๑ลงในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FLG1t7kOOvwqUtr4qI3fw1RSurlADnag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLG1t7kOOvwqUtr4qI3fw1RSurlADnag/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าคัญนั้น สามารถพิจารณาได๎จากผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน๑สูํการน าไปใช๎ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม
ของอาจารย๑ประจ าที่น าไปใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ไขป๓ญหาตามวัตถุประสงค๑ที่ระบุไว๎ในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัย โดยได๎รับการรับรองการใช๎ประโยชน๑จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําคะแนนร๎อยละของจ านวน (ชิ้น) งานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนทั้งหมดของสถาบันในปีที่ประเมินที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคําร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑
ตํอชุมชน 
 
  
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได๎ =  
 

 

ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 

ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนทั้งหมดของคณะ 

ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 
 

จ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีที่ประเมิน 
X 100 
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หมายเหตุ 
1. นับจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ในปีท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได๎  ในกรณี  

ตํางชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช๎ประโยชน๑แตํละชุมชน ต๎องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยํางเป็น
รูปธรรม 

3. ส าหรับงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช๎ประโยชน๑ สามารถน าไปใช๎ในการ
ประเมินในปีถัดไปได๎ โดยงานวิจัยดังกลําวต๎องแสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาตํอยอดอยํางเป็นรูปธรรม 

4. บุคคลที่สามารถรับรองการน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ให๎ใช๎เกณฑ๑เดียวกับตัวบํงช้ีที่ 1.8 
5. ค าอธิบายของสูตรค านวณ 

ตัวต้ัง หมายถึง ผลรวมของงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ที่ใช๎ประโยชน๑
ในปีท่ีประเมิน  

ตัวหาร หมายถึง จ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน (งานวิจัยที่ได๎รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยในปีท่ีประเมินเทํานั้น โดยมีสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย และห๎ามนับซ้ า) 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยวัด 
จ านวน/ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จ านวนของงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือ
นวัตกรรมของสถาบันที่น าไปใช๎ประโยชน๑
ตํอชุมชน 

เรื่อง 76 74 70 

ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 

ร๎อยละ 54.67 32.17 55.12 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด 127 เรื่อง และมีจ านวนของงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่
น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 70 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 55.12 เทํากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4-1  แสดงค่าคะแนนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

คณะ/วทิยาลัย

จ านวนงานวจัิย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวตักรรมทั้งหมดของสถาบัน

ในปีที่ประเมนิฯ

จ านวนของงานวจัิย งานสร้างสรรค์

 หรือนวตักรรมของสถาบันที่

น าไปใชป้ระโยชน์ตอ่ชมุชน

ครุศาสตร์ 17 2
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 13
วิทยาการจดัการ 31 2
เทคโนโลยกีารเกษตร 5 2
ศิลปกรรมศาสตร์ 13 30
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 17 8
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 8 5
มหาวทิยาลัย 127 70

55.12

5.00

5.00

ร้อยละของจ านวนงานวจัิย งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมที่น าไป

ใชป้ระโยชน์ตอ่ชมุชน
ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5

คะแนนที่ได้
 

หมายเหตุ            

เนื่องจากมีงานวิจัยในปีที่ประเมิน ระดับคณะ ซ้ ากัน 2 เรื่อง ได๎แกํ คณะศิลปกรรมศาสตร๑ กับ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ  ซ้ ากัน  1 เ รื่ อ ง  และคณะวิทยาการจัดการ  กับ  คณะเทคโนโลยี การ เกษตร  
ซ้ ากัน 1 เรื่อง ดังนั้นจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน  ระดับมหาวิทยาลัย  
มีทั้งหมด 127 เรื่อง   
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.4-0-1  สรุปงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่น าไปใช๎

ประโยชน๑ตํอชุมชน/หนังสือรับรองการใช๎ประโยชน๑ ปการศึกษา 2564 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.4 ร๎อยละ35 ร๎อยละ 55.12 5.00 คะแนน  ร๎อยละ 60 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/107SXWWXqVZGTCW7fLOQ0Qs6A6YcxrAIo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/107SXWWXqVZGTCW7fLOQ0Qs6A6YcxrAIo?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตวับ่งชี้ คะแนนประเมนิ

2.1 ระบบและกลไกงานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 5.00

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 5.00

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 5.00

2.4 งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชนต่์อชมุชน 5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมนิ ระดบัดมีาก
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยให๎บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบท ป๓ญหาและความต๎องการ
ของท๎องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด๎วยความโปรํงใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได๎ เพ่ือให๎ชุมชนน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก    
สร๎างคุณคํา สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ได๎อยํางเข๎มแข็งยั่งยืน 

ตัวบํงชี้ จ านวน 2 ตัวบํงชี้ คือ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 
ตัวบํงชี้ที ่3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง 

ความสัมพันธ๑กับชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑กับ
ชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่น ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านการศึกษา รวมถึงด๎านอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข๎อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ทุกคณะมีสํวนรํวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับบริบท ป๓ญหา และความต๎องการของท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน๎น จุดเดํน
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตร๑พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรํวมกับหนํวยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. ชุมชนหรือองค๑กรมีผู๎น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค๑กรสร๎างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองและท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน๑สร๎างคุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค๑กรอยํางเข๎มแข็ง 
6. เกิดชุมชนต๎นแบบด๎านการพ่ึงพาตนเองอยํางยั่ งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย                     

เป็นผู๎รับผิดชอบรํวมในการพัฒนาอยํางน๎อย 1 ชุมชน 
 
หมายเหตุ 

1. ตํอเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแตํ 3 ปีข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแตํ 5 ปีข้ึนไป 

3. เข๎มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได๎ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข๎อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 3.1 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน  6 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

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

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รํวมกับทุกคณะ และภาคีเครือขํายสํวนราชการ ผู๎วําราชการจังหวัด

สงขลา พัทลุง และสตูล โดยลงนามความรํวมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และได๎มีการประชุม
สร๎างความเข๎าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ภาคีเครือขํายสํวน
ราชการรํวมกันพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนา จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได๎
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนา ตามยุทธศาสตร๑
การพัฒนาท๎องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ได๎มีการประชุม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมายตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ของชุมชนสูํชุมชนต๎นแบบ ซึ่งได๎พิจารณาคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย 
จ านวน 7 พ้ืนที่ ประกอบด๎วย จังหวัดสงขลา จ านวน 3 พ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 พ้ืนที่ และจังหวัดสตูล 
จ านวน 2 พ้ืนที่ อีกทั้งได๎ก าหนดให๎ทุกคณะลงพ้ืนที่ส ารวจป๓ญหาความต๎องการของชุมชนเปูาหมายที่
รับผิดชอบในการพัฒนาสูํชุมชนต๎นแบบที่สอดคล๎องกับบริบท ป๓ญหาความต๎องการของท๎องถิ่น  
ตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย โดยได๎น๎อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวด๎านการ
พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น ตามศาสตร๑พระราชามาใช๎ในการด าเนินงาน ยึดหลัก การเข๎าใจ เข๎าถึง 
และพัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผํานมา สถาบันวิจัยและพัฒนารํวมกับคณะทุกคณะ องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและผู๎น าชุมชน ได๎รํวมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน ระหวํางวันที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ข๎อ 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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8 กันยายน 2564 – วันที่ 13 กันยายน 2564 เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในพื้นที่เปูาหมายที่ก าหนดไว๎เดิมอยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การด าเนินงาน
ได๎คงพ้ืนที่เปูาหมายการพัฒนาเดิม จ านวน 7 พ้ืนที่ ดังนี้  
จังหวัดสงขลา จ านวน 3 พื้นที่ ประกอบด๎วย  

ล าดับ พ้ืนที่เปูาหมาย หนํวยงานรับผิดชอบ 
1. ต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. ต าบลทําหิน อ าเภอสทิงพระ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

 
จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 พื้นที่ ประกอบด๎วย 
ล าดับ พ้ืนที่เปูาหมาย หนํวยงานรับผิดชอบ 

1. ต าบลโคกมํวง อ าเภอเขาชัยสน คณะวิทยาการจัดการ 
2. ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  คณะศิลปกรรมศาสตร๑ 

 
จังหวัดสตูล จ านวน 2 พื้นที่ ประกอบด๎วย 
ล าดับ พ้ืนที่เปูาหมาย หนํวยงานรับผิดชอบ 

1. ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
2. ต าบลทุํงนุ๎ย อ าเภอควนกาหลง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
อีกทั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได๎เสนอพ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินการพัฒนาเพ่ิมเติม 1 พ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนต๎นแบบ คือ ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการก าหนดพ้ืนที่เปู าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล เป็นพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีกด๎วย 
โดยมอบหมายให๎คณะครุศาสตร๑ เป็นเจ๎าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานดังกลําว ตามแผนเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 1 

3.1-1-1 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-2 บันทึกสรุปประเด็นการประชุมหารือรํวมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายฯ 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1jGblJYFbK7UDde1Z7ZY8sCDBW4A4R5yI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcdxnwVSxaIUaHvRTXZ-64rxvs04iY42/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGUXpUSWpzQtBtpNwF1_XTahq8E-nUzI/view?usp=sharing
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2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รํวมกับคณะทุกคณะ และหนํวยงานภายนอกซึ่งประกอบด๎วยสํวน

ราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ และผู๎น าชุมชน ในการบริการ
วิชาการในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 

1. การวางแผนการท างาน (Plan)  
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารํวมกับคณะ สํวนราชการ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชนที่

เกี่ยวข๎อง รํวมกันก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัย ได๎จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
การก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนา ตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาท๎องถิ่น จากนั้นได๎มีการประชุมแบบมีสํวน
รํวมกับคณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายชุมชนต๎นแบบ จ านวน 7 พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่
เปูาหมายจังหวัดสงขลา 3 ชุมชน พัทลุง 2 ชุมชน และจังหวัดสตูล 2 ชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได๎มีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการพัฒนาจ านวน 7 พ้ืนที่ ตามที่ก าหนดไว๎เดิม
อยํางตํอเนื่อง และมีการก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาเพ่ิมเติม จ านวน 1 พ้ืนที่  

1.2 มหาวิทยาลัยฯ ได๎จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
โครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค าสั่งที่ 0054/2565 

1.3 มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะตํางๆ ได๎ด าเนินการลงพ้ืนที่
ติดตาม/ส ารวจประเด็นป๓ญหา/ความต๎องการในการด าเนินงาน รํวมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ๑ชาวบ๎าน 
กลุํมอาชีพ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือน ามาข๎อมูลที่ได๎มาประกอบการจัดท าข๎อเสนอโครงการและ
วางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.4 มหาวิทยาลัยฯ ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงรุกที่ 4 ธ ารงศาสตร๑
พระราชาพัฒนาท๎องถิ่นตนอยํางยั่งยืน Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นตามพระบรมรา
โชบาย Key result 4.1.1 ชุมชนต๎นแบบที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องหรือยั่งยืน เปูาหมาย 7 ชุมชน 

2. การด าเนินงาน (Do) 
2.1 มหาวิทยาลัยฯ รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือขําย ได๎ด าเนินงาน

โครงการตามแผนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่เปูาหมาย ภายใต๎โครงการยุทธศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น อาทิเชํน 
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โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน หนํวยงานรับผดิชอบหลัก 

1. ชุมชนต๎นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 3 หนึ่ง
อ าเภอหนึ่งคณะ เขตพื้นที่ต าบลโคกมํวง อ าเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ต าบลโคกมํวง  
อ าเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง 

คณะวิทยาการจัดการ 

2. พัฒนาชุมชนต๎นแบบอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต าบลทําหิน 
อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

3. ชุมชนต๎นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด๎วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแต๎ว ปีท่ี 3 

ต าบลเกาะแต๎ว 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. พัฒนากลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าว
พื้นเมืองอินทรีย๑ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา สูํวิสาหกิจชุมชน (ปีท่ี 3) 

ต าบลเกาะแต๎ว 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5. พัฒนาชุมชนต๎นแบบต าบลทุํงลาน อ าเภอคลอง
หอยโขํง จังหวัดสงขลา: การท าเกษตรผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีท่ี 3  

ต าบลทุํงลาน  
อ าเภอคลองหอยโขํง  
จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

6. พัฒนาชุมชนต๎นแบบการทํองเที่ยววิถีชุมชน ปีท่ี 3 ต าบลเขาขาว  
อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 

7. พัฒนาชุมชนต๎นแบบการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ตํอยอดคุณคําแกํชุมชนอยํางยั่งยืน ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปีท่ี 3 

ต าบลตะโหมด  
อ าเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง 

คณะศลิปกรรมศาสตร๑ 

8. จัดการขยะด๎วยนวัตกรรม 3 R “ศูนย๑การเรียนรู๎
หมูํบ๎านต๎นแบบขยะอินทรีย๑เป็นศูนย๑ Zero Waste;  
หมูํ 7 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
และโรงเรียนต๎นแบบ Zero Waste เช่ือมโยงสูํความมั่นคง
ทางอาหาร ภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” (ปีท่ี 3) 

ต าบลอุใดเจริญ  
อ าเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

9. ศูนย๑ฝึกการเรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรมชุมชน 
“ทุํงใหญํสารภีโมเดล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี 3 

ต าบลละงู  
อ าเภอละงู  
ต าบลทุํงนุ๎ย  
อ าเภอควนกาหลง  
ต าบลทุํงหว๎า  
อ าเภอทุํงหว๎า  
จังหวัดสตูล 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 
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โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน หนํวยงานรับผดิชอบหลัก 
10. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู๎ประกอบการใหมํในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จังหวัดสงขลา พัทลุง และ
สตูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชนพื้นที่ชุมชน
ต๎นแบบ 

ต าบลเกาะแต๎ว 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
ต าบลเขาขาว  
อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล 
ต าบลโคกมํวง  
อ าเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
(OTOP) 

จังหวัดสงขลา พัทลุง และ
สตูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ต ารวจตระ เวนชายแดน และโรง เ รี ยนกอง
ทุนการศึกษา 

จังหวัดสงขลา พัทลุง และ
สตูล 

คณะครุศาสตร๑ 

14. พัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

จังหวัดสงขลา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ในการด าเนินงานโครงการตํางๆ ได๎มีการก าหนดให๎นักศึกษาเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดโครงการ
โดยการรํวมลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล ส ารวจป๓ญหาความต๎องการพ้ืนที่ รวมทั้งการรํวมเป็นผู๎ชํวยวิทยากรในการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํกลุํมเปูาหมายผู๎เข๎ารํวมโครงการ สํงผลให๎เกิดการบูรณาการองค๑ความรู๎จากการ
จัดการเรียนการสอนสูํการให๎บริการวิชาการแกํชุมชน พร๎อมกันนี้ในการจัดโครงการของหนํวยงานตําง  ๆ 
มีการบูรณาการการขับเคลื่อนการด าเนินงานรํวมกับระหวํางคณะ มีการบูรณาการองค๑ความรู๎ศาสตร๑ตําง ๆ 
ระหวํางคณะและสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องด๎วย  

3. การประเมินผล (Check) 
3.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ได๎มีการประชุมเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณโครงการ พร๎อมติดตาม
ความก๎าวหน๎าการด าเนินงานโครงการของหนํวยงานตํางๆ ทุกๆ เดือน เพ่ือเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ 
ติดตามความก๎าวหน๎าการด าเนินงาน และรับทราบป๓ญหาและอุปสรรค๑ในการด าเนินงาน พร๎อมเสนอแนะ
แนวทางในการแก๎ไขกรณีเกิดป๓ญหาระหวํางการด าเนินงานโครงการ 
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3.2 ผู๎รับผิดชอบโครงการชุมชนเปูาหมายมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และ
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตํอมหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน เป็นผู๎ก ากับ
ติดตามรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานความก๎าวหน๎าตํอคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอตํอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตํอไป 

3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทุกไตรมาส ไปยังกองนโยบายและแผน  
เพ่ือรายงานผลตํอมหาวิทยาลัยในภาพรวมตํอไป  

3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหนํวยงานกลาง ที่รับผิดชอบเป็นเจ๎าภาพหลัก  
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก และโครงการตามบริบท : 
ชุมชนต๎นแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ ได๎ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่
เปูาหมายชุมชนต๎นแบบ จ านวน 7 พ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวํางวันที่ 8 กันยายน -
วันที่ 13 กันยายน 2564 รํวมกับคณะที่รับผิดชอบงานหลัก ตัวแทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น า
ชุมชน และกลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน รับฟ๓งข๎อเสนอแนะ ป๓ญหา
และอุปสรรค๑ในการด าเนินงาน เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการด าเนินงานให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น เป็นที่พึงพอใจของทุกฝุาย ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโควิด 19 ยังตํอเนื่อง สํงผลท าให๎มีบางโครงการยัง
ด าเนินงานไมํแล๎วเสร็จ ท าให๎การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลเพ่ือประกอบการวางแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความลําช๎า ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎เริ่มลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินงานบางพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และอยูํระหวํางการวางแผนลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมเพ่ิมเติม ระหวํางวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 

4. การปรับปรุงพัฒนา (Action)  
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการน าผลการประเมินโครงการ  ข๎อเสนอแนะและป๓ญหาตํางๆ 

มารํวมกันพิจารณาถึงป๓ญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในครั้งตํอไป โดยผู๎รับผิดชอบหลักของโครงการประสานงานรํวมกับชุมชน
และภาคีเครือขําย ในการประชุมหารือ เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้ง
ตํอไป ประกอบกับการน าข๎อมูลจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ได๎มา
ปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบและกระบวนการในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ป๓ญหา/ข๎อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากสถานการณ๑ Covid-19 ที่รุนแรงในพื้นที่
ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง สํงผลท าให๎การด าเนินงาน
โครงการมีการเลื่อนโครงการ จ ากัดจ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ และตลาดปิดทั้งหมดซึ่งสํงผลตํอการจัด
จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ของชุมชน 

- จัดกิจกรรมแบบแบํงกลุํมยํอยตามมาตรการปูองกัน
โรคระบาด Covid-19 
- จัดกิจกรรมแบบ Mobile Training เพื่อแก๎ป๓ญหา
ให๎ตรงจุด และลดการรวมตัวกัน ปูองกันการแพรํเชื้อ 
Covid-19 
- จัดท าตลาดออนไลน๑ชุมชน และน าจ าหนํายใน
ตลาดออนไลน๑ระดับสากล  (lazada) 

เนื่องจากสถานการณ๑ Covid-19 ที่รุนแรงในบางชํวง 
ท าให๎ไมํสามารถลงพื้นที่ได๎  

เปลี่ยนวิธีการติดตํอประสานงานกับเกษตรกร โดยใช๎
แอพพลิเคชั่นไลน๑ 

การพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เปูาหมาย ควรด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืน 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการในพื้นที่
เปูาหมายเดิม จ านวน 7 ชุมชน และเพิ่มเติมพื้นที่อีก 
1 พื้นที่ 

ชุมชนมีความต๎องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

น าความต๎องการของชุมชนมาจัดท าเป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 2 

3.1-2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 0054/2565 
3.1-2-2 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1-2-3 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1-2-4 แบบฟอร๑มรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ รายไตรมาส 
3.1-2-5 ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NAe-8zJo58ncxxKPurJ95-1E79J77a7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10t601SMufcCc33xRX1JnFtG_UeUQRT0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10t601SMufcCc33xRX1JnFtG_UeUQRT0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10t601SMufcCc33xRX1JnFtG_UeUQRT0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2n2_xao0uCzMX7bwptCJf-MSvTCtq5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2n2_xao0uCzMX7bwptCJf-MSvTCtq5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTI5J6xfP2_RmKUHBqsMBOlPyem9BjZy/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4673228249355993&type=3
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎น าองค๑ความรู๎เข๎าไปพัฒนาในพ้ืนที่เปูาหมายชุมชนต๎นแบบ สํงผลให๎

ผู๎น าหรือสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู๎ และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
1.ชุมชนต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได๎ลงพ้ืนที่บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน ต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา อยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จนถึงป๓จจุบัน สํงผลท าให๎ชุมชนมีผู๎น าและสมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน 
อยํางตํอเนื่อง ในด๎านการสํงเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร และการสร๎างเสริมรายได๎จากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคําของสินค๎าและสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรและชุมชน เชํน  
ในปีการศึกษา 2564 เกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนบ๎านทําหมอไชย ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ไตปลาหนํอไม๎ และน้ าพริกตาแดง เป็นผลิตภัณฑ๑ชุมชน และได๎พัฒนากลุํมเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู๎ประกอบการ, กลุํมเกษตรผู๎เลี้ยงโคเนื้อ เกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรม ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ระบบ
การบริหารจัดการกลุํม ฐานข๎อมูลเพ่ือการปรับปรุงพันธุ๑เพ่ือการจัดการผลิตโค และการจัดจ าหนําย, กลุํมอนุรักษ๑
คลองหลา เกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่องในการเลี้ยงปลาในกระชังให๎มีประสิทธิภาพ รํวมกับ
การอนุรักษ๑ธรรมชาติ ได๎เกิดพัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ ปลาดุกร๎าไร๎ก๎างทุํงลาน ชาวบ๎านที่เข๎ารํวมโครงการ
ได๎เรียนรู๎และได๎รับการพัฒนาทักษะการท าปลาดุกร๎าไร๎ก๎าง, กลุํมผู๎ปลูกและผลิตกาแฟ เกิดการเรียนรู๎และด าเนิน
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ในการพัฒนากาแฟเป็นสินค๎าอัตลักษณ๑ของชุมชน  

2. ชุมชนต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนา

เชิงพ้ืนที่อยํางตํอเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่มาตั้งแตํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จนกระทั่งป๓จจุบัน โดยบูรณาการท างานรํวมกันระหวํางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สํงผลท าให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และด าเนิน
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ในด๎านการเกษตรและการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอยําง
ตํอเนื่อง เชํน กลุํมเครื่องแกงต ามือ หมูํที่ 6 ได๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับการใช๎
เทคโนโลยีและพลังทดแทนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ตามมาตรฐาน มผช. 
กลุํมไขํเค็มกะทิสดใบเตย ได๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง จนเกิดการออกแบบและพัฒนาตรา
สินค๎าของชุมชน ภายใต๎แบรนด๑ “ไขํยิ้ม” เพ่ือออกสูํตลาดออนไลน๑, การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนมัลเบอรี่เพ่ือสุขภาพชุมชนเขาเทียมดา ได๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองโดยการการน าเศษเหลือจาก
การผลิตไวน๑มัลเบอรี่มาสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยการแปรรูปเป็นหยีมัลเบอรี่ ซึ่งจากการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
สํงผลท าให๎ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน(มผช.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
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3. ชุมชนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ได๎ด าเนินการพัฒนา

พ้ืนที่ต าบลเขาขาว ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน อยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนกระทั่ง
ป๓จจุบัน สํงผลท าให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน การพัฒนาการทํองเที่ยว
ชุมชน สํงผลให๎กลุํมเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง จดเกิดการพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือการทํองเที่ยว การยกระดับอาหารและผลิตภัณฑ๑ชุมชนส าหรับตลาดนัดชุมชนเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวถ้ าทะลุ แหลํงทํองเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร๑ค และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และการพัฒนาการนวดแผนไทยและสปาฮาลาลของชุมชน 

4. ชุมชนต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการ ได๎ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ด๎าน

การจัดการขยะชุมชน อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํงผลท าให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และ
ด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน ชาวบ๎านในชุมชน และโรงเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม เกิดการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องในการจัดการขยะในชุมชน มีการน าพลาสติกมาแปรรูปเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 
รวมถึงการจัดการและการใช๎ประโยชน๑จากขยะอินทรีย๑และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจนน าไปสูํการเกิด
หมูํบ๎านและโรงเรียนต๎นแบบในการจัดการขยะ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 3 

3.1-3-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-3-2 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-3-3 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
3.1-3-4 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
ชุมชนเปูาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกลไกการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ๑ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
1. ชุมชนต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา 

เป็นชุมชนที่น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต ซึ่งประชาชนสํวน
ใหญํประกอบอาชีพการเกษตร เชํน สวนยางพารา สวนผลไม๎ เลี้ยงโคพ้ืนเมืองและโคลูกผสม ซึ่งจากการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย พบวําชุมชนมีกลไกในการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ๑
ของคนในชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง ตัวอยํางเชํน 

https://drive.google.com/file/d/1QS_04Q9Zs31Y33BhdCa6QqACW8Zv30T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEtszVlqd3y_u2vwLFt-luos0QjYXw2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11V44fUC3gch8_ZPe3eZp4FQGMg6imAfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKCT9ivDPvjryQlDd279gHesj8ZpdLFx/view?usp=sharing
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กลุํมกาแฟ ต าบลทุํงลาน โดยคนในชุมชนมีแนวคิดมาจากการอยากใช๎พ้ืนที่สวน
ยางพาราให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด ต๎องการสร๎างรายได๎เสริมจากสภาวะราคายางพาราตกต่ า จึงปลูกกาแฟ
เสริมในพ้ืนที่สวนยางพารา และพ้ืนที่วํางเปลํา จนป๓จจุบันมีสมาชิกผู๎ปลูกกาแฟ จ านวน 15 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ประมาณ 50 ไรํ มีการน าผลผลิตในพ้ืนที่มาแปรรูปแบบกาแฟคั่ว เครื่องดื่มจากกาแฟ ในพ้ืนที่ และ
ทางกลุํมมีแนวคิดในการพัฒนาเพ่ิมเติมอยํางตํอเนื่อง โดยการน ากาแฟที่เหลือใช๎จากการท าเครื่องดื่ม  
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํจากกากกาแฟ มาจ าหนํวยในชุมชนและพ้ืนที่ใกล๎เคียง ซ่ึงในป๓จจุบันชุมชนได๎
พัฒนาตนเองโดยการพัฒนากาแฟโรบัสต๎าเป็นสินค๎าอัตลักษณ๑ชุมชน โดยใช๎เทคนิคตําง ๆ เชํน การหมัก 
การท า pre cursor การสี การคั่ว เพ่ือให๎มีความเฉพาะตัวของชุมชนทุํงลาน นอกจากนี้ได๎จัดตั้งเป็นศูนย๑
การเรียนรู๎การผลิตและแปรรูปกาแฟ ต.ทุํงลาน อ.คลองหอยโขํง แบบครบวงจร  

2. ชุมชนต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
เป็นชุมชนที่น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต ซึ่งประชาชนสํวน

ใหญํประกอบอาชีพการเกษตร เชํน สวนยางพารา สวนผลไม๎ ท าไรํ ท านา และประมง ซึ่งจากการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย พบวําชุมชนมีกลไกในการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ๑ของคน
ในชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง ตัวอยํางเชํน 

กลุํมปลูกมะพร๎าวน้ าหอม ได๎พัฒนาตนเองตามอัตลักษณ๑ของชุมชน กลุํมมะพร๎าวได๎สร๎าง 
แบรนด๑สินค๎าใหมํ เป็นแบรนด๑ “มะพร๎าวเตยหอม” เนื่องจากน้ ามะพร๎าวในพ้ืนที่ต าบลเกาะแต๎วพบวําสํวน
ใหญํ มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย ซึ่งเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน โดยในป๓จจุบันชุมชนได๎พัฒนาตนเองจนเกิดเป็น
ศูนย๑การเรียนรู๎มะพร๎าวน้ าหอมครบวงจร ซึ่งถูกจัดให๎เป็นหนึ่งในกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมต าบลเกาะแต๎ว : นา สวน ควน เล ซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ๑ของคนชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 

3. ชุมชนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ได๎ด าเนินการพัฒนา

พ้ืนที่ต าบลเขาขาว ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน อยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนกระทั่ง
ป๓จจุบัน สํงผลท าให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน การพัฒนาการทํองเที่ยว
ชุมชน สํงผลให๎กลุํมเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง จดเกิดการพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือการทํองเที่ยว การยกระดับอาหารและผลิตภัณฑ๑ชุมชนส าหรับตลาดนัดชุมชนเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวถ้ าทะลุ แหลํงทํองเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร๑ค และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และการพัฒนาการนวดแผนไทยและสปาฮาลาลของชุมชน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 4 

3.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-5-2 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

https://drive.google.com/file/d/1QS_04Q9Zs31Y33BhdCa6QqACW8Zv30T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEtszVlqd3y_u2vwLFt-luos0QjYXw2w/view?usp=sharing
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎น าองค๑ความรู๎เข๎าไปพัฒนาในพ้ืนที่เปูาหมายอยํางตํอเนื่อง โดยในปี

การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย  มีโครงการอันมีผลกระทบที่เกิดประโยชน๑และสร๎างคุณคํา ตํอสังคม หรือ
ชุมชน/องค๑กรอยํางเข๎มแข็ง ดังนี้ 

1. โครงการตามบริบท : ชุมชนต๎นแบบ 1 คณะ 1 อ าเภอ เปูาหมายจ านวน 7 ชุมชน มีผลกระทบที่
เกิดประโยชน๑และสร๎างคุณคําตํอชุมชนหรือสังคมอยํางเข๎มแข็ง ตัวอยํางเชํน  

- ต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา ได๎รับการพัฒนามีความเข๎มแข็ง ในทุกมิติ 
เป็นต๎นแบบในการพัฒนาที่มีความยั่งยืน เชํน การพัฒนากาแฟเป็นสินค๎าอัตลักษณ๑ชุมชน โดยคณาจารย๑และ
นักศึกษาได๎ลงพ้ืนที่แนะน าการจัดการสวนกาแฟโรบัสต๎า ที่มีอายุ 2 ปี ขึ้นไป และได๎พัฒนาอัตลักษณ๑กาแฟ 
โรบัสต๎า โดยใช๎เทคนิคตําง ๆ เชํน การหมัก การท า pre cursor การสี การคั่ว นอกจากนี้ได๎จัดตั้งเป็นศูนย๑ 
การเรียนรู๎การผลิตและแปรรูปกาแฟ ต.ทุํงลาน อ.คลองหอยโขํง แบบครบวงจร มีเครื่องมือและอุปกรณ๑
ส าหรับแปรรูปกาแฟ ระดับอุตสาหกรรม ได๎แกํ เครื่องสี เครื่องคั่ว และชุดชงกาแฟ เป็นต๎น, การอนุรักษ๑คลอง
หลา คณาจารย๑และนักศึกษาลงพ้ืนที่สนับสนุนและให๎ค าปรึกษาในการเลี้ยงปลาในกระชังให๎มีประสิทธิภาพ 
และอนุรักษ๑ธรรมชาติ  ได๎พัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ ปลาดุกร๎าไร๎ก๎างทุํงลาน, การเพ่ิมมูลคําหนํอไม๎ของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านทําหมอไชย ได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ไตปลาหนํอไม๎ และน้ าพริกตาแดง เป็นผลิตภัณฑ๑
ชุมชน และได๎พัฒนากลุํมเกษตรกรเพ่ือเป็นผู๎ประกอบการ, การพัฒนากลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งมีผล
การพัฒนาอยํางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน ดังนี้ 

1) เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกโคเนื้อในชุมชนเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว จนป๓จจุบันมีสมาชิก
จ านวน 34 ครัวเรือนมีโคเนื้อประมาณ 280 ตัว โดยทางกลุํมมีโครงสร๎างในการบริหารจัดการกลุํมอยํางชัดเจน 

2) มีระบบการบริหารจัดการกลุํมที่ชัดเจน เมื่อมีการจ าหนํายโคเนื้อของสมาชิกภายใน
กลุํม จะมีการน าเงินที่ได๎จากการจ าหนําย ตัวละ 500 บาท มาลงหุ๎นสมาชิกเพ่ิม เพ่ือน ามาใช๎ในการ
บริหารจัดการกลุํมอยํางตํอเนื่อง 

3) มีระบบการออมเงินภายในกลุํม โดยสมาชิกทุกคนจะมีการออมเงิน ทุกวันเสาร๑แรก
ของเดือนๆละ 100 บาท ทุกเดือนอยํางตํอเนื่อง 

4) สมาชิกภายในกลุํมมีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการขุนโคเนื้อ จากเดิมจ าหนํายตัวละ 15,000 
– 18,000 บาท เพิ่มขั้นอยํางน๎อยตัวละ 40,000 บาท 

 - ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการเกษตร 
และการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สํงผลท าให๎เกิดการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได๎ของประชาชนในชุมชน แก๎ไขป๓ญหาเชิงโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด๎านอาหารเพ่ือน าไปสูํความมั่นคง มั่งคั่ง 
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และยั่งยืนของประชาชนในท๎องถิ่น เกิดการพัฒนาของกลุํมผลิตภัณฑ๑ด๎านการเกษตร อาทิเชํน กลุํมไขํเค็ม
กะทิสดใบเตย ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) และได๎สร๎างแบรนด๑สินค๎าใหมํของกลุํม 
เป็นแบรนด๑ “ไขํยิ้ม”, กลุํมมะพร๎าวได๎สร๎างแบรนด๑สินค๎าใหมํ เป็นแบรนด๑ “มะพร๎าวเตยหอม” เนื่องจาก
น้ ามะพร๎าวมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย โดยสวนมะพร๎าวน้ าหอม อ.วิรุณ สามารถยกระดับเป็นศูนย๑การ
เรียนรู๎มะพร๎าวน้ าหอมครบวงจรได๎ ซึ่งถูกจัดให๎เป็นหนึ่งในกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมต าบลเกาะแต๎ว : นา สวน ควน เล , กลุํมวิสาหกิจชุมชนมัลเบอร๑รี่ เพ่ือสุขภาพชุมชนเชิงเขา
เทียมดา ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน มผช. ซึ่งจากการพัฒนาสํงผลท าให๎กลุํมชุมชนที่เข๎า
รํวมโครงการมีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

- ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  ได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการจัดการ
ขยะชุมชน โดยการน าพลาสติกมาแปรรูปเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม รวมถึงการจัดการและการใช๎ประโยชน๑จาก
ขยะอินทรีย๑และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จนกระทั่งน าไปสูํหมูํบ๎านต๎นแบบและโรงเรียนต๎นแบบ 
จ านวน 1 ชุมชน ได๎แกํ หมูํ 7 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และ 2 โรงเรียน ได๎แกํโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 120 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โรงเรียนบ๎านเขาไคร ต าบลควนกาหลง  
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ชุมชนและโรงเรียนต๎นแบบ สามารถเป็นต๎นแบบในการขยายผลไปยัง
ชุมชนอ่ืนได๎ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (OTOP) เปูาหมายอยํางน๎อยจ านวน 
15 ผลิตภัณฑ๑ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน๑และสร๎างคุณคําตํอชุมชนหรือสังคมอยํางเข๎มแข็ง ตัวอยํางเชํน  

กลุํม OTOP ผลกระทบท่ีเกิด 

1. ผลิตภัณฑ๑จักสารจากใบตาล กลุํมสวนเพรชปลายนา ต.ทําหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได๎การรับรองมาตรฐาน มผช. 

2. ผลิตภัณฑ๑สบูํจากน้ าผึ้ง กลุํมวิสาหกิจชุมชนผึ้งวังชิง ต.โคกมํวง อ.คลองหอยโขํง  
จ.สงขลา 

ได๎การรับรองมาตรฐาน อย. 

3. ผลิตภณัฑ๑ข๎าวสังข๑หยด ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได๎การรับรองมาตรฐาน อย. 

4. ผลติภณัฑ๑จากดอกหญา๎ กลุํมไมก๎วาดดอกหญ๎า ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได๎การรับรองมาตรฐาน มผช. 

5. กลุํมตดัเย็บบ๎านบํอหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ได๎การรับรองมาตรฐาน มผช. 

6. กลุํมกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ได๎การรับรองมาตรฐาน ฮาลาล 
 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 5 

3.1-5-1 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-5-2 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-5-3 รายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

https://drive.google.com/file/d/1QS_04Q9Zs31Y33BhdCa6QqACW8Zv30T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEtszVlqd3y_u2vwLFt-luos0QjYXw2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKCT9ivDPvjryQlDd279gHesj8ZpdLFx/view?usp=sharing
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6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบร่วม
ในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเปูาหมาย จ านวน 7 ชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยําง

ตํอเนื่องด๎วยความรํวมมือ กับทุกคณะ สํงผลท าให๎ปีการศึกษา 2564 เกิดชุมชนต๎นแบบการพ่ึงพาตนเอง
อยํางยั่งยืน อยํางตํอเนื่องจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 อยํางน๎อย 4 ชุมชน ประกอบด๎วย 

1. ชุมชนต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา  
โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหนํวยงานเจ๎าภาพหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการ

ด าเนินงานอยํางตํอเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปี ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท าให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ โดยมีผลการด าเนินงานของชุมชนที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาอยํางชัดเจน  
และพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน โดยในปีการศึกษา 2564 ชุมชนต าบลทุํงลานได๎รับการพัฒนาเพ่ิมเติม
นอกจากการเป็นต๎นแบบหมูํบ๎านโคเนื้อที่ได๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง คือ การพัฒนาเป็นชุมชนต๎นแบบ 
ศูนย๑การเรียนรู๎การผลิตและแปรรูปกาแฟ ต าบลทุํงลาน อ าเภอคลองหอยโขํง แบบครบวงจร มีเครื่องมือ
และอุปกรณ๑ส าหรับแปรรูปกาแฟ ระดับอุตสาหกรรม ได๎แกํ เครื่องสี เครื่องคั่ว และชุดชงกาแฟ ซึ่งได๎มี
การพัฒนาอัตลักษณ๑กาแฟโรบัสต๎าของชุมชนต าบลทุํงลานให๎มีลักษณะเฉพาะ โดยใช๎เทคนิคตําง ๆ เชํน การหมัก 
การท า pre cursor การสี และการคั่ว 

2. ชุมชนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  
โดยมีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการ

ด าเนินงานอยํางตํอเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดยมีผลการด าเนินงานของชุมชนที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาอยํางชัดเจนและพ่ึงพา
ตนเองได๎อยํางยั่งยืน โดยในปีการศึกษา 2564 ชุมชนต าบลเขาขาวได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องนอกจากการ
เป็นต๎นแบบด๎านการทํองเที่ยว จนเกิดการพัฒนา “ตลาดนานา จีโอพาร๑ค” ที่เชื่อมโยงความเป็นพ้ืนที่อุทยาน
ธรณีโลกจังหวัดสตูล ในพ้ืนที่บ๎านนาขําเหนือ หมูํ 4 ต าบลเขาขาว โดยมีสินค๎าโอทอปฝีมือจากกลุํมแมํบ๎าน
มากกวํา 8 กลุํม น าสินค๎ามารํวมกันวางขาย ทั้งกลุํมแปรรูปจากกาแฟสูํผลิตภัณฑ๑สบูํจีโอพาร๑ค กลุํมขนม
พ้ืนเมืองที่เชื่อมโยงกับความเป็นพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล และกลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า ที่ใช๎สีและ
กระบวนการผลิตผ๎าจากสีธรรมชาติ เชํน สีจากขมิ้น สีจากใบไม๎ สร๎างรายได๎โดยเชื่อมเส๎นทางและสินค๎าทั่วไป
ในพ้ืนที่ที่หลากหลาย พร๎อมทั้งเป็นจุดเช็คอินให๎แกํนักทํองเที่ยว, การพัฒนาจนเกิดแหลํงทํองเที่ยวถ้ าทะลุ 
ตั้งอยูํที่บ๎านหาญ หมูํที่ 2 ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูลที่พร๎อมรองรับนักทํองเที่ยว โดยมีอาสาสมัคร
น าเที่ยวที่หมูํบ๎าน พร๎อมให๎บริการ จ านวน 12 ทําน มาให๎ความรู๎และน าเที่ยวตลอดเส๎นทาง และใน 
ปีการศึกษา 2564 ชุมชนต าบลเขาขาวยังได๎มีการพัฒนาการนวดแผนไทยและสปาฮาลาล เพ่ิมเติม เพ่ือสร๎าง
อาชีพเสริมให๎กลุํมเปราะบางในชุมชน เพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวที่มาใช๎บริการในอนาคต 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3. ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการ

ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดยมีผลการด าเนินงานของ
ชุมชนที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาอยํางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน โดยในปีการศึกษา 2564 
ชุมชนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการเกษตร และการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี  สํงผลท าให๎เกิดการยกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ของประชาชนในชุมชน จนเกิดเป็นศูนย๑การ
เรียนรู๎มะพร๎าวน้ าหอมครบวงจร ซึ่งถูกจัดให๎เป็นหนึ่งในกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมต าบลเกาะแต๎ว : นา สวน ควน เล มีการสร๎างแบรนด๑สินค๎าใหมํ เป็นแบรนด๑ “มะพร๎าวเตยหอม” 
เนื่องจากน้ ามะพร๎าวมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย 

4. ชุมชนต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
โดยมีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพหลักท่ีรับผิดชอบ ซึ่งจากการ

ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดยมีผลการด าเนินงานของ
ชุมชนที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาอยํางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน โดยในปีการศึกษา 2564  
ชุมชนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการจัดการขยะชุมชน โดยการน าพลาสติกมาแปรรูปเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 
รวมถึงการจัดการและการใช๎ประโยชน๑จากขยะอินทรีย๑และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จนกระทั่งน าไปสูํ
หมูํบ๎านต๎นแบบและโรงเรียนต๎นแบบ จ านวน 1 ชุมชน ได๎แกํ หมูํ 7 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล และ 2 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล โรงเรียนบ๎านเขาไคร ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ชุมชนและ
โรงเรียนต๎นแบบ สามารถเป็นต๎นแบบในการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได๎ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 6 

3.1-6-1  รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1-6-2  รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
3.1-6-3  รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-6-4  รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

3.1 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน  6 ข๎อ 

https://drive.google.com/file/d/1QS_04Q9Zs31Y33BhdCa6QqACW8Zv30T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11V44fUC3gch8_ZPe3eZp4FQGMg6imAfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEtszVlqd3y_u2vwLFt-luos0QjYXw2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKCT9ivDPvjryQlDd279gHesj8ZpdLFx/view?usp=sharing
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร๑ นโยบาย และมีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
2. มหาวิทยาลัยมีความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ มีการบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรกระตุ๎นให๎มีการน าผลงานวิจัย/องค๑ความรู๎จากงานวิจัยไปบริการวิชาการแกํสังคมให๎เพ่ิมขึ้น        
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดการน าไปใช๎ประโยชน๑จริงอยํางเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได๎มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเปูาหมาย
การพัฒนาไว๎ในแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน         
จึงต๎องศึกษาความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องให๎บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผน
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคําร๎อยละของชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 
 
 
  
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได๎ =  
 

 
 
หมายเหตุ  

1. ตํอเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแตํ 3 ปีข้ึนไป 
2. กรณีมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเดิมตํอเนื่องมากกวํา 3 ปี จะต๎องมีการเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา

ร๎อยละของชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กบัชุมชน 

ร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กบัชุมชน 

ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จ านวนชุมชนเปูาหมายทีไ่ด๎รบัการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กบัชุมชน 

 

จ านวนชุมชนเปูาหมายทั้งหมด 
X 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ผลการด าเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ชุมชนเปูาหมายทั้งหมด จ านวน 8 ชุมชน และมีชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องจ านวน 8 ชุมชน  
คิดเป็นร๎อยละ 100 เทํากับ 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่3.2-1 แสดงค่าคะแนนของจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

คณะ/วทิยาลัย
จ านวนชมุชนเป้าหมาย

ทั้งหมด (ชมุชน)

จ านวนชมุชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนา

อยา่งตอ่เน่ืองตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชมุชน(ชมุชน)
ครุศาสตร์ 1 1
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1
วิทยาการจดัการ 1 1
เทคโนโลยกีารเกษตร 1 1
ศิลปกรรมศาสตร์ 1 1
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1 1
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 1 1

รวม 8 8

100

5
5

ร้อยละของจ านวนชมุชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาอยา่ง

ตอ่เน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชมุชน
ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5

คะแนนที่ได้

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

หน่วยวัด 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนา
อ ยํ า ง ตํ อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ชุมชน 4 4 8 

ชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ร๎อยละ 50 44.44 100 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

3.2-0-1 แผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.2-0-2 รายงานผลการด าเนินงานชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผน

เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

3.2 ร๎อยละ 50 100 5.00 คะแนน  ร๎อยละ 100 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข๎มแข็งในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสํงเสริมการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายเดิมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดความเข๎มเข็งและยั่งยืน 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12iE5RvTZV5OyHc6QTIcj-IDaWlKYp-ny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRKB1Z0MASRQ6DvysMMo2ns6eTYQkhfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRKB1Z0MASRQ6DvysMMo2ns6eTYQkhfP/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตวับ่งชี้ คะแนนประเมนิตนเอง

3.1 ระบบและกลไกการพฒันาเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชมุชน 5.00

3.2 จ านวนชมุชนเป้าหมายท่ีได้รับการพฒันาอยา่งต่อเนือ่งตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัชมุชน

5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมนิ ระดบัดมีาก  
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต๎องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด๎านนี้ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี
จุดเน๎นเฉพาะที่แตกตํางกันตามศักยภาพและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสูํการ
สืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต๑ใช๎ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตํางประเทศ กํอให๎เกิดผลลัพธ๑ของการจัดการศิลปวัฒนธรรม ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
หรือสร๎างโอกาส และมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบํงชี้ จ านวน 2 ตัวบํงชี้ คือ 
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ๑ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต๎องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร๎าง และการบริหารจัดการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ๑ สืบสาน พัฒนา เผยแพรํ ถํายทอดวัฒนธรรมไทย  
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร๎าง
โอกาสและมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยํางยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนา
ตํอยอดและสร๎างคุณคําตามจุดเน๎นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ ซึ่งน าไปสูํการสืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต๑ใช๎ศิลปวัฒนธรรม 

4. ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผน                
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานตํอผู๎บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. มีผลงานการสร๎างแหลํงเรียนรู๎หรือชุมชนต๎นแบบ หรือองค๑ความรู๎หรือนวัตกรรม          

ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให๎สอดรับกับสังคมสมัยใหมํ 
7. ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข๎อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 4.1 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน 6 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการด าเนินงาน

ด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของมหาวิทยาลัย ได๎ก าหนดนโยบายด๎านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้ 

1. ให๎ทุกหนํวยงานจัดให๎มีระบบและกลไกด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. ให๎ทุกหนํวยงานก าหนดให๎มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการวางแผน ติดตามประเมินผลความส าเร็จและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งรายงานตํอคณะกรรมการประจ าหนํวยงานอยํางสม่ าเสมอ 

3. ให๎ทุกหนํวยงานสร๎างความตระหนักให๎บุคลากร นักศึกษา เห็นถึงคุณคําของภูมิป๓ญญา 
ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 

4. ให๎ทุกหนํวยงานสํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑ สืบสาน พัฒนา เผยแพรํ ถํายทอดวัฒนธรรมไทย  
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย 

5. ให๎ทุกหนํวยงานสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดการบูรณาการด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทยกับการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา 
น าไปสูํการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม และการประยุกต๑ใช๎ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ให๎ทุกหนํวยรํวมมือกับองค๑การตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และ

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ข๎อ 7 ข๎อ 
(ข๎อ1-7) 

7 ข๎อ 
(ข๎อ1-7) 

6 ข๎อ 
(ข๎อ1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 4.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ระดับนานาชาติ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ๑ สืบสาน เผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ทั้งนี้ โดยมุํงสํงเสริมให๎ทุกคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เพ่ือการพัฒนาตํอยอดและสร๎างคุณคําตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบ ประกอบด๎วย
คณะกรรมการอ านวยการที่ประกอบด๎วยรองอธิการบดี ฝุายยุทธศาสตร๑การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะ
บัณฑิต ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีทุกคณะ 
หัวหน๎าส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการด าเนินงาน ที่ประกอบด๎วยบุคลากรจากส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และบุคลากรจากคณะ มีเครือขํายความรํวมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ด๎านการด าเนิน
กิจกรรมตํางๆ การเก็บข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ศิลปินพ้ืนบ๎าน เพ่ือเผยแพรํตํอสาธารณชนอยํางเป็นระบบ มีการ
สร๎างมาตรฐานศิลปินด๎านการแสดงโนราและหนังตะลุงที่ได๎รับการรับรองจากศิลปินแหํงชาติ เพ่ือเผยแพรํสูํ
สาธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมสูํการเผยแพรํ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งนี้ ในการด าเนินงานทุกข้ันตอนมีการประเมินผลการท างานอยํางเป็นระบบ น าไปสูํการ
ปรับปรุงการท างานในทุกมิติ เพ่ือการบรรลุเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎อยํางเป็นระบบ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 1 

4.1-1-1  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1-1-2  นโยบายด๎านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท า

แผนทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  1 อนุรักษ๑  สืบสาน ฟ้ืนฟู ปกปูอง พัฒนาและเผยแพรํด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค๑ ตัวช้ีวัด หนํวยวัด คําเปูาหมาย 
1. อนุรั กษ๑  สืบสาน ฟื้นฟู  พัฒนาและ
เผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน  

1.  โครงการ/กิ จกรรมการทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับ
ท๎องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

โครงการ 3 

2. ทะนุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น
และหนํวยงานภายนอก 

1. โครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ๑ สืบสาน
ประเพณีท๎องถิ่น 

โครงการ 7 

 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-1-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-1-2.pdf
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วัตถุประสงค๑ ตัวช้ีวัด หนํวยวัด คําเปูาหมาย 
3. สร๎างและพัฒนาความรํวมมือในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม
ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1. เครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

เครือขําย 5 

 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สํงเสริมการวิจัย สร๎างสรรค๑และบริการวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม 

วัตถุประสงค๑ ตัวช้ีวัด หนํวยวัด คําเปูาหมาย 

1. สร๎างความโดดเดํนในด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม  

1. องค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม 

เรื่อง 2 

2. ศูนย๑ความเป็นเลิศด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ 

ศูนย๑ 1 

3. แหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม 

แหลํง 1 

2. บูรณาการรายวิชาด๎านศิลปวัฒนธรรม ใน
รูปแบบสหวิทยาการ 

1. รายวิชาที่มี การบูรณาการด๎ าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

รายวิชา 5 

3. วิจัยและสร๎างผลงานวิชาการ หรืองาน
สร๎ างสรรค๑ เพื่ อให๎ เกิดมูลคํ าเพิ่ มทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

1. ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน๑ใน
การพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น 

ผลงาน 2 

2. ผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับ
การตีพิมพ๑เผยแพรํในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

ผลงาน 3 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 2 

4.1-2-1  แผนทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2565 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 
 
 
 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-2-1.pdf
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3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การ สืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสูํการสืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต๑ใช๎ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

การบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
รายวิชาวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นสมัยใหมํ รหัสวิชา  GESH209 
คณะวิทยาการจัดการ  
1) รายวิชาการจัดการนวัตกรรม รหัสวิชา 3563301 

โดยมีการด าเนินการ คือ เนื่องจากต๎องจัดรูปแบบการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับการ
เกิดโรคระบาดไวรัส Covid-19 จึงได๎ออกแบบให๎นักศึกษาหาผลิตภัณฑ๑ชุมชนหรือ OTOP ที่อยูํในชุมชน
ที่นักศึกษาอาศัยอยูํ (เนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลน๑อยูํในภูมิล าเนาของนักศึกษา) 

2) รายวิชาองค๑การและการจัดการสมัยใหมํ รหัสวิชา 3561102 
โดยมีการด าเนินการ คือ อาจารย๑ผู๎สอนน าบทสรุปรายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการ

จัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎านหัตกรรมเครื่องจักสาน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสงขลา 
ให๎นักศึกษาแบํงกลุํม ๆ ละ 4 คน เพ่ือวิเคราะห๑บทความในด๎านตําง ๆ  

3) รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย๑ รหัสวิชา 3652401 
โดยมีการด าเนินการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมการค๎า ได๎เข๎ารํวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MGT สร๎างสรรค๑ลานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ระหวํางวันที่ 12-14 ธันวาคม 2563  
ซึ่งนักศึกษาต๎องออกแบบร๎านและจ าหนํายอาหาร (ธุรกิจจ าลอง) ท าให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎การบริหารร๎าน 
การแบํงหน๎าที่ในการท างาน กระบวนการคิดแก๎ไข และการติดสินใจเฉพาะหน๎า  

4) รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตํอสังคม รหัสวิชา  3603216 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการ CSR by HR ในหัวข๎อ “ความรับผิดชอบตํอสังคม

ขององค๑การธุรกิจ” ซึ่งได๎แบํงกลุํมให๎นักศึกษาลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม CRS แกํชุมชนในรูปแบบตําง ๆ 
5) รายวิชาการบัญชีบริหาร รหัสวิชา 3642204 

โดยมีการด าเนินการ คือ มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยจัดโครงการนักคิดธุรกิจ
ยุคใหมํอนุรักษ๑สินค๎าพ้ืนบ๎านไทย (OTOP) เพ่ือให๎นักศึกษารู๎จัดการวางแผนการผลิต การตลาด  
การค านวณต๎นทุน ปริมาณ และก าไร  
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6) รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ รหัสวิชา 3623204 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพด๎านการแตํงกายใน

งานประเพณีไทย  
7) รายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล๎อม รหัสวิชา 3543112 

โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการศิลปะวัฒนในรายวิชาการตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม  

8) รายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน รหัสวิชา 3542403 
โดยมีการด าเนินการ คือ การเขียนแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและการ  

บูรณาการกับท านุศิลปะวัฒนธรรม 
9) รายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส๑ รหัสวิชา 3543111 

โดยมีการด าเนินการ คือ จัดท าคลิปวีดีโอด๎านการท าการตลาดโดยใช๎อิเล็กทรอนิกส๑  
10) รายวิชาการถํายภาพเบื้องต๎น รหัสวิชา 3081601 

โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ท๎องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 10 ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

11) รายวิชาการตัดตํอเบื้องต๎น รหัสวิชา 3082603 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ท๎องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 11 ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

13) รายวิชาการสื่อขําวและการเขียนขําวเบื้องต๎น รหัสวิชา 3082205 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ท๎องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 10 ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

14) รายวิชาการสื่อสารเพ่ือลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา รหัสวิชา 3083520 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางด๎านนิเทศศาสตร๑

และการประกวดทางวิชาชีพนิเทศศาสตร๑ ปีที่ 4 ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

15) รายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 3083605 
โดยมีการด าเนินการ คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางด๎านนิเทศศาสตร๑

และการประกวดทางวิชาชีพนิเทศศาสตร๑ ปีที่ 4 ให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
1) รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ๑ รหัส 5173104 

โดยมีการด าเนินการ คือ ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติในการเตรยีมเมล็ดพันธุ๑ ต๎นกล๎า 
2) รายวิชาปฏิบัติการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช รหัสวิชา 5012403  

โดยมีการด าเนินการ คือ ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ ในการเตรียมดินและการ
จัดการปุ๋ยเพื่อป๓กด าข๎าวพ้ืนเมืองตลอดจนระยะการเจริญเติบโตและการเก็บเก่ียวข๎าว 

คณะศิลปกรรมศาสตร๑  
1) รายวิชาวิชามนุษย๑กับความงาม 
โดยมีการด าเนินการ คือ ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ความงามศิลปวัฒนธรรมของชาติและ

วัฒนธรรมของท๎องถิ่น และจัดกิจกรรมกลุํมลงพ้ืนที่ศึกษาความงานผํานงานด๎านศิลปกรรมในท๎องถิ่นแล๎ว
น าเสนองานผํานคลิปวิดีโอ 

2) รายวิชาวิชาศิลปกรรมท๎องถิ่นใต๎ 
โดยมีการด าเนินการ คือ ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎งานศิลปกรรมของท๎องถิ่นภาคใต๎ และท า

กิจกรรมกลุํม ศึกษา จัดท ารายงานศิลปกรรมในท๎องถิ่นภาคใต ๎
3) รายวิชาการออกแบบลวดลาย 

โดยมีการน าการประกวดออกแบบลายผ๎าพ้ืนถิ่นสงขลา ภายใต๎โครงการ “สืบสาน 
อัตลักษณ๑ผ๎าพ้ืนถิ่นสงขลา” ซึ่งมีนักศึกษาได๎รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงานการออกแบบลวดลาย
ผ๎า “เฟ่ืองฟูารุํ งเรืองเมืองสงขลา” โดยนักศึกษาได๎น าองค๑ความรู๎จากรายวิชาและโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ๑และการออกแบบกราฟิกจากฐานทุนทางวัฒนธรรมยํานเมืองเกํา
สงขลา” มาใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการออกแบบผลงาน   

4) รายวิชาศิลปะนิพนธ๑ 
โดยมีการจัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ๑ ในรูปแบบของนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร๑ 
5) รายวิชาการรวมวงใหญํ 3 และรายวิชาการรวมวงใหญํแจ๏ส 3 

โดยการจัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุํงปาริฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แสดงในงาน
กาชาดจังหวัดสงขลา งานตลาดย๎อนยุค จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ระหวํางวันที่ 20 - 27 เมษายน 2565 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
1) หลักสูตรภาษาจีน ด๎วยการน ารายวิชาภาษาจีนระดับต๎น 1 (1571101) ภาษาจีนระดับ

ต๎น 2 (1571102) ศิลปะและวัฒนธรรมจีน (1572701) และการเขียนภาษาจีน (1572401) มาบูรณา
การกับการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให๎นักศึกษาได๎น าความรู๎ที่ได๎รับจากรายวิชามาประยุกต๑ใช๎
ให๎เข๎ากับสถานการณ๑รอบตัวที่อยูํในชีวิตประจ าวัน เชํน การเขียนการ๑ดอวยพรเป็นภาษาจีนเพ่ือร าลึก
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พระคุณครู หรือเขียนการ๑ดเพื่อให๎เข๎ากับเทศกาลตํางๆ มีการถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎อ่ืน โดยเผยแพรํผําน 
เพจ : SKRU หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนทั้งนี้เพ่ือให๎นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นครู 
และวัฒนธรรมไทย-จีนอันยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงถํายทอดความรู๎ผํานการจัดกิจกรรมในโครงการของหลักสูตร 
ได๎แกํ โครงการน๎อมร าลึกพระคุณครู โครงการวันตรุษจีน เป็นต๎น 

2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํองเที่ยว
ท๎องถิ่นได๎ให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงพ้ืนที่เกาะยอ เพ่ือหาข๎อมูลเกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อในท๎องถิ่นจากนั้นจึง
จัดท าเป็นคลิปวีดีโอที่มีการโปรโมทอาหารในพื้นที่เกาะยอและมีการยกตัวอยํางค าศัพท๑และบทสนทนาที่
ใช๎ในบริบทเกี่ยวกับอาหาร หรือในร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลีก เป็นต๎น เป็นการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงอาหารในท๎องถิ่นควบคูํกับความรู๎ภาษาอังกฤษ 

3) หลักสูตรภาษาไทย การบูรณาการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการอํานการเขียนค าไทย ได๎มอบหมายให๎นักศึกษาจัดกิจกรรม “อนุรักษ๑ค าไทย” เพ่ือให๎
นักศึกษาได๎เผยแพรํค าไทยที่มักจะเขียนผิด หรือแสดงความสัมพันธ๑ความเชื่อมโยงระหวํางภาษากับ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งได๎ผลตอบรับเป็นอยํางดี ตัวนักศึกษาเองก็ได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลเอง กํอให๎เกิดความรู๎ที่ฝ๓งลึก 
และเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง แล๎วน าไปเผยแพรํในแพลตฟอร๑ม เครือขํายสังคมตําง ๆ เชํน Facebook, TikTok, 
Youtube ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ได๎รับความสนใจจากผู๎คนทั่วไปได๎เป็นอยํางดี 

4) หลักสูตรสวัสดิการสังคม ด๎วยการน ารายวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม  
รหัสวิชา 2531706 ในการเดินทางไปทัศนศึกษาบทบาทการขับเคลื่อนเมืองเกําสูํเมืองมรดกโลก เพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจบทบาทของการขับเคลื่อนเมืองเกําสงขลาสูํเมืองมรดกโลก แนวทางและการมี
สํวนรํวมของชุมชนและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง อีกทั้งให๎นักศึกษาได๎จัดท าโครงการที่เกี่ยวข๎องเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาเมืองเกําสงขลาอันเป็นการกระตุ๎นจิตส านึกการหวงแหนและรักษาคุณคํามรดกเกําของเมืองสงขลา 

5) หลักสูตรภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ๑ (1553616) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 (รหัส 624302) น าความรู๎ทางการสร๎างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ตําง ๆ ไปบูรณาการ
กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษาน าความรู๎ด๎านเทคโนโลยี  
การน าเสนอและการออกแบบสื่อดิจิทัลตําง ๆ  มาใช๎จัดท าคลิปวิดีโอเพ่ือสํงเข๎าประกวดโครงการวิถีเราชาวป๓กษ๑ใต๎ 
ภายใต๎หัวข๎อ “ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชาวใต๎” และ “วัฒนธรรมประเพณีด๎านการกิน” by Huso SKRU และ
โครงการมนุษย๑มดทดแทนคุณแผํนดิน ภายใต๎หัวข๎อ “การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม” 

6) หลักสูตรภูมิสารสนเทศมีการบูรณาการรายวิชาการการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  
ในรายวิชา2593419 การน าเสนอแผนที่ผํานอินเตอร๑เน็ต โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการลงส ารวจในพ้ืนที่
ต าบลเขาขาว ในประเด็นที่ตั้งและรายละเอียดของร๎านค๎าสินต๎าพ้ืนเมืองของกลุํมแมํบ๎านที่ 8 หมูํบ๎าน  
การกระจายตัวตลาด ร๎านค๎า OTOP มาออกแบบให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติน าข๎อมูลแสดงผลแผนที่ออนไลน๑ 
นอกจากนั้น รายวิชา 2591201 ภาษาอังกฤษเพ่ือภูมิสารสนเทศ และ 2591102 ภูมิศาสตร๑กายภาพ  
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ได๎ท าการเพิ่มเนื้อหาและตัวอยําง ศึกษาลักษณะทางกายภาพ รูปทรงธรณีสัณฐานที่สํงผลตํอความเป็นอยูํ  
วิถีชีวิต ศึกษาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดสงขลาและสตูล โดยอาจารย๑ผู๎สอนได๎สอดแทรก
บูรณาการเกี่ยวกับด๎านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตเข๎ากับศัพท๑ทางภูมิศาสตร๑ภาษาอังกฤษ ท าให๎นักศึกษา
เรียนรู๎ได๎เข๎าใจวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น เห็นปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลในท๎องถิ่น  
จนตระหนักถึงความสัมพันธ๑ของลักษณะทางภูมิศาสตร๑กับวิถีความเป็นชุมชน 

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร๑ ในรายวิชา 2583503 การวิเคราะห๑นโยบาย (Policy 
Analysis) เป็นการจัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรบรรยาย หัวข๎อ “เปิดมุมมองนโยบายพหุวัฒนธรรมชายแดนใต๎” 
โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เปิดโลกทัศน๑ 
ในการวิเคราะห๑เชิงนโยบาย ตามกรอบการวิเคราะห๑ในทฤษฎีที่ได๎เรียน และสามารถวิเคราะห๑นโยบายที่เป็น
รูปธรรมได๎ผํานสื่อการน าเสนอด๎วยคลิปวิดีโอ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รหัสวิชา 

5512416 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือชุมชน โดยมีการประยุกต๑ใช๎ทฤษฎี ตํางๆ เพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ถังขยะโลหะลายไทย โดยได๎ผลงานนักศึกษาไปมอบให๎ศาสนสถานตํางๆ เชํน วัดสามกอง วัดควน
เจดีย๑ มัสยิด บ๎านดําน และมัสยิดบํออิฐ 

3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ รหัสวิชา 5511102 
กลศาสตร๑พ้ืนฐาน โดยมีการให๎นักศึกษาท าโมบายจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช๎ โดยน าหลักการ
ทางด๎านกลศาสตร๑ คือ ต าแหนํงของจุดศูนย๑ถํวงรวมของวัตถุทั้งหมดอยูํในต าแหนํงของเส๎นเชือกใน
แนวดิ่ง ท าให๎โมบายสามารถจัดวางในแนวระนาบได๎ 

4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รหัสวิชา 6023203 
วิศวกรรมซํอมบ ารุง โดยมีการให๎นักศึกษาไปซํอมแซมอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ของศาสนสถานใน
พ้ืนที่ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมถึงซํอมแซมชุดออกก าลังกายของในพ้ืนที่ชุมชนตําง ๆ 

5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) รหัสวิชา 
5502601 การเตรียมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม ในรายวิชานักศึกษาได๎น า
ความรู๎การติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคาร เพ่ือปรับปรุง และซํอมแซมโรงเรียน วัด และ
มัสยิด หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
1) หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาเคมี มีการบรูณาการเรียนการสอนกับการทะนุบ ารุงศิลปะ

รายวิชา 4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 4213305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร การน าเอาวัตถุดิบจากท๎องถิ่นของ
สงขลามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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2) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได๎การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับกระบวนการทะนุบารุงศิลปและวัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง คือ การแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน
สาสุข ซึ่งน าไปสูํการสืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต๑ใช๎
ศิลปวัฒนธรรม 

3) หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยาโดยนักศึกษา นางสาวรัญชนา สีคงแก๎ว และ 
นางสาวชํอทิพย๑ คงชุม มีด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง ผลของ 2, 4-D ตํอการชักน าแคลลัสในเมล็ดข๎าวเฉี้ยงพัทลุง 
(Oryza sativa L.) และมีการน าเสนอผลงานและเผยแพรํในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี เครือขํายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต๎ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เพ่ือเป็นการรักษา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และอนุรักษ๑ข๎าวพ้ืนเมืองให๎อยูํในวิถีชีวิตของชุมชนท๎องถิ่นตํอไป 

คณะครุศาสตร๑ 
1) รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา 

10721107 โดยให๎นักศึกษาส ารวจและน าเสนอบทเพลงกลํอมเด็กในท๎องถ่ินของจังหวดับา๎นเกิด 
2) รายวิชาการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย รหัสวิชา 

1073501 โดยให๎นักศึกษาส ารวจและสัมภาษณ๑แหลงํภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินด๎านการศึกษาปฐมวัยของจังหวัด
บ๎านเกิด 

3) รายวิชาสื่อและของเลํนส าหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา 1072402 โดยให๎นักศึกษาส ารวจ
และสัมภาษณ๑เกี่ยวกับสื่อและของเลํน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในแตํละท๎องถิ่นของตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันในการน าเสนอจากการส ารวจและสัมภาษณ๑เกี่ยวกับสื่อและของเลํนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นใน
แตํละท๎องถิ่นของตนเอง 

4) รายวิชาคติชนวิทยา รหัสวิชา 1114704 โดยให๎นักศึกษาเก็บข๎อมูลวัฒนธรรมให๎
ท๎องถิ่นของตนเอง แล๎วน ามาศึกษาวิเคราะห๑โดยใช๎แนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

5) รายวิชาวัฒนธรรมสังคมดิจิทัล รหัสวิชา 1163204 โดยให๎มีการบูรณาการกับการศึกษา
วัฒนธรรมภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่นภาคใต๎ มารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยบูรณาการความรู๎ทางดิจิทัล ในการ
สร๎างความตระหนัก อนุรักษ๑ สืบสาน ตํอยอด เพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎สูํสาธารณะตํอไป 

6) รายวิชาประวัติศาสตร๑ไทย รหัสวิชา 1161401 รายวิชาอารยธรรมโลก รหัสวิชา 
1162403 รายวชิาประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ รหัสวิชา 1161402 รายวิชาการจัดการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑ รหัสวิชา 1163605 และรายวิชาพลเมืองที่เข๎มแข็ง รหัสวิชา EDSO001 ทุกรายวิชามี
การบูรณาการองค๑ความรู๎เชิงวิชาการควบคูํกับบริบทท๎องถิ่น 
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การบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการบูรณาการงานทะนุ

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 เมษายน 2565 
วิทยากร โดย อาจารย๑จรูญ หยูทอง บรรยายในหัวข๎อ “การแนวทางการบูรณาการงานท านุศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา” และในวันที่ 29 เมษายน 2565 บรรยายในหัวข๎อ “การ
ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมเพ่ือชุมชน “ถังขยะโลหะลายไทย” ด๎วยเทคนิคตํางๆ” ในการบูรณาการ
งานทะนุศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย วิทยากร คุณวัชรพล สุวรรณชาตรี ในการประกอบการด าเนินงานวิจัย
ในการสร๎างแนวทางการบูรณาการงานท านุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
1) โครงการวิจัย เรื่อง การผลิตน้ าหมักยํอยสลายฟางข๎าวตํอการเจริญเติบโตและ ผลผลิต

ของข๎าวพ้ืนเมืองอินทรีย๑ ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย มีการด าเนินการ คือ น าน้ าหมักที่
ชํวยเรํงการยํอยสลายฟางข๎าวมาใช๎ ในขั้นตอน การเตรียมดิน ท าให๎ฟางข๎าวหรือเศษพืช ในนายํอยสลาย
และปลดปลํอยธาตุอาหาร ในดินได๎เร็วขึ้น 

2) โครงการวิจัย เรื่อง สภาพความคงอยูํ และลักษณะประจ าพันธุ๑ข๎าวพ้ืนเมืองใน ต าบลเกาะแต๎ว 
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยมีการด าเนินการ คือ น าองค๑ ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะประจ าพันธุ๑ข๎าว 
พ้ืนเมืองมาใช๎ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ๑ และต๎นกล๎าข๎าว เพื่อให๎ได๎พันธุ๑เดียวกันในแปลงปลูก ท าให๎งํายใน
การการจัดการ แปลงปลูก และชํวยให๎เกษตรกรได๎ผลผลิต ที่ตรงตามพันธุ๑ข๎าวพื้นเมือง 

คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาสูํการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการภายใต๎โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการประกวดผลงานด๎านการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการสร๎าง Mobile Application 
ด๎วย App Sheet เพ่ือจ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ๑ชุมชน ในรูปแบบผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ออนไลน๑) โดยใน
กิจกรรมได๎ให๎นักศึกษาสํงผลงานการสร๎าง Mobile Application ด๎วยโปรแกรม App Sheet เข๎ารํวมประกวด
แขํงขันไมํต่ ากวํา 10 ผลงาน โดยมีความยาวคลิป 30 นาที  ซึ่งนักศึกษาได๎มีการฝึกปฏิบัติด๎วย 

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ Mobile Application เพ่ือการตัดตํอ
วิดีโอในการประชาสัมพันธ๑ด๎านศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (ออนไลน๑) โดยนักศึกษา
ได๎มีการฝึกปฏิบัติทางด๎านการใช๎เทคนิคการตัดตํอวิดีโอด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
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กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต๎นทุนและการจัดหาชํองทางในการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน ณ พื้นที่หมูํที่ 7 ต าบลน้ าน๎อย อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  

กิจกรรมที่ 4 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ี ต าบลโคกมํวง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

(1) บุคลากรลงพ้ืนที่ส ารวจผลิตภัณฑ๑ และความต๎องการของชุมชนในพ้ืนที่ต าบล
โคกมํวง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

(2) เก็บรวบรวมข๎อมูลที่ได๎รับจากชุมชนเพ่ือน ามาประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

(3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาของ
ต าบลโคกมํวง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดแขํงขันการออกแบบตราสินค๎าด๎วย
กระบวนการความคิดสร๎างสรรค๑และการใช๎แอปพลิเคชั่นส าเร็จรูป โดยให๎นักศึกษาสํงผลงานการ
ออกแบบตราสินค๎าด๎วยแอปพลิเคชั่นส าเร็จรูปเข๎ารํวมประกวด โดยมีนักศึกษาน าผลงานเข๎าประกวด 
ไมํต่ ากวํา 15 ผลงาน ซึ่งคณะได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินตรวจผลงานการออกแบบตราสินค๎าด๎วย
แอปพลิเคชั่นส าเร็จรูป อีกทั้งนักศึกษาตอบค าถามให๎แกํกรรมการตัดสินและรับฟ๓งค าแนะน าและ
ข๎อเสนอแนะจากรรมการตัดสินพร๎อมรับฟ๓งผลการประกวด 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
1) วิจัยทางคหกรรมศาสตร๑ อาจารย๑ผู๎สอนนักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือหาโจทย๑วิจัย จากการน า

พืชท๎องถิ่น หรือวัตถุดิบข้ึนชื่อในท๎องถิ่น มาพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ โดยได๎น าองค๑ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัย และการเรียนการสอนไปถํายทอดสูํชุมชน 

2) สหกิจศึกษา อาจารย๑ผู๎สอนสอดแทรกความรู๎และทักษะที่นักศึกษาสามารถน าไป
บูรณาการกับโครงงานวิจัย สหกิจศึกษาท่ีใช๎บริการวิชาการเป็นสื่อการเรียนรู๎อาหารเฉพาะโรคที่ใช๎ภาษา
ท๎องถิ่นให๎กับผู๎ปุวยในโรงพยาบาล 

การบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 
คณะศิลปกรรมศาสตร๑  
1) หลักสูตรดุริยางคศาสตร๑  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ผํานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม: 
พัฒนาชุมชนต๎นแบบการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตํอยอดคุณคําแกํชุมชนอยํางยั่งยืน ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กิจกรรมยํอยที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการรวมวงดนตรีสากล  
(แตรวงและร าวงเวียนครก) วันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนตะโหมด อ าเภอ  ตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
และมีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัยผํานแผนงานวิจัย เรื่อง เมืองเกําสงขลา : ผลงาน
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ศิลปกรรมสร๎างสรรค๑จากฐานทุนพหุวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โครงการยํอยที่  9  
การสร๎างสรรค๑ละครเพลงพหุวัฒนธรรมอิงประวัติศาสตร๑เมืองเกําสงขลาเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมคุณคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรม 

2) หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง มีการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผํานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม: 
พัฒนาชุมชนต๎นแบบการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตํอยอดคุณคําแกํชุมชนอยํางยั่งยืน ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กิจกรรมยํอยที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ”ปฏิบัติทําร า แตรวง-กลองยาว” 
วันที่ 8, 15, 22, 29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ๑ 2565 ณ โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

3) หลักสูตรทัศนศิลป์ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผํานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม : พัฒนาชุมชน
ต๎นแบบการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตํอยอดคุณคําแกํชุมชนอยํางยั่งยืน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง กิจกรรมยํอยที่  3.2 ลงพ้ืนที่และติดตั้งผลงานสตรีทอาร๑ต อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ๑ และ 24 มีนาคม 2565 โดยใช๎ทักษะทางด๎านจิตรกรรมวาดภาพฝาผนัง 

4) หลักสูตรดนตรีไทย มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผํานคอนเสิร๑ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่  7 กิจกรรม การน าเสนอผลงานทางดนตรีไทย "เทิดทูนเหนือเกล๎า 
กษัตริย๑เจ๎าเกษตรการ” และคอนเสิร๑ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 8 กิจกรรม การน าเสนอผลงานทางดนตรีไทย 
"ฝีไม๎ลายบรรเลงเลงเดี่ยว” 

5) หลักสูตรการออกแบบ มีการบูรณาการบริการวิชาการกับงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผํานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม : พัฒนาชุมชน
ต๎นแบบการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมเพื่อตํอยอดคุณคําแกํชุมชนอยํางยั่งยืน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรม กิจกรรมยํอยที่ 1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ๑และ
บรรจุภัณฑ๑วิสาหกิจชุมชนต าบลตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง วันที่ 24-25 
มกราคม 10, 17, 24 กุมภาพันธ๑ และ 3 มีนาคม 2565 และมีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมผําน
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง เมืองเกําสงขลา : ผลงานศิลปกรรมสร๎างสรรค๑จากฐานทุนพหุวัฒนธรรมเพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน น าองค๑ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัยมาใช๎ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบของที่
ระลึกจากฐานทุนทางวัฒนธรรมยํานเมืองเกําสงขลา ให๎กับกลุํมผู๎ประกอบในชุมชนยํานเมืองเกําสงขลา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการบริการวิชาการภายใต๎ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการการท าขนมเจาะหูและขนมลากรอบ ระหวํางวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2564  
ณ หมูํที่ 4 ชุมชนบ๎านดําน ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือถํายทอด
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ความรู๎เกี่ยวกับสํวนประกอบ อัตราสํวนผสม วิธีการท าขนมเจาะหูและขนมลากรอบ แกํผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมให๎กลุํม ชาวบ๎าน หรือผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีรายได๎เสริมจากการท าขนมที่หลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือให๎ผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎และเทคนิคที่ได๎จากท ากิจกรรมไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกันระหวํางวิทยากร กลุํมขนมพ้ืนบ๎าน และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
เกี่ยวกับการท าขนมพ้ืนบ๎านในท๎องถิ่นของตน เพ่ือสํงเสริมให๎กลุํมขนมพ้ืนบ๎านน าความรู๎ที่ได๎จากการเข๎ารํวม
กิจกรรมไปตํอยอดกับผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํแล๎วในกลุํมให๎เป็นที่นําสนใจ และดึงดูดลูกค๎ามากยิ่งขึ้น โดยมีการ
ด าเนินการวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บรรยายและฝึกปฏิบัติการหัวข๎อ เรื่อง การท าขนมเจาะหู โดยวิทยากร  
นางมณฑา  เพชรสุวรรณ๑ บรรยายสรุป ผลการท าขนมเจาะหูและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
บรรยายและฝึกปฏิบัติการหัวข๎อ เรื่อง การท าขนมลากรอบ โดยวิทยากร นางขิ้น มณีกุล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนากลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าว พ้ืนเมืองอินทรีย๑

ต าบลเกาะแต๎ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สูํวิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 3) จ านวน 2 เรื่อง คือ 
1) กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวพื้นเมืองอยํางถูกวิธี โดยเกษตรกรมีสํวนรํวม  
2) กิจกรรมพัฒนาการเขตกรรมและการเสริมรายได๎จากพืชและสัตว๑ในนาข๎าวพื้นเมือง  

โดยมีการด าเนินการ คือให๎เกษตร ผู๎เข๎ารํวมโครงการบริการวิชาการฯ เข๎ารํวมกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการจัดการดิน การเตรียม ต๎นกล๎า 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
จัดบริการวิชาการ โดยอาจารย๑ผู๎สอนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดดอกไม๎

และงานใบตอง รวมถึงรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม๎ ที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการไหว๎ครู โดยสอนให๎นักศึกษารู๎จักการประยุกต๑ใช๎การจัดดอกไม๎และงานใบตองใน
การประดิษฐ๑พานไหว๎ครู 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 3 

4.1-3-1 มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นสมัยใหมํ รหัสวิชา GESH209  
4.1-3-2 มคอ.3 รายวิชาที่บูรณาการกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1-3-3 โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1-3-4 มคอ.3 รายวิชา 5511102 กลศาสตร๑พ้ืนฐาน, รายวิชา 5511203 วัสดุอุตสาหกรรม, รายวิชา 

6031108 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน, รายวิชา 6023203 วิศวกรรมซํอมบ ารุง, รายวิชา 5502601 
การเตรียมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม, รายวิชา 5512416 เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมเพ่ือชุมชน 

4.1-3-5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสํงเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น และวันส าคัญ ครั้งที่ 2 
 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-3-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1qYuMw6xj9FGTixCXkkY8HCrFvBr7D0Nu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sVbDqqkdX9CXWx4aRQYXDaFIFH6ebIQx?usp=sharing
https://www.appsheet.com/start/01b1e83c-f7b8-4acd-b715-07e39a26b1f4#appName=UserProjectreportV4-4795661&group=%5B%7B%22Column%22%3A%22%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%22%2C%22Order%22%3A%22Ascending%22%7D%5D&row=23ec619e&sort=%5B%7B%22Col
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4.1-3-6 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการบูรณาการงานท านุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

4.1-3-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการประกวดผลงานด๎านการ
สร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

4.1-3-8 ประกาศผลการประกวดผลงานการสร๎าง Mobile Application 
4.1-3-9 รายงานสรุปการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมข๎าว ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 4) 
4.1-3-10 มคอ.3 (รายวิชา 10721107 การอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย , 

1073501 การมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย, 1072402 สื่อและ
ของเลํนส าหรับเด็กปฐมวัย, 1114704 คติชนวิทยา, 1163204 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล,161401 
ประวัติศาสตร๑ไทย, 1162403 อารยธรรมโลก, 1161402 ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎, 
1163605 การจดัการเรียนร๎ูประวัติศาสตร๑ และรายวชิา EDSO001 พลเมืองที่เข๎มแข็ง) 

4. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด๎านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินงานด๎านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีแผนการ
ด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย 
ในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 อนุรักษ๑ สืบสาน ฟ้ืนฟู ปกปูอง พัฒนาและเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร๑ ที่ 2 สํงเสริมการวิจัย 
สร๎างสรรค๑และบริการวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม มีการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด๎านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ/หนํวยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามบันทึกข๎อความ เรื่อง ขอให๎รายงานผลการด าเนินงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2564 และติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด๎านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะ ทางไลน๑กลุํม QA ม.ราชภัฏสงขลาและมีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานตํอผู๎บริหาร ดังนี้ 

 
 
 

https://www.appsheet.com/start/01b1e83c-f7b8-4acd-b715-07e39a26b1f4#appName=UserProjectreportV4-4795661&group=%5B%7B%22Column%22%3A%22%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%22%2C%22Order%22%3A%22Ascending%22%7D%5D&row=9408ffcd&sort=%5B%7B%22Col
https://www.appsheet.com/start/01b1e83c-f7b8-4acd-b715-07e39a26b1f4#appName=UserProjectreportV4-4795661&group=%5B%7B%22Column%22%3A%22%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%22%2C%22Order%22%3A%22Ascending%22%7D%5D&row=9408ffcd&sort=%5B%7B%22Col
https://drive.google.com/file/d/1vRkJ7MoAtwMH5K29KQOrOWwd4VNeCOJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rOPXwzB9LEvLloWU9vmI1OUbwbMYw8aL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rOPXwzB9LEvLloWU9vmI1OUbwbMYw8aL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rOPXwzB9LEvLloWU9vmI1OUbwbMYw8aL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rOPXwzB9LEvLloWU9vmI1OUbwbMYw8aL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rOPXwzB9LEvLloWU9vmI1OUbwbMYw8aL?usp=sharing
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ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 อนุรักษ๑ สืบสาน ฟ้ืนฟู ปกปูอง พัฒนาและเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค๑ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 
1. อนุรักษ๑ สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา
และเผยแพรํด๎านศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมให๎คงอยูํ
อยํางยั่งยืน  

1. โครงการ/กิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได๎รับการ
ยอมรั บในระดั บท๎ องถิ่ น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

บรรลุ 

2. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่นและหนํวยงานภายนอก 

1. โครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ๑ 
สืบสานประเพณีท๎องถิ่น 

7 
โครงการ 

7 
โครงการ 

บรรลุ 

3. สร๎างและพัฒนาความรํวมมือใน
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล๎ อมศิ ลปกรรมระดั บ
ท๎องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1. เครือขํายความรํวมมือด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิ ลปกรรมระดั บท๎ องถิ่ น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

5 
เครือขําย 

5 
เครือขําย 

บรรลุ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สํงเสริมการวิจัย สร๎างสรรค๑และบริการวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม 
วัตถุประสงค๑ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

1. สร๎างความโดดเดํนใน 
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม 

1. องค๑ความรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

บรรลุ 

2. ศูนย๑ความเป็นเลิศด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมท๎องถิ่น
ภาคใต๎ 

1 
ศูนย๑ 

1 
ศูนย๑ 

บรรลุ 

3.แหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม 

1 
แหลํง 

1 
แหลํง 

บรรลุ 

2. บูรณาการรายวิชาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ 
สหวิทยาการ 

1. รายวิชาที่ มีการบูรณาการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

5 
รายวิชา 

5 
รายวิชา 

บรรลุ 

3. วิ จั ยและสร๎ างผลงาน
วิชาการ หรืองานสร๎างสรรค๑
เพื่อให๎ เกิดมูลคําเพิ่มทาง
ศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น 

1. ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนา สํงเสริมและพัฒนาภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

บรรลุ 

2. ผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับ
การตีพิมพ๑เผยแพรํในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

บรรลุ 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 4 

4.1-4-1  ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1-4-2  บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอให๎รายงานผลการด าเนินงานด๎านศิลปะและวฒันธรรม ปีการศึกษา 2564 
4.1-4-3  ไลน๑กลุํม QA ม.ราชภัฏสงขลา 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได๎น าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย๑ ดร.บรรจง ทองสร๎าง ผู๎อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได๎น าผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดในการรายงานผลการด าเนินงานรายวิชาที่มี การบูรณาการ 
ด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ของปีการศึกษา 2563 เข๎าที่
ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
และรํวมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานการรายงานผลการบูรณาการ เนื่องจากในปีการศึกษา 2563  
มีการติดตามผลการบูรณาการ ชํวงสิ้นปีการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ท าให๎เกิดป๓ญหาในการรายงานผลการบูรณา
การในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกิดความลําช๎า ในปีการศึกษา 2564 จึงได๎เสนอให๎มีการก ากับติดตาม และ
ปรับปรุงแผนการติดตามการบูรณาการระหวํางกิจกรรม/โครงการด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อย ปีละ 2 ครั้ง คือ จบภาคเรียนที่ 1 และจบภาคเรียนที่ 2 พร๎อมทั้งได๎เสนอ
ให๎มีการจัดกิจกรรม/โครงการด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให๎มีการครอบคลุมด๎านการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม และให๎จัดกิจกรรมโดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมเพ่ิมมากขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 5 

4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 25 พ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-4-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-4-2.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-4-3.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-5-1.pdf
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6. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม และหนํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ในการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
การสนับสนุนพ้ืนที่แหลํงเรียนรู๎ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได๎จัดท าองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยการจัดท า “คูํมือทํองเที่ยวแหลํงสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ในพ้ืนที่ยํานชุมชนเกํา หัวเขา-
แหลมสน” ดังนี้ 

แหลํงทํองเที่ยวทางด๎านโบราณสถานและประวัติศาสตร๑ 
1) ก าแพงเมืองและปูอมปราการ 
2) เจดีย๑องค๑ด า องค๑ขาว บนเขาคํายมํวง 
3) ศาลากวง 
4) ศาลาหลบเสือ 
5) บํอเก๐ง 
6) สุสาน เจ.วี. ลาร๑เซน 

แหลํงทํองเที่ยวทางด๎านศาสนสถาน 
1) วัดสุวรรณคีรี 
2) วัดบํอทรัพย๑ 
3) วัดศิริวรรณาวาส 
4) วัดภูผาเบิก 
5) วัดเขาน๎อยและเจดีย๑เขาน๎อย 
6) ทวดเขาแดง 

แหลํงทํองเที่ยวทางด๎านวิถีชีวิต 
1) กลุํมสตรีชุมชนต าบลหัวเขา 
2) แหลํงเรียนรู๎สมุนไพรแหลมสนสุวรรณคีรี 
3) ทําเรือแหลมสน 
4) ชุมชนสทิงหม๎อ 

 เพ่ือมอบให๎แกํหนํวยงานและชุมชนในพ้ืนที่ดังกลําว และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการทํองเที่ยวด๎านทุน
วัฒนธรรมไทยยํานชุมชนเกํา หัวเขา-แหลมสน 
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2. องค๑ความรู๎จากการบริการวิชาการ เรื่อง การท าผ๎าบาติกจากลวดลายทางทุนวัฒนธรรม 
3. ยํานเมืองเกําสงขลา  
4. องค๑ความรู๎จากงานวิจัย เรื่อง ต ารับยาหกสิงห๑แหํงเมืองซิงกอรํา จากประวัติโรคติดเชื้อไวรัส 
5. โคโรนาสายพันธุ๑ใหมํ 2019 หรือ โควิด-19  
6. องค๑ความรู๎จากงานวิจัย เรื่อง ความรู๎และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพ่ือการปรับตัว

ในการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา 
7. องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง เกาะลังกาวี  
8. องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง เจดีย๑บนเกาะหนู ใครสร๎าง ?  
9. องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง หินปะการัง วัสดุส าคัญส าหรับสร๎างศาสนวัตถุสถาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 6 

4.1-6-1 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 หนํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา 

4.1-6-2 คูํมือทํองเที่ยวแหลํงสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ในพ้ืนที่ยํานชุมชนเกําหัวเขา - แหลมสน 
 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

4.1  6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน  7 ข๎อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
 

 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-6-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/4.1-6-1.pdf
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/pic/museum_upload/report2564new/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ๑ของการจัดการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
สร๎างโอกาสและมูลคําเพ่ิม หรือน าไปใช๎ประโยชน๑ให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร๎างโอกาส
และมูลคําเพ่ิม หรือน าไปใช๎ประโยชน๑ให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ
จัดท าฐานข๎อมูลทางด๎านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 เทํากับ 6 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
มีการจัดการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร๎างโอกาส

และมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
2 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
3 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
4 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
5 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
6 เรื่อง 

 
หมายเหตุ 
 ต๎องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได๎มา การค๎นคว๎าประวัติของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นนั้นอยํางเป็นระบบ 

- เอกสารด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

- งานสร๎างสรรค๑ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 4.2 ปีการศึกษา 2562-2564 

ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

องค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 6 6 6 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร๎างโอกาสและมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ จ านวน 6 องค๑ความรู๎ รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1 องค๑ความรู๎จากการบริการวิชาการ เรื่อง การท าผ๎าบาติกจากลวดลายทางทุนวัฒนธรรม  
ยํานเมืองเกําสงขลา  

2 องค๑ความรู๎จากงานวิจัย เรื่อง ต ารับยาหกสิงห๑แหํงเมืองซิงกอรํา จากประวัติโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ๑ใหมํ 2019 หรือ โควิด-19  

3 องค๑ความรู๎จากงานวิจัย เรื่อง ความรู๎และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพ่ือการ
ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา 

4 องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง เกาะลังกาวี  
5 องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง เจดีย๑บนเกาะหนู ใครสร๎าง ?  
6 องค๑ความรู๎จากบทความ เรื่อง หินปะการัง วัสดุส าคัญส าหรับสร๎างศาสนวัตถุสถาน  

 
ตารางที่ 4.2-1 แสดงผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6

คะแนนทีไ่ด้ 5.00
 
หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
4.2-0-1 สรุปองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4.2-0-2 องค๑ความรู๎ เรื่อง การท าผ๎าบาติกจากลวดลายทางทุนวัฒนธรรมยํานเมืองเกําสงขลา  
4.2-0-3 องค๑ความรู๎ เรื่อง ต ารับยาหกสิงห๑แหํงเมืองซิงกอรํา จากประวัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ๑ใหมํ 2019 หรือ โควิด-19  
4.2-0-4 องค๑ความรู๎ เรื่อง ความรู๎และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพ่ือการปรับตัวใน

การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา  
4.2-0-5 องค๑ความรู๎ เรื่อง เกาะลังกาวี  
4.2-0-6 องค๑ความรู๎ เรื่อง เจดีย๑บนเกาะหนู ใครสร๎าง ?  
4.2-0-7 องค๑ความรู๎ เรื่อง หินปะการัง วัสดุส าคัญส าหรับสร๎างศาสนวัตถุสถาน  

https://drive.google.com/file/d/1vq-SVn9h62iOwdjwlcSxRCsDLJxOBPLE/view?usp=sharing
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/museshowcatsub2.php?ac2_id=14&ac1_id=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/museshowcatsub2.php?ac2_id=18&ac1_id=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/museshowcatsub2.php?ac2_id=18&ac1_id=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/museshowcatsub2.php?ac2_id=19&ac1_id=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/museshowcatsub2.php?ac2_id=19&ac1_id=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/muse_show_cat1.php?refcode=kohlangawee&catid=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/muse_show_cat1.php?refcode=jdkohnoo&catid=13
http://www.navanurak.in.th/cultureskru/site/theme/muse_show_cat1.php?refcode=pakarung&catid=13
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย        
ปีถัดไป 

4.2 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5.00 คะแนน  6 เรื่อง 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรม ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 199 

ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตวับ่งชี้ คะแนนประเมนิตนเอง

4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00

4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมนิ ระดบัดมีาก
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยต๎องให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน๎าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให๎มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต๎องบริหารจัดการด๎านตําง  ๆ ให๎มี
คุณภาพ เชํน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข๎อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

ตัวบํงชี้  จ านวน 4 ตัวบํงชี้ คือ 
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ๑ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน 

และเอกลักษณ๑ของสถาบัน 
ตัวบํงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ตัวบํงชี้ที่ 5.5 ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนแบบบูรณาการกับ            
การท างานเพ่ือให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตอบสนองยุทธศาสตร๑ชาติและความต๎องการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสํงเสริมให๎มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ
การท างาน 
 2. มีการก ากับ ติดตามให๎ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีการก ากับ ติดตามให๎ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนที่ก าหนด 
 4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข๎อ 1 
 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข๎อ 1 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ๑มาตรฐานข๎อที่ 1 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน หลักสูตร
จะต๎องอธิบายถึงผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการในสถานประกอบการ 

2.  เกณฑ๑มาตรฐานข๎อที่ 4 หมายถึง การปรับปรุงแผนตามเกณฑ๑มาตรฐานข๎อที่ 1 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 5.1 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน 4 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนโยบายและให๎ความส าคัญกับการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิต
บัณฑิตที่สามารถท างานได๎ตรงตามความต๎องการของหนํวยงานหรือสถานประกอบการภายนอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินงานสหกิจศึกษามาตั้งแตํปี พ.ศ. 2555 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให๎มีรายวิชาการเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาในแตํละหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ และเริ่มสํงนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
หนํวยงานภายนอก เมื่อปีการศึกษา 2559 จนกระทั่งถึงป๓จจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎มีการ 
ออกข๎อบังคับวําด๎วย การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 ผํานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใช๎ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎จัดตั้งศูนย๑สหกิจศึกษาเป็นงานในโครงสร๎างการบริหารงานภายใน
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วย
การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 ข๎อ 7 “จัดให๎มีศูนย๑สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เป็นงานในโครงสร๎างของส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน๎าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบํงสํวนราชการเป็น
งานภายในส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563  

ศูนย๑สหกิจศึกษา ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหนํวยงานสนับสนุน สํงเสริม และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสหกิจศึกษาตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ได๎แกํ ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสร๎าง

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

ข๎อ 4 ข๎อ 
 (ข๎อ1-4) 

4 ข๎อ 
 (ข๎อ1-4) 

4 ข๎อ 
 (ข๎อ1-4) 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.00 4.00 4.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
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ศักยภาพตลอดชํวงชีวิต Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล๎องกับ
ความต๎องการท๎องถิ่นและการพัฒนาประเทศ Key Result 2.1.2 ผู๎เรียนที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา
โปรแกรมที่ 7 สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎าสูํระบบสหกิจศึกษา และได๎จัดท าแผนการจัดการ
เรี ยนรู๎ แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 เ พ่ือใช๎ ในการขับ เคลื่ อนพันธกิจ 
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยใช๎
แผนงานดังกลําวในการสํงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานของคณะและ
หลักสูตรตําง ๆ โดยมีระบบและกลไกในการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 

1. ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบํงสํวนราชการเป็นงานภายในส านัก

สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563 
3. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่  63/2562 เรื่อง แตํงตั้งผู๎ด ารงต าแหนํง

ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 321/2563 เรื่อง แตํงตั้งรองผู๎อ านวยการส านัก

สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2637/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2632/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
7. แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ฉบับทบทวนประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 
10. คูํมือเบิกจํายงบประมาณเงินรายได๎ (เงินบ ารุงการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
11. คูํมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12. ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
13. ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 1 

5.1-1-1 ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 
5.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบํงสํวนราชการเป็นงานภายในส านักสํงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563 
 

http://coop.skru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1vq4tHD3Gj29oJnTkmPoiOKkwT8tgF7GA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jNA9vUPrzXg2YbvKTi1lnstYRAF1IGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jNA9vUPrzXg2YbvKTi1lnstYRAF1IGJ/view?usp=sharing
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5.1-1-3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 63/2562 เรื่อง แตํงตั้งผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.1-1-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 321/2563 เรื่อง แตํงตั้งรองผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.1-1-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2637/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-1-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2632/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

5.1-1-7 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.1-1-8 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1-1-9 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.1-1-10 คูํมือเบิกจํายงบประมาณเงินรายได๎ (เงินบ ารุงการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1-1-11 คูํมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.1-1-12 ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
5.1-1-13 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑  

2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎มีการก ากับและติดตามให๎ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผน  
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยมีคูํมือสหกิจศึกษาและปฏิทิน
การด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานตําง ๆ  
ซึ่งเป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีศูนย๑สหกิจศึกษา ส านักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เป็นหนํวยงานกลางในการก ากับและติดตามให๎ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ด าเนินการตามข๎อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน และปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยด าเนินการเตรียมความพร๎อมนักศึกษาที่จะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยให๎การจัดบรรยายให๎ความรู๎ในหัวข๎อด๎านสหกิจศึกษา 
ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการใช๎ชีวิต และรํวมกับหลักสูตรเตรียมความพร๎อมนักศึกษาทางด๎าน
ทักษะการปฏิบัติในแตํละศาสตร๑สาขาวิชาชีพ ทางหลักสูตรจะมีอาจารย๑ที่ปรึกษาคอยให๎ค าแนะน า  
และจัดประชุมชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานและการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา  
ผํานระบบสหกิจศึกษาออนไลน๑ ศูนย๑สหกิจศึกษามีการติดตามการตอบรับนักศึกษาจากสถาน

https://drive.google.com/file/d/1ndlQFZsQQ_D5queVQkmeFdl0_EHbd4wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndlQFZsQQ_D5queVQkmeFdl0_EHbd4wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYElkR6pyzzvMAeKkwVY0oa-0rEaaaLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYElkR6pyzzvMAeKkwVY0oa-0rEaaaLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZf0k1sd0_Yw5uu2XdMqN5BBXpZcrr-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZf0k1sd0_Yw5uu2XdMqN5BBXpZcrr-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFx6vzZXOhCEWGS2xVEkeJJXWvaLAEvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFx6vzZXOhCEWGS2xVEkeJJXWvaLAEvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ys6yiZdIkU3JT3ewXcVAqFdagqO6ubB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ys6yiZdIkU3JT3ewXcVAqFdagqO6ubB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8hAGkj9dY2t80CWij2OCLhqyqgGVHCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183-nIKoSA5vY49VgeYUxZoXuiXKInPAR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bbe8mnbhXprs2nQlubJMRnKLykaicqgW/edit?usp=sharing&ouid=100725839155290418007&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nekhjagvjBD4DCnpMtXRrCJlBqtZDRxH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKR3zz2Z2Ld-LFEQ5GDFdEBekmvZK3Rs/view?usp=sharing
http://coop.skru.ac.th/
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ประกอบการ และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากํอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถรํวมพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวและป๓ญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งแนวทางและวิธีการในการแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคระหวําง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎วิธีการเตรียมตัว และการปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อม พนักงานที่ปรึกษา และเพ่ือนรํวมงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดโครงงานคุณภาพที่เป็นประโยชน๑ให๎กับสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

การด าเนินการระหวํางนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎มี
กระบวนการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 1-2 รอบ โดยการนิเทศงานดังกลําวเป็นไปตาม
เกณฑ๑ที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด โดยการ
นิเทศจะด าเนินงานไมํน๎อยกวํา 1 ชั่วโมง มีการพบระหวํางอาจารย๑นิเทศกับนักศึกษา อาจารย๑นิเทศกับ  
ผู๎นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย๑นิเทศพูดคุยกับนักศึกษาพร๎อมกับพ่ีเลี้ยงในเรื่องการ
ปฏิบัติงานและโครงงานคุณภาพ ศูนย๑สหกิจศึกษาได๎จัดท าคูํมือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาเพ่ือใช๎เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงานให๎กับอาจารย๑นิเทศ  
นักศึกษาสหกิจศึกษา และผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ
ก ากับติดตามการนิเทศงานสหกิจศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษาผํานระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑ของศูนย๑สหกิจศึกษา โดยมีการออกค าสั่งแตํงตั้งคณาจารย๑นิเทศ
นักศึกษารายบุคคลในแตํละหนํวยงานหรือสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห๑ มีการจัด
ประชุมอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย๑นิเทศกํอนออกปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือสร๎างความเข๎าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันระหวํางศูนย๑สหกิจศึกษา และอาจารย๑นิเทศ เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางการนิเทศ  
การขอไปราชการ และการเบิกคําใช๎จํายตําง ๆ รวมทั้งการรายงานผลการประเมินและติดตามนักศึกษา
ผํานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือศูนย๑สหกิจศึกษาจัดท าข๎อมูล
สรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตํอไป 

การด าเนินการหลังจากนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได๎มีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสัมมนาหลังการปฏิบัติงานสหกิ จศึกษา ให๎แกํเพ่ือนนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตําง ๆ และนักศึกษารุํนน๎อง ชั้นปีที่ 1 -3 ได๎เข๎ารํวมรับฟ๓งการน าเสนอ 
เพ่ือเป็นกระบวนการให๎รุํนน๎องเรียนรู๎จากรุํนพ่ี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการด าเนินการ
จัดท าโครงงานคุณภาพในแตํละสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษายังได๎รับข๎อเสนอแนะจาก
อาจารย๑ในการปรับปรุงการน าเสนอเพ่ือเป็นประโยชน๑ในการน าเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือขํายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต๎ตอนลํางตํอไป 

หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะจะได๎รับการ
สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพตนเองให๎นักศึกษาได๎น าผลงานสหกิจศึกษาเข๎ารํวมประกวด  
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ในเวทีระดับมหาวิทยาลัย และน าผลงานที่ได๎รับรางวัลสํงประกวดตํอในเวทีระดับเครือขํายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใต๎ตอนลํางรํวมกับสถาบันการศึกษาในเครือขําย จ านวน 8 สถาบั นการศึกษา ได๎แกํ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญํ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลการประกวดปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎รับรางวัล
ชมเชยการประกวดผลงานสหกิจศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีดีเดํน ระดับเครือขํายพัฒนา  
สหกิจศึกษาภาคใต๎ตอนลําง จ านวนรวม 1 รางวัล และจากการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา  
เชิงบูรณาการกับการท างานดังกลําวสํงผลให๎นายเอกชัย เบําอุบลย๑ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติ
หน๎าที่ในต าแหนํงหัวหน๎าศูนย๑สหกิจศึกษา ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได๎รับรางวัลผู๎ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในสถานศึกษา  
ยอดเยี่ยม ระดับเครือขํายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต๎ตอนลําง ประจ าปี 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน และก ากับ
ติดตามให๎ทุกคณะจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ดังนี้  

1. จ านวนคณะ หลักสูตร/สาขาวิชา จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 
คณะครุศาสตร๑ จ านวน 8 หลักสูตร/สาขาวิชา 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ 
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จ านวน 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร/สาขาวิชา  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล๎อม  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑  
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต๑ 
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส๑ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑  
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑  
10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 หลักสูตร/สาขาวิชา 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทํองเที่ยว 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ 
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค๎า 
7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
9) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 6 หลักสูตร/สาขาวิชา  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร 
4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ๑อาหาร 
5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 
6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว๑) 

คณะศิลปกรรมศาสตร๑ จ านวน 5 หลักสูตร/สาขาวิชา 
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 
5) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 4 หลักสูตร/สาขาวิชา 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส๑ 
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
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3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

2. ผลการด าเนินงานตามเปูาหมายของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 2564 

เปูาหมาย ผลด าเนินงาน บรรล/ุไมํบรรล ุ
1. จ านวนหลักสูตรจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 38 หลักสูตร 45 หลักสูตร  
2. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน 

ร๎อยละ 30 
 

ร๎อยละ 47.94  
 

3. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างานนานาชาติ 

ร๎อยละ 1 - ไมํขอรับ 
การประเมิน 

4. ร๎อยละของอาจารย๑และบุคลากรที่ผํานการอบรมหลักสูตร
คณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา/ผู๎ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือ 
CWIE (หลักสูตรใหมํ) 

ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 19.05 × 

5. ร๎อยละของอาจารย๑ที่ผํานการอบรมหลักสูตรการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

ร๎อยละ 3 ร๎อยละ 3.09  
 

6. ร๎อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาจากหนํวยงานภายนอก ระดับดีเยี่ยม 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 66.99 × 

7. จ านวนหนํวยงานภายนอกมีเครือขํายความรํวมมือ (MOU) 
ด๎านสหกิจศึกษา 
และบูรณาการกับการท างาน 

15 
หนํวยงาน 

17 หนํวยงาน  
 

8. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการ
ท างาน ที่ได๎งานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน 

ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 69.45  
 

9. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได๎รับจากการเข๎ารํวมประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการท างาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3 รางวัล 1 รางวัล × 

รวมจ านวน 9 ตัวช้ีวัด 
บรรลุ = 5 ตัวช้ีวัด 

× ไมํบรรลุ = 3 ตัวช้ีวัด 
ไมํขอรับการประเมิน = 1 ตัวช้ีวัด  

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยไมํขอรับการประเมิน เนื่องจากคณะ/หลักสูตรไมํสามารถด าเนินการสํงนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานตํางประเทศในชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 2 

5.1-2-1 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.1-2-2 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
5.1-2-3 ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
5.1-2-4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานฯ ปีการศึกษา 2564 
5.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565  

3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการก ากับติดตามให๎ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑
ของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน และรายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานตํอมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
พิจารณาผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน
ของคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎มีการด าเนินการก ากับ ติดตามให๎ทุก
คณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนที่ก าหนด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 2564 

เปูาหมาย ผลด าเนินงาน บรรลุ/ไมํบรรลุ 
1. จ านวนหลักสูตรจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 38 หลักสูตร 45 หลักสูตร  
2. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

ร๎อยละ 30 
 

ร๎อยละ 47.94  

3. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
กับการท างานนานาชาติ 

ร๎อยละ 1 - ไมํขอรับ 
การประเมิน 

4. ร๎อยละของอาจารย๑และบุคลากรท่ีผํานการอบรมหลักสูตรคณาจารย๑
นิเทศสหกิจศึกษา/ผู๎ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือ CWIE (หลักสูตรใหมํ) 

ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 19.05 × 

5. ร๎อยละของอาจารย๑ท่ีผํานการอบรม หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

ร๎อยละ 3 ร๎อยละ 3.09  

6. ร๎อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
จากหนํวยงานภายนอก ระดับดีเยี่ยม 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 66.99 × 

7. จ านวนหนํวยงานภายนอกมีเครือขํายความรํวมมือ  (MOU) 
ด๎านสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการท างาน 

15 หนํวยงาน 17 หนํวยงาน  

8. ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการท างานท่ี
ได๎งานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน 

ร๎อยละ 30 ร๎อยละ 69.45  

9. จ านวนรางวัลท่ี นักศึกษาได๎รับจากการเข๎ารํวมประกวดผลงาน 
สหกิจศึกษาและบูรณาการกับการท างาน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 รางวัล 1 รางวัล × 

รวมจ านวน 9 ตัวชี้วัด 
บรรลุ = 5 ตัวชี้วัด 

× ไมํบรรลุ = 3 ตัวชี้วัด 
ไมํขอรับการประเมิน = 1 ตัวชี้วัด  

https://drive.google.com/file/d/1UBE63HdcreZXiq20P_xCm7vcCkVBJ7vx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3ikW6wgKe-eZW1Qp5H9FFuvc8HKQ69u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3ikW6wgKe-eZW1Qp5H9FFuvc8HKQ69u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJvKL8j_IcmUTsZgYrK7EZdEkdbiBpeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AMggsOUMH1v4GMQvCajXr1nt07uFPpq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEJQEZsIdTq52PV05PuKceuxrszQUg0l/view?usp=sharing
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หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยไมํขอรับการประเมิน เนื่องจากคณะ/หลักสูตรไมํสามารถด าเนินการสํงนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานตํางประเทศในชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 3 

5.1-3-1 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ  

ปีการศึกษา 2564 
5.1-3-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ

บูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา จากข๎อมูลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนและข๎อเสนอแนะจากคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎มีการปรับปรุงระบบและกลไก ดังนี้ 

จากผลการด าเนินงานตามแผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานโดยภาพรวมของทุกคณะ 
พบวํามีป๓ญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหวํางการด าเนินงาน และข๎อเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุง ดังนี้ 

1. สถานประกอบการ/เครือขํายความรํวมมือยังขาดความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีใน
การจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการกับการท างาน 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎ารํวมสหกิจศึกษายังไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และมีหลักสูตร
อีกจ านวนหนึ่งยังไมํได๎เข๎ารํวมสหกิจศึกษา 

3. หลักสูตรและมหาวิทยาลัยยังไมํมีการส ารวจข๎อมูลของนักศึกษาที่ได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษาอยํางเป็นระบบในแตํละรอบปีการศึกษา  

ศูนย๑สหกิจศึกษาฯ ได๎น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564  
เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน  
สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน จากการประชุมได๎แนวทางในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 
2. ปรับปรุงคูํมือสหกิจศึกษา จัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑สหกิจศึกษา และขั้นตอนการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษาให๎สอดคล๎องกับระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑ 
 

https://drive.google.com/file/d/1x4S539TXqroZ15Tly879W9aEW1GBuzsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f2JEFsnIjYFH3jLb1E7SqckNgIQ4h0pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f2JEFsnIjYFH3jLb1E7SqckNgIQ4h0pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPScWzBnzkB5q_3My_HKUd0S6822fvq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPScWzBnzkB5q_3My_HKUd0S6822fvq5/view?usp=sharing
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3. จัดโครงการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการท างานแกํหนํวยงาน
และสถานประกอบการ รวมทั้งการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการสํง
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑  ให๎ครอบคลุมกลุํมผู๎ ใช๎ งานสถาน
ประกอบการและเจ๎าหน๎าที่สหกิจศึกษา ระดับคณะ 

5. มหาวิทยาลัยส ารวจภาวะการมีงานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือเป็นการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการกับการท างานที่ก าหนดไว๎ 

6. สํงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน CWIE  
ระดับคณะและมหาวิทยาลัยให๎มากข้ึน โดยจัดโครงการให๎ความรู๎แกํคณาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่เก่ียวกับการ
ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรูปแบบ CWIE 

ทั้งนี้ นอกจากการปรับปรุงระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 ศูนย๑สหกิจศึกษา ยังมีแนวทาง 
การด าเนินการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ในปีการศึกษา 2565 
เพ่ือให๎การด าเนินงานและบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา ระดับคณะ/หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2565  

2. ศูนย๑สหกิจศึกษา ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2565  

3. สนับสนุนให๎อาจารย๑นิเทศและผู๎ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะเข๎ารํวมอบรมหลักสูตร
คณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา และหลักสูตรผู๎ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถาบันจัดอบรมที่ได๎รับการรับรอง
จาก อว. ทั้งนี้ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนคําใช๎จํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. คณะกรรมการรํวมกันพิจารณาผลการด าเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการจัดท าแผน การด าเนินงานสหกิจศึกษาและการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานให๎ดียิ่งขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 4 

5.1-4-1 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.1-4-2 แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.1-4-3 ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
5.1-4-4 คูํมือสหกิจศึกษา และสื่อแผํนพับประชาสัมพันธ๑สหกิจศึกษา 
5.1-4-5 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑ 
5.1-4-6 การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานและผลการปรับปรุง 

https://drive.google.com/file/d/1j7UnDlaL5ALbQca5OoFxpa5r3DXgmgR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rTBKjlYa88RnL5XUutdnz5LnN79qoIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rTBKjlYa88RnL5XUutdnz5LnN79qoIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xyuGhsj0r4UB2FHN46O6RwQ_4xsGR0kx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn5_amoEWqelk-NBd0M6RHUA7wXLgsio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UPagJQhYMM2wV43tKCJ0SEwFRx_GCc_/view?usp=sharing
http://coop.skru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1vzQDf0x1SLFjvpT4bj06LKtPV1krFouc/view?usp=sharing
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5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย๑สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท าหน๎าที่

สนับสนุน สํงเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานสหกิจศึกษามาอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการบริหาร
จัดการข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยเริ่ม
ตั้งแตํการขอเข๎ารํวมสหกิจศึกษา ฐานข๎อมูลรายชื่อสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการและ
การสมัครงานสหกิจศึกษา การติดตามการตอบรับนักศึกษา การสํงเอกสารรายละเอียดแบบฟอร๑มตําง ๆ 
ที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาและคณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา การสํงรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
และการประเมินผลคะแนนของนักศึกษา  

ในปีการศึกษา 2564 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย๑นิเทศ  
ทางศูนย๑สหกิจศึกษาได๎ด าเนินการจัดการข๎อมูลและเอกสารตําง ๆ ผํานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ออนไลน๑ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบให๎เชื่อมโยงกันระหวํางผู๎ ใช๎งานนักศึกษา และคณาจารย๑นิเทศ น ามาใช๎
ในการบริหารจัดการข๎อมูลสหกิจศึกษากับนักศึกษาในทุกคณะ/หลักสูตร เนื่องจากระบบสารสนเทศ  
สหกิจศึกษาออนไลน๑ที่ศูนย๑สหกิจศึกษาได๎ออกแบบและพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงาน
สามารถจัดการข๎อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาและคณาจารย๑นิเทศ สามารถ
ตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา คณาจารย๑นิเทศในแตํละภาคการศึกษาได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต๎องมากยิ่งขึ้น สามารถจัดเก็บข๎อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแตํละบุคคล  
เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยังสามารถชํวยลดปริมาณการใช๎
กระดาษภายในส านักงานได๎อีกด๎วย จากการด าเนินงานและพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑
และได๎น าไปใช๎งานในปีการศึกษา 2563 - 2564 มาแล๎วนั้น ทางศูนย๑สหกิจศึกษา ได๎มีการปรับปรุงแก๎ไข
เมนูการใช๎งานและพัฒนาระบบให๎มีความสมบูรณ๑มากยิ่งขั้น พร๎อมทั้งจัดท าคูํมือการใช๎งานระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน๑แกํนักศึกษา และมีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสหกิจศึกษาตํอเนื่อง ให๎กลุํมผู๎ใช๎งาน
ของสถานประกอบการ พนักงานที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบข๎อมูลนักศึกษาและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาผํานระบบตํอไป     

ทั้งนี้ จากการด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา และน ามาใช๎งานจริงใน
ปีการศึกษา 2563 - 2564 สํงผลให๎ นายเอกชัย เบําอุบลย๑ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
และนางจิราภรณ๑ บัวจันทร๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ บุคลากรศูนย๑สหกิจศึกษา ส านักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได๎รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ด๎านการพัฒนางาน ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
ผํานระบบออนไลน๑ จัดโดยงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ศูนย๑สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑การใช๎งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ดังกลําว เพ่ือการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาภายในกลุํมสถาบันเครือขํายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต๎ตอนลําง 
จ านวน 7 สถาบัน ได๎แกํ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญํ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งจากการประชาสัมพันธ๑ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ให๎กับสถาบันตําง ๆ  รับทราบแล๎ว
นั้น ศูนย๑สหกิจศึกษาได๎มีการติดตามผล ปรากฎวําหลายสถาบันให๎ความสนใจในการใช๎งานระบบสหกิจศึกษา 
สอบถามรายละเอียด และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาผํานระบบสารสนเทศ
สหกิจศึกษาออนไลน๑ที่ได๎พัฒนาขึ้น   

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 5 

5.1-5-1 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน๑  
5.1-5-2 คูํมือการใช๎งานระบบสหกิจศึกษาออนไลน๑ ส าหรับนักศึกษา 
5.1-5-3 แบบน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสหกิจศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.1-5-4 ภาพถํายเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ Best Practice ด๎านการพัฒนางาน โครงการการประกวด

แนวปฏิบัติที่ดี 
5.1-5-5 หนังสือประชาสัมพันธ๑เผยแพรํแนวปฏิบัติที่ดี ระบบบริหารจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.1 4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 คะแนน  5 ข๎อ 
 

http://coop.skru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1u3YKgva893bQywqeHnqBYsUlTuZ99EyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgmnLvauaHMPKeWGzE9HvcmeQ6_C9F3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgmnLvauaHMPKeWGzE9HvcmeQ6_C9F3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgmnLvauaHMPKeWGzE9HvcmeQ6_C9F3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_X60oNsXmfL6izavNzLD6GwqYr2jmJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_X60oNsXmfL6izavNzLD6GwqYr2jmJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-v3TTF3QwmC8YefVOUnaRvsXgP59oQa/view?usp=sharing
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีศูนย๑สหกิจศึกษา เป็นสํวนงานในสังกัดส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
ท าหน๎าที่เป็นหนํวยงานกลางบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน ก ากับติดตาม และสนับสนุนให๎การด าเนินงานจากทุกคณะ/หลักสูตร เป็นไปในรูปแบบและ
ทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ในการด าเนินงานและ
พัฒนางานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

3. มหาวิทยาลัยมีแผนงาน งบประมาณ และโครงการสํงเสริม สนับสนุนเรื่องการเพ่ิมจ านวน
ผู๎เรียนในระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน 
จุดที่ควรพัฒนา/ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎นักศึกษาใหมํแตํละหลักสูตร เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษา 

2. ควรตั้งเปูาหมายและขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมํ หรือหลักสูตรปรับปรุง
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ให๎มากขึ้น 

3. ควรมีแนวทางสํงเสริมให๎ทุกคณะ/หลักสูตรสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานหรือสถาน
ประกอบการภายนอกด๎านสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน เพ่ือประโยชน๑ตํอการพัฒนา
หลักสูตรและความรํวมมือสํงนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรียนรู๎การท างานจริงในสถานประกอบการ
กํอนส าเร็จการศึกษาให๎มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ (เกณฑ๑ข๎อ 1-3,6)  ปีการศึกษา (เกณฑ๑ข๎อ 4-5,7) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุาย วางแผนและงบประมาณ (เกณฑ๑ข๎อ 1-2)   

รองอธิการบดีฝุายบริหารและวิทยาเขต (เกณฑ๑ข๎อ 3,6) 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  (เกณฑ๑ข๎อ 5,7) 

 รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา (เกณฑ๑ข๎อ 4) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกํสังคม 

และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจ าเป็นต๎องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให๎สอดคล๎องกับเปูาหมาย ตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด๎านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให๎บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุํน คลํองตัว โปรํงใสและตรวจสอบได๎ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ๑จากผลการวิเคราะห๑ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน๑ของสถาบัน

และสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบันและเอกลักษณ๑ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้ 
เปูาหมายของแผนกลยุทธ๑และเสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัต ิ

2. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย๑ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห๑ความคุ๎มคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห๑และระบุป๓จจัยเสี่ยงที่
เกิ ดจากป๓จจัยภายนอก หรือป๓ จจั ยที่ ไมํสามารถควบคุมได๎  ที่ สํ งผลตํอการด า เนินงานตาม  
พันธกิจของสถาบันและให๎ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยํางน๎อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อยํางชัดเจน (ให๎แสดงผลการด าเนินงานในปีที่ประเมิน)  

5. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู๎ตามระบบ 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร              
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
เกณฑ์กรประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ๑ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน 
และเอกลักษณ๑ของสถาบัน 

ข๎อ 
7 ข๎อ 

 (ข๎อ1-7) 
7 ข๎อ 

 (ข๎อ1-7) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 4.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี 
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ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 5.2 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน 6 ข๎อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) โดยการวิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) และผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเป็นสารสนเทศในการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค าสั่ง มรภ.สงขลา 1915/2564 แตํงตั้งคณะกรรมการทบทวน
และจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565)  
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให๎มีหน๎าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึงป๓จจุบัน โดยกระบวนการวิเคราะห๑ SWOT Analysis และก าหนด
ประเด็นส าคัญที่อาจสํงผลกระทบตํอทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
น ามาจัดท าเป็น (รําง) แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให๎มีความความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ แผนแมํบท
ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ วาระของชาติ ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี 2563 – 2565 
ที่จะน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึ่งมุํงเน๎นให๎กรอบวงเงินงบประมาณสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร๑ และมีความ
สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด๎าน ทั้งการ ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุน OKR ของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตาม
เปูาหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด๎านการเงิน ทั้งในสํวนของการจัดหาแหลํงเงิน วิธีการได๎มาซึ่ง
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แหลํงเงิน และการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินการด าเนินงานทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีรองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณเป็นประธานด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑ฯ ซึ่งก าหนดรํางกรอบไว๎ 4 ประเด็นยุทธศาสตร๑  คือ 1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูํสากล 2. สร๎างชุมชนแหํงป๓ญญา 3. น าพาองค๑กรสูํความสุขและความมั่นคง 4. ธ ารงศาสตร๑
พระราชาพัฒนาท๎องถิ่นตนอยํางยั่งยืน และมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎กองนโยบายและแผนด าเนินการ
รวบรวมข๎อมูลผลการทบทวนทุกประเด็นยุทธศาสตร๑จัดท าเป็นรูปเลํม “(รําง)แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
น าแผนฯ เข๎ารับฟ๓งรับฟ๓งความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ น าเสนอ 
รํางแผนยุทธศาสตร๑ฯ ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยรับข๎อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียด และน าเสนอรํางแผนยุทธศาสตร๑ฯ ตํอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  

3. มหาวิทยาลัยได๎น าแผนยุทธศาสตร๑ฯ มาเป็นกรอบในการจัดท า (รําง) แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ 
น าเสนอ (รํ าง) แผนปฏิบัติ ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุม นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2565 โดยรับข๎อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงรายละเอียด และ
น าเสนอ (รําง) แผนปฏิบัติราชการฯ ตํอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 และมหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมถํายทอดแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผํานการประชุมออนไลน๑ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานรับรู๎แผนยุทธศาสตร๑ฯ ของ
มหาวิทยาลัยรํวมกัน และมอบนโยบายให๎ทุกหนํวยงานน าไปเป็นกรอบในการการทบทวนและจัดท าแผน
กลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการของตนเอง พร๎อมทั้งมีการมอบหมายหนํวยงานผู๎รับผิดชอบด าเนินการ
จัดเก็บข๎อมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงาน
ในภาพรวมตามระยะเวลาที่ก าหนด  

4. เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให๎มีผลการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
มหาวิทยาลัยจึงจัดให๎มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหวํางอธิการบดีกับคณบดีและ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 219 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ผู๎อ านวยการส านัก/สถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวั นที่ 
24 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหนํวยงานรํวมลงนามทั้งสิ้น 13 หนํวยงาน ประกอบด๎วย 7 คณะ 1 วิทยาลัย  
4 ส านัก และ 1 สถาบัน และมหาวิทยาลัยมีค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 386 /2564 แตํงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีหน๎าที่ ดังนี้ 

1) ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค๑ กรอบเวลา และ OKR ที่ก าหนด พร๎อมทั้ง
วิเคราะห๑และรายงานศักยภาพ ป๓ญหา อุปสรรคที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) เสนอรายงานตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ตํอสภามหาวิทยาลัยอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและน า
ข๎อเสนอแนะตําง ๆ ไปปรับปรุงผลการด าเนินงานตํอไป 

5. มหาวิทยาลัยได๎จัดท าคูํมือรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยเผยแพรํที่ เว็บไซต๑ของกองนโยบายและแผน หัวข๎อยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย/รายงาน
ประเมินผลแผนประจ าปี เพ่ือให๎คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

6. มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) รอบ 6 เดือน  
(1) มหาวิทยาลัยเชิญผู๎ที่รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดท ารายงานประเมินผลตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของคณะ ส านัก สถาบัน 
ประชุมในวันศุกร๑ที่ 29 เมษายน 2565 ผํานระบบโปรแกรม Zoom เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลและหลักฐานแนบท๎ายผลการประเมิน 

http://plan.skru.ac.th/
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(2) มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ผลการด าเนินงาน
ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ น าเสนอ 
รายงานผลฯ ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และน าเสนอรายงานผลฯ ตํอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  

(3) แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 30 Key Result ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
มี Key Result มีที่บรรลุเปูาหมาย 10 Key Result คิดเป็นร๎อยละ 33.33% และอยูํระหวํางด าเนินการ  
20  Key Result คิดเป็นร๎อยละ 66.67 โดยได๎รายงานป๓ญหาและอุปสรรคการด าเนิ นงาน
และรับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการตํอไป   

2) รอบ 9 เดือน  
(1) มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ผลการ
ด าเนินงานระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ 
น าเสนอ รายงานผลฯ ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 และจะน าเสนอรายงานผลฯ ตํอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565  

(2) แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 30 Key Result มีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
มี Key Result มีที่บรรลุเปูาหมาย 24 Key Result คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ที่อยูํระหวํางด าเนินการ 3 Key Result 
คิดเป็นร๎อยละ 10.00 และท่ีไมํบรรลุเปูาหมาย 3 Key Result คิดเป็นร๎อยละ 10.00 โดยได๎รายงานป๓ญหา
และอุปสรรคการด าเนินงาน และรับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการตํอไป 

7. แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าลังจะสิ้นสุดลง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได๎ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนและจัดท า (รําง) แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยการวิเคราะห๑นโยบาย ยุทธศาสตร๑ชาติ 
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร๑ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎อง น าผลการด าเนินงานตามรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มาวิเคราะห๑ป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ตํอมหาวิทยาลัย จัดท า SWOT MATRIX และ TOWS MATRIX และได๎น าเข๎าสูํกระบวนการรับฟ๓งความคิดเห็น
จากทุกภาคสํวนแบบ Online เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และน าข๎อมูลมาปรับปรุงเป็น (รําง) แผนยุทธศาสตร๑
ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม นัดพิเศษ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎วในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 1 

5.2-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1915/2564 แตํงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5.2-1-2 ปฏิทินการด าเนินงานทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-1-3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ๑รํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5.2-1-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1981/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ๑รํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-1-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1979/2564 เรื่อง แตํงตั้งผู๎เข๎ารํวมประชุมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการวิพากษ๑รํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
5.2-1-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
5.2-1-8 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นัดพิเศษ วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
5.2-1-10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 กันยายน 2564  
5.2-1-11 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1-12 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2294/2564 แตํงตั้งผู๎เข๎ารํวมโครงการและคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการประชุมถํายทอดแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5.2-1-13 บันทึกข๎อความน าสํงค ารับรองการปฏิบัติราชการระหวํางอธิการบดีกับคณบดี ผู๎อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน 

https://drive.google.com/file/d/1Si0Jyu98PrErnCni38f6IqQUmTJW1lbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Si0Jyu98PrErnCni38f6IqQUmTJW1lbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Si0Jyu98PrErnCni38f6IqQUmTJW1lbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZkdpkAGZdYmzbALB98uVkEiPF6q1eNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZkdpkAGZdYmzbALB98uVkEiPF6q1eNE/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2021071801
https://www.skru.ac.th/view_photo/photo1.php?album=2021071801
https://drive.google.com/file/d/1VUxffgyhljR4bRhg_JzRavm0tvWaAycC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUxffgyhljR4bRhg_JzRavm0tvWaAycC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUxffgyhljR4bRhg_JzRavm0tvWaAycC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWonVCsYk2QGDv-YpmhRh_GR4gfZ07EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWonVCsYk2QGDv-YpmhRh_GR4gfZ07EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWonVCsYk2QGDv-YpmhRh_GR4gfZ07EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W7jvO3cd9J_T5INIsmWimu4pVPWPsytX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7_Ubcx-GaJ_bDgEenROrbqcLmrTpBts/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/th/assets/media/strategy/strategy-5y-65.pdf
https://www.skru.ac.th/th/assets/media/strategy/strategy-5y-65.pdf
https://drive.google.com/file/d/19RsBhbHlyros4dmDl91UIyzq9I4IPhgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnXvuqAQgYjpN6bZd3A2Sqasv3JcUd1t/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/th/assets/media/strategy/strategy-5y-165.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kaLqJYd3pJgZH3__UXJlHD6lH_5adrXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaLqJYd3pJgZH3__UXJlHD6lH_5adrXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaLqJYd3pJgZH3__UXJlHD6lH_5adrXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnluRnIY5ROp4-XVOqjnB_eokrpsEoP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnluRnIY5ROp4-XVOqjnB_eokrpsEoP3/view?usp=sharing
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5.2-1-14 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 386/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-1-15 คูํมือรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-1-16 เว็บไซต๑ของกองนโยบายและแผน หัวข๎อยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย/รายงานประเมินผลแผนประจ าปี  
5.2-1-17 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2    
5.2-1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
5.2-1-19 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
5.2-1-20 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
5.2-1-21 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  
5.2-1-22 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565  
5.2-1-23 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18IGBtYxJzR_FUrwx38XKsK9HEGB02nbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IGBtYxJzR_FUrwx38XKsK9HEGB02nbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IGBtYxJzR_FUrwx38XKsK9HEGB02nbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IGBtYxJzR_FUrwx38XKsK9HEGB02nbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQUrYLbNC64xIT8GItFdDJQyBM2qWrgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQUrYLbNC64xIT8GItFdDJQyBM2qWrgs/view?usp=sharing
http://plan.skru.ac.th/plan_detail.php?id=22
https://drive.google.com/file/d/1CAKewWJ8WrPkWAVzVwZBZ-s2HfsMcluR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CAKewWJ8WrPkWAVzVwZBZ-s2HfsMcluR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0Rte0KIsv52EemkyZJ7ZsVD_8C1qD2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yW9fhy-1qPyjfYTWI8M0QW6gy7jqsoV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_2O-8cg82Zm15kDjoH6-_GVhd3jXqNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_2O-8cg82Zm15kDjoH6-_GVhd3jXqNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2gA3iCNz4UMVQb1xVymc60JZTDisZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gg067p32QZD_bWPSo9kX7ZmiPq2WX1Eu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWJc5JgyTOmTKshMmsYeQjczEYNGS1Lz/view?usp=sharing
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2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร               
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของก ารบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอ

หนํวยในแตํละหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ ก ากับ ติดตาม สํงเสริม สนับสนุนให๎
คณะด าเนินการดังนี้ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งที่ 0053/2565 ซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหารและตัวแทนจากทุกคณะและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นฝุายเลขานุการ 

2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มกราคม 2565 

2. กองนโยบายและแผน จัดเก็บข๎อมูลคําใช๎จํายบุคลากร และก าหนดกรอบแนวคิดการ
จัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

มกราคม 2565 

3. จัดประชุมคณะท างานการจัดท ารายงานต๎นทุนฯ เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าและ
จัดท าบันทึกแจ๎งหนํวยงานระดับคณะทบทวนกิจกรรม/พันธกิจ และตรวจสอบคําใช๎จําย
แตํละกิจกรรมของหนํวยงานระดับคณะ 

กุมภาพันธ๑ 2565 

4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร เพื่อ
ก ากับ ติดตาม สนับสนุนแนะน าแนวทางการวิเคราะห๑สัดสํวนคําใช๎จํายของแตํละ
หลักสูตร และการวิเคราะห๑ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขํงขัน 

ครั้งที่ 1 (22 กุมภาพันธ๑ 2565) 
ครั้งที่ 2 (20 มิถุนายน 2565) 
ครั้งที่ 3 (22 มิถุนายน 2565) 

5. คณะด าเนินการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร เรียบร๎อยแล๎ว น าสํง 
รายงานให๎กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต๎องอีกครั้ง   

กรกฎาคม 2565 

6. คณะด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละ
หลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จํายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย๑ บุคลากร การจัดการเรียน  
การสอนอยํางตํอเนื่อง  

กรกฎาคม 2565 

7. กองนโยบายและแผน ด าเนินการจัดท ารายงานต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ระดับ
หลักสูตร พร๎อมทั้งจัดท ารูปเลํมสรุปเป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการจัดท า SAR ระดับมหาวิทยาลัยตํอไป 

กรกฎาคม 2565 
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3. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินงานชี้แจง
หลักเกณฑ๑ แนวทางกระบวนการและแผนการด าเนินงานวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยและแนวทางการ
วิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับหลักสูตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2565 

4. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางการวิเคราะห๑
ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับหลักสูตรของคณะ ก าหนดให๎คณะด าเนินการตรวจสอบผลการเบิกจํายและ
จัดเก็บข๎อมูลคําใช๎จํายทางตรงของคณะในระบบ MIS โดยกองนโยบายและแผนจะชี้แจงให๎ค าปรึกษา 
แนะน า และแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นตลอดการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยระดับหลักสูตรของคณะ  

เพ่ือให๎การจัดท ารายงานต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับหลักสูตร ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
กองนโยบายและแผนได๎ด าเนินการก ากับ ติดตาม สํงเสริมสนับสนุนให๎เจ๎าหน๎าที่ระดับคณะด าเนินการ
จัดท ารายงานต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับหลักสูตร โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

5. จากผลการประเมินตัวบํงชี้ที่ 5.1 ข๎อ 2 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินได๎มี
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายละเอียดเรื่อง 
การวิเคราะห๑ความคุ๎มทุนของการบริหารหลักสูตร ทั้งในประเด็นป๓จจัยน าเข๎า (Input) กระบวนการผลิต 
(Process) ผลผลิต/ผลลัพธ๑ (Output/Outcome) รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขํงขัน โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคูํเทียบอยํานรูปธรรม ดังนั้น  มหาวิทยาลัย  
จึงก าหนดให๎คณะสามารถก าหนดมหาวิทยาลัยคูํเทียบที่หลากหลาย และสามารถก าหนดมหาวิทยาลัยคูํ
เทียบมากกวํา 1 มหาวิทยาลัยได๎ เพ่ือให๎สะท๎อนผลการด าเนินงานที่แท๎จริง ซ่ึมีประเด็นในการเทียบเคียง 4 
ประเด็น ได๎แกํ  

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
2) อาจารย๑ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
3) อาจารย๑ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ  
4) ผลงานวิชาการของอาจารย๑  
มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร๑ภาคใต๎ ทั้ง 4 แหํง  และ 13 ตัวบํงชี้ 
ต๎องมีผลการประเมินรวมสูงกวํ าจึงจะถือวํามีโอกาสในการแขํงขันและหลักสูตรไมํมีหลักสูตรคูํแขํง 
จากมหาวิทยาลัยคูํเทียบถือวํามหาวิทยาลัยมีโอกาสในการแขํงขันเชํนกัน 

มหาวิทยาลัยวิเคราะห๑ผลการค านวณต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ระดับหลักสูตร สรุปเป็น
ภาพรวมคณะ ได๎ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห๑ต๎นทุนรวมระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลผลติ ต๎นทุนรวม ปริมาณ  ต๎นทุนตํอหนํวย 

ผลผลติที่ 1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ด๎านวิทยาศาสตร๑ 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี 158,835,980.79 1,533.28 FTES 103,592.29 
การสอน : คณิตศาสตร๑ 19,723,449.30 190.89 FTES 103,323.64 
การสอน : คหกรรมศาสตร๑ 16,973,922.13 163.59 FTES 103,758.92 
การสอน : เคม ี 8,403,122.88 81.03 FTES 103,703.85 
การสอน : ชีววิทยา 13,746,012.83 132.34 FTES 103,868.92 
การสอน : จุลชีววิทยาประยุกต๑ 9,115,158.79 88.00 FTES 103,581.35 
การสอน : เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร๑ 4,768,645.40 46.45 FTES 102,661.90 
การสอน : เทคโนโลยสีารสนเทศ 17,007,417.51 164.14 FTES 103,615.31 
การสอน : ฟิสิกส๑ 6,738,135.81 63.50 FTES 106,112.37 
การสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร๑ 11,904,091.26 114.67 FTES 103,811.73 
การสอน : การจดัการสิ่งแวดล๎อม 9,083,139.79 88.00 FTES 103,217.50 
การสอน : สาธารณสุขชุมชน 36,435,386.55 352.45 FTES 103,377.46 
การสอน : วิทยาศาสตร๑สุขภาพและสปา 4,937,498.54 48.22 FTES 102,395.24 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 42,995,296.87 405.69  105,980.67 
การสอน : เทคโนโลยีการเกษตร 23,928,758.77 249.16 FTES 96,037.72 
การสอน : เทคโนโลยีการจดัการผลติภัณฑ๑อาหาร 8,676,760.99 64.53 FTES 134,460.89 
การสอน : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10,389,777.11 92.00 FTES 112,932.36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 66,057,004.46 680.30 FTES 97,099.82 
การสอน : เทคโนโลยีอตุสาหการ 19,068,559.73 197.91 FTES 96,349.65 
การสอน : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) 18,599,336.94 193.04 FTES 96,349.65 
การสอน : เทคโนโลยไีฟฟูาอุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) 11,874,536.29 121.90 FTES 97,412.11 
การสอน : เทคโนโลยีการผลิต 3,364,210.51 32.07 FTES 104,902.11 
การสอน : วิศวกรรมโลจิสติกส๑ 13,150,360.99 135.38 FTES 97,136.66 
ผลผลิตที่ 2 ผู๎ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ด๎านสังคมศาสตร๑ 

490,401,422.61 4,246.49 FTES 115,483.95 

คณะครุศาสตร๑ 113,782,763.55 1,450.51 FTES 78,443.28 
การสอน : การศึกษาปฐมวัย 11,388,568.52 145.97 FTES 78,019.93 
การสอน : การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 15,740,995.90 163.22 FTES 96,440.36 
การสอน : คณติศาสตร๑ 18,104,707.40 230.41 FTES 78,576.05 
การสอน : พลศึกษา 12,107,088.00 153.69 FTES 78,776.03 
การสอน : ภาษาไทย 12,180,317.73 154.72 FTES 78,724.91 
การสอน : ภาษาอังกฤษ 12,208,174.53 155.83 FTES 78,342.90 
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ผลผลติ ต๎นทุนรวม ปริมาณ  ต๎นทุนตํอหนํวย 
การสอน : วิทยาศาสตร๑ทั่วไป 12,861,182.38 164.77 FTES 78,055.36 
การสอน : สังคมศึกษา 11,332,922.01 144.86 FTES 78,233.62 
การสอน : จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 4,632,404.16 35.80 FTES 129,396.76 
การสอน : สังคมศึกษา (สตลู) 3,226,402.92 101.24 FTES 31,868.86 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 156,035,398.82 2,854.67 FTES 54,659.70 
การสอน : รัฐประสาสนศาสตร๑ 40,515,564.13 863.85 FTES 46,901.16 
การสอน : ภูมสิารสนเทศ 11,571,758.53 178.52 FTES 64,820.52 
การสอน : การพัฒนาชุมชน 24,339,027.11 482.49 FTES 50,444.62 
การสอน : ภาษาไทย 15,690,416.68 278.60 FTES 56,318.80 
การสอน : ภาษาอังกฤษ 14,738,556.30 256.16 FTES 57,536.53 
การสอน : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14,057,322.87 240.10 FTES 58,547.78 
การสอน : สวสัดิการสังคม 18,209,623.01 337.99 FTES 53,876.22 
การสอน : สังคมศาสตร๑เพื่อมัคคุเทศก๑และการทํองเที่ยว 8,218,091.22 102.44 FTES 80,223.46 
การสอน : ภาษาจีน 8,695,038.97 114.52 FTES 75,925.94 
คณะวิทยาการจัดการ 126,960,279.37 2,002.00 FTES 63,416.72 
การสอน : นิเทศศาสตร๑ 11,401,783.42 154.39 FTES 73,850.53 
การสอน : บัญช ี 19,302,049.29 312.61 FTES 61,744.82 
การสอน : การจดัการ 20,668,549.25 335.14 FTES 61,671.39 
การสอน : การจดัการทํองเที่ยว 22,739,427.35 373.64 FTES 60,859.19 
การสอน : การตลาด 9,878,629.62 153.58 FTES 64,322.37 
การสอน : บริหารทรัพยากรมนุษย๑ 17,838,207.58 289.80 FTES 61,553.51 
การสอน : คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 14,814,747.03 237.19 FTES 62,459.41 
การสอน : เศรษฐศาสตร๑ 6,437,490.90 95.80 FTES 67,197.19 
การสอน : การจดัการนวตักรรมการค๎า 3,879,394.93 49.85 FTES 77,821.36 
คณะศลิปกรรมศาสตร๑ 56,729,120.90 553.74 FTES 102,447.22 
การสอน : ทัศนศิลป ์ 8,736,424.83 82.42 FTES 105,998.85 
การสอน : การออกแบบ 11,056,206.68 108.55 FTES 101,853.59 
การสอน : ดุรยิางคศิลปต์ะวันตก 15,914,403.72 156.68 FTES 101,572.66 
การสอน : ดนตรีไทย 5,873,314.94 56.55 FTES 103,860.56 
การสอน : นาฎศลิป์และการแสดง 15,148,770.73 149.54 FTES 101,302.47 
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จากการวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบวํา หลักสูตรที่มีคําใช๎จําย
ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตสูงสุด 5 อันดับ เรียงจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ 

1. หลักสูตร การทํองเที่ยว สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีต๎นทุนรวม 18,549,905.37 บาท 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) 69.88 มีต๎นทุนตํอหนํวย 265,453.71 บาท 

2. หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีต๎นทุนรวม 
18,343,954.60 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) 69.12 มีต๎นทุนตํอหนํวย 265,392.86 บาท 

3. หลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ๑อาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีต๎นทุนรวม 
8,676,760.99 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) 64.53 มีต๎นทุนตํอหนํวย 134,460.89 บาท 

4. หลักสูตร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร๑  มีต๎นทุนรวม 
4,632,404.16 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) 35.80 มีต๎นทุนตํอหนํวย 129,396.76 บาท 

5. หลักสูตร ทัศนศิลป์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร๑ มีต๎นทุนรวม 8,736,424.83 บาท จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) 82.42 มีต๎นทุนตํอหนํวย 105,998.85 บาท 

จากการวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตที่มีคําใช๎จํายต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตต่ าสุด พบวํา หลักสูตร
ภายในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตต่ ากวําคณะอ่ืน ๆ  

ผลการวิเคราะห๑สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือผลิตบัณฑิตตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เรียงล าดับ
จากมากไปหาน๎อย จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 265,423.45 บาท 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 93,072.98 บาท 
3. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 92,061.65 บาท 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 89,225.83 บาท 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 83,756 บาท 
6. คณะครุศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 68,082.85 บาท 
7. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 51,517.83 บาท 
8. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎ผลิตบัณฑิต เทํากับ 43,453.99 บาท 

ผลการวิเคราะห๑สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาการเรียนการสอน เทํากับ 4,177.38 บาท 
2. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ งบประมาณที่ใช๎พัฒนาการเรียนการสอน เทํากับ 

3,768.02 บาท 
3. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาการเรียนการสอน เทํากับ 3,720.95 บาท 
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ผลการวิเคราะห๑สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 6,727.08 บาท 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 6,726.91 บาท 
3. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 

5,765.32 บาท 
4. คณะครุศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 5,333.38 บาท 
5. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 4,348.17 บาท 
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 4,313.95 บาท 
7. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เทํากับ 

3,657.26 บาท 
ผลการวิเคราะห๑สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนาบุคลากรตํอจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ( FTES) 

เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย จ าแนกตามคณะดังนี้ 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 6,616.74 บาท 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 6,494.47 บาท 
3. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 5,765.32 บาท 
4. คณะครุศาสตร๑ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 5,028.06 บาท 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 4,416.36 บาท 
6. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 3,829.77 บาท 
7. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ งบประมาณที่ใช๎พัฒนาคุณภาพบุคลากร เทํากับ 

3,780.43 บาท 
ผลการวิเคราะห๑ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแขํงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา รายละเอียดหลักฐานที่ 5.2-2-1 รายงานผลการวิเคราะห๑ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน  

จากการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถ
วิเคราะห๑ความคุ๎มทุนของการบริหารหลักสูตร ได๎ดังนี้ 

1. ด๎านป๓จจัยน าเข๎า (Input) หลักสูตรมีต๎นทุนผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบจากปีงบประมาณ 2563 
ทั้ง 2 ด๎าน ได๎แกํด๎านวิทยาศาสตร๑ และด๎านสังคมศาสตร๑ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสํงเสริมสนับสนุนให๎
อาจารย๑ผู๎สอนมีต าแหนํงทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในด๎านตําง ๆ เพ่ือน า
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนาการเรียนการสอนตํอไป 
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2. ด๎านกระบวนการผลิต (Process) มหาวิทยาลัยสํงเสริมสนับสนุนให๎หลักสูตรจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาสติป๓ญญา  สังคม อารมณ๑ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของแตํละหลักสูตร  

เนื่องจากสถานการณ๑โควิค-19 ท าให๎มหาวิทยาลัยต๎องยกเลิกบางกิจกรรม ท าให๎การเบิกจําย
ไมํเป็นไปตามแผน สํงผลให๎ต๎นทุนผลผลิตลดลงเมื่อเทียบจากปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
วิทยาศาสตร๑ และด๎านสังคมศาสตร๑  

3. ด๎านผลผลิต/ผลลัพธ๑ (Output/Outcome) โดยภาพรวมแตํละหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวํา 4.00 ในตัวบํงชี้ที่ 2.1 
และตัวบํงชี้ที่ 2.2 คิดเป็นร๎อยละ 63.33  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 2 

5.2-2-1 สรุปผลการวิเคราะห๑ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน 

5.2-2-2 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานต๎นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

5.2-2-3 รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช๎จํายงบประมาณเงินรายได๎และงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 

5.2-2-4 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรวม) 
5.2-2-5 หลักเกณฑ๑การจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
5.2-2-6 เกณฑ๑การป๓นสํวนคําใช๎จํายเข๎าสูํศูนย๑ต๎นทุนหลัก 
5.2-2-7 รายงานต๎นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-2-8 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 มรภ.สงขลา 
5.2-2-9 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มรภ.นครศรีธรรมราช 
5.2-2-10 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มรภ.ภูเก็ต 
5.2-2-11 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มรภ.ยะลา 
5.2-2-12 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มรภ.สุราษฎ๑ธานี 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1E4ggc5hDP--AQpGNzPOUVemygOvsbZEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maVOIxZyqOJvysWFilY0v-hw6vrMIu0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maVOIxZyqOJvysWFilY0v-hw6vrMIu0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAtAgewv8SWGDNOA5to33S_AsCNSSNkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAtAgewv8SWGDNOA5to33S_AsCNSSNkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2NLtLaEOF0JSDzygV3fdWnfYrDlgKPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MbkTHIB5HMeXjXRilEzG9pvk6nvofzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyPVL6k3bAE-W5m4L51bAXl3YjX32k2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osVKHAkwwxZ0Cgt46ClErtf7uxau1URR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HoNqKJT0lTyJ-WGCSDHneBCuNCEJr-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wfrd33XXwx8RsRCrpcE0VtKk1LxX3atB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQ1TSyYr0dH1Nx_4hjnhPg8o9hyPAIjm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9zJRILcJFSi6HPFVEFm4fqd6E-x8Ycr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0nLF8VM09Ta7RdVlpP-Dzg1hAM-eW8H/view?usp=sharing
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2849/2564 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด๎วย อธิการบดี  
รองอธิการบดี คณบดี ผู๎อ านวยการส านัก หัวหน๎างาน 

2. มีการวิเคราะห๑ ระบุความเสี่ยง ระบุป๓จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป๓จจัยภายใน ป๓จจัยภายนอก หรือ
ป๓จจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวํา มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี ้

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

1. รายได๎จากการบริหาร 
ทรัพย๑สินของมหาวิทยาลัย
ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด  

  

1. ป๓ญหาทางเศรษฐกิจท าให๎
ผู๎ประกอบการ/บริษัท/หนํวยงาน
ราชการ ไ มํ ก ล๎ า ล งทุ นและ
ยกเลิกสัญญาเ ชําพื้นที่หรือ
ยก เ ลิ ก ก า รขอ ใ ช๎ ส ถ านที่ /
ห๎องพัก/สระวํายน้ า 
2. การแพรํระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ๑การให๎บริการของ
ศูนย๑ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพธุรกิจ “สงขลาพาเลซ” 
หอพักรุกขวัลย๑และสระวํายน้ า ในรูปแบบเชิงรุก 
2. ทบทวนระเบียบที่ เกี่ยวข๎องกับการบริหาร
ทรัพย๑สินเพื่อกํอให๎เกิดรายได๎ 
3. จัดโครงการ/กิจกรรม สร๎างรายได๎เพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอยํางยั่งยืน ดังนี้ 

1) บริ หา รจั ด กา รพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จ เ พื่ อ
กํอให๎เกิดรายได๎อยํางยั่งยืน 

2) บริหารจัดการสิ่งปลูกสร๎างเพื่อกํอให๎เกิด
รายได๎อยํางยั่งยืน 

2. ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากพ.ร.บ.คุ๎มครอง
ข๎อมูลสํวนบุคคล (PDPA) 
 

1. ความพร๎อมขององค๑ กร
เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ๎มครองข๎อมูล
สํวนบุคคล 
2. กฎหมาย ประกาศและ
ระเบียบตําง ๆ 
3. ซอฟต๑แวร๑ และฮาร๑ดแวร๑  

1. ประกาศนโยบายคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 
2. เตรียมความพร๎อมทางด๎าน บุคลากร ฮาร๑แวร๑ 
และ ซอฟต๑แวร๑ที่เกี่ยวข๎อง 

3. Data Loss Prevention 
and Data Ransom 

เครื อขํ ายหรื อ เ ว็บ ไซต๑ ของ
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ถูก โจมตี จากภายนอกและ
ข๎อมูลสูญหาย 

1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การรู๎สารสนเทศ 
และภัยคุกคามในรูปแบบตําง ๆ  
2. เฝูาระวังภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในระบบ ( Monitor)  
3. จัดหาอุปกรณ๑ปูองกันท่ีเหมาะสมกับองค๑กร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

4. ความไมํปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน ข อ ง บุ ค ล า กร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

การ เกิ ด อุ ทกภั ย เ นื่ อ ง จาก
มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ราบลุํม
ล๎อมรอบด๎วยภู เขาและมีการ
ระบายน้ าจากภายนอกเข๎ามา
ภายในมหาวิทยาลัย หากมีฝนตก
ตํอเนื่องจะท าให๎มีปริมาณน้ าจาก
ภายนอกไหลเข๎ ามาภายใน
มหาวิทยาลัย ท าให๎เกิดน้ าทํวมขัง 
และไมํสามารถระบายน้ าได๎ทัน 

1. จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิด
ความเสียหายในการซํอมแซม 
2. จัดท าแผนการเตรียมรับสถานการณ๑และ
ซักซ๎อมกํอนเกิดอุทกภัย 
3. จัดผู๎รับผิดชอบในการเฝูาระวังเหตุการณ๑และ
การระบายน้ าเพื่อเป็นการพรํองน้ ากํอนเกิดฝนตก
หนักและคอยประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณ๑ 
4. ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟูาประจ าโรงสูบน้ า เพื่อใช๎
เป็นข๎อมูลในการบริหารจัดการน้ า 
5. ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าหรือเครื่องวัดระดับ
น้ าเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการแจ๎งเหตุ แก๎ไข และ
ปูองกันสถานการณ๑น้ าทํวม 
6. จัดท าแผนระยะยาวโดยจัดท าเป็นแผนการ
บริหารจัดการน้ ารํวมกับหนํวยงานภายนอก 
ได๎แกํ จังหวัดสงขลา ส านักงานชลประทานที่ 16 
อบจ.สงขลา แขวงทางหลวงสงขลา เทศบาลเมือง
เขารูปช๎าง  

1) จัดท าแก๎มลิงรับน้ าเพื่อชะลอปริมาณน้ า
ไหลเข๎าพื้นที่มหาวิทยาลัย จากเขาส าโรงและ 
เขารูปช๎าง 

2) ปิดเส๎นทางน้ าหรือเปลี่ยนเส๎นทางน้ าจาก
ทํอลอดหน๎าเขตการศึกษา 

3) จัดท าอุโมงระบายน้ าลงสูํคลองส าโรง 
7. ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ า  

โดยก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันศุกร๑ที่ 24 ธันวาคม 2564 

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เสนอตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  
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ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

ระดับ 
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. รายได๎จากการบริหาร 
ทรัพย๑สินของมหาวิทยาลัย 
ไมํ เป็นไปตามเปู าหมายที่
ก าหนด  

 

20 
สูงมาก 

20 
สูงมาก 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
1. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ๑การให๎บริการไปยังหนํวยงาน
ภายนอกทางในสํวนของภาครัฐและเอกชน 
2. จัดโครงการเพื่อหารายได๎ โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตด๎วย
กิจกรรมกีฬา จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) การพัฒนาทักษะกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน  
(2) การเรียนรู๎อุปกรณ๑และการทดลองด าน้ าเบื้องต๎น  
(3) การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้ าเบื้องต๎น  
(4) การเป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา  
(5) การเป็นผู๎ตัดสินกีฬา 

3. เปิดให๎เชําพื้นที่บริเวณริมก าแพงถนนกาญจนวนิช จ านวน 18 
ล็อค เพื่อให๎ผู๎ประกอบการภายนอกเข๎ามาด าเนินกิจการ 
4. เปิดให๎เชําอาคารศูนย๑ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ “สงขลาพาเลซ” 
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการภายนอกเข๎ามาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงพบวํา มีรายได๎จากการบริหาร
ทรั พย๑ สิ น ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร๎ าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวนเงิน 3,647,282.65 บาท 
คิดเป็นร๎อย 36.47 % ซึ่งรายได๎น๎อยกวําเปูาหมายที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 63.26 
เมื่อเทียบกับเปูาหมายรายได๎การบริหารทรัพย๑สิน ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 
10,000,000 บาท สํงผลให๎ระดับความเสี่ยงไมํลดลงจากเดิม 

2. ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากพ.ร.บ.คุ๎มครอง
ข๎อมูลสํวนบุคคล (PDPA) 

 

15 
สูง 
  

 

15 
สูง 

 
 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
1. สํงเสริม สร๎างความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ๎มครอง
ข๎อมูลสํวนบุคคล (PDPA) โดยการประชาสัมพันธ๑และให๎ความรู๎ 
2. ประกาศนโยบายคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงพบวําการเกิดความรั่วไหล
ของข๎อมูลสํวนบุคคลเกิดขึ้นทุกวัน สํงผลให๎ระดับความเสี่ยงที่
มีอยูํไมํลดลงจากเดิม 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

ระดับ 
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. Data Loss Prevention 
and Data Ransom 

12 
สูง 

9 
ปานกลาง 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู๎
การดูแลอุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑ และความปลอดภัยใน
การใช๎งานอินเทอร๑เน็ตภายในส านักงาน ออนไลน๑ ผํานระบบ 
ZOOM จ านวน 2 รุํน ในวันที่ 11 และ 25 มีนาคม 2565 เพื่อ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การรู๎สารสนเทศ และภัยคุกคามใน
รูปแบบตําง ๆ 
2. ด าเนินการติดตั้ง firewall ท าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูลที่ผํานเข๎า-
ออกระบบเครือขําย โดยมีการก าหนดกฎ เพื่อควบคุมการเข๎า-ออกของ
ข๎อมูล เพื่อเป็นการปูองกันข๎อมูลที่จะสํงผํานเข๎ามายังเครือขํายภายใน
มหาวิทยาลัย 

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงพบวําเครือขํายขํายหรือ
เว็บไซต๑ของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการโจมตีและ
พยายามเข๎าถึงเครื่องแมํขําย 100 ครั้ง/วัน สํงผลให๎ระดับความ
เสี่ยงที่มีอยูํจากระดับความเสี่ยงสูงลดลงเหลือระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 

4. ความไมํปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน ข อ ง บุ ค ล า กร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

12  
สูง 

 9 
ปานกลาง 

 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
1. จัดท าแผนการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาเครื่อง

สูบน้ า 
2. มอบหมายให๎หนํวยซํอมบ ารุงและอนุรักษ๑พลังงานเป็น

ผู๎รับผิดชอบในการเฝูาระวังเหตุการณ๑และการระบายน้ าเพื่อเป็น
การพรํองน้ ากํอนเกิดฝนตกหนักและคอยประสานงานเมื่อเกิด
เหตุการณ๑ 

3. ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ าเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการแจ๎งเหตุ 
แก๎ไข และปูองกันสถานการณ๑น้ าทํวม 

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงพบวํามีปริมาณฝนตกใน
พื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา 139 – 500 มิลลิเมตรตํอวัน สํงผลให๎
ระดับความเสี่ยงท่ีมีอยูํจากระดับความเสี่ยงสูงลดลงเหลือระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 3 

5.2-3-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 2849/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-3-2 ปฏิทินการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-3 แบบการวิเคราะห๑และประเมินความเสี่ยง (RM-2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-4 แผนการบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
5.2-3-6 แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              

ระดับมหาวิทยาลัย 
5.2-3-7 บันทึกข๎อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-8 รายผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน
(ให๎แสดงผลการด าเนินงานในปีที่ประเมิน) 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยบริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลได๎ครบถ๎วนทั้ง  10 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารและค านึงถึงความถูกต๎องเป็นไปตามครรลองธรรม มุํงประโยชน๑ของมหาวิทยาลัยและทางราชการเป็น
สิ่งส าคัญ โดยให๎ความส าคัญกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวนอยํางเทําเทียม และเปิดโอกาสให๎ทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการด าเนินงานอยํางเสมอภาค ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามท่ีได๎รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน ที่มีภารกิจ
คล๎ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สุขตํอประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต๎องมีทิศทางยุทธศาสตร๑และเปูาประสงค๑ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยํางตํอเนื่องและเป็น
ระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏขลา บริหารงานภายใต๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการ ติดตามและประเมินผล
ส าเร็จในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงาน ตํอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยน า

https://drive.google.com/file/d/13kMYWgkHOnrZoRb6WUXYRfxtAZjUYhzJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kMYWgkHOnrZoRb6WUXYRfxtAZjUYhzJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jF5En_dJku6AN4nZyjVErDpnGwGD9vT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13u8Od80kRkorS6J029bMVaGwZPvWK1kV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qZmuHYNVrPowuxxgcyUuzI45-fROx66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uU0WDah7BD1Phy56fJdoZQCVRhLsLJi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CF6uAt4fWCbgu5vJvrsyZOKBSL59dGWt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CF6uAt4fWCbgu5vJvrsyZOKBSL59dGWt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14HY-GwiYFpeIytxnK1jvzfxYqMptiCy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FMOTeQAAJPfT8I8IJ-zCPKCFEul6CLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/131_Slf6AgfaQlDtCjKZz8WI4fhpsKv-3?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 235 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ข๎อเสนอแนะจากผลการ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และผลการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผํานมา มาพัฒนามหาวิทยาลัยในด๎าน ตําง ๆ เชํน การให๎บริการแกํ
นักศึกษาและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งการเบิกจํายงบประมาณและการบริหารจัดการที่
เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีที่มุํงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการ ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ พร๎อมระบุผู๎รับผิดชอบ 

2) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบแนวคิด 
เทคนิคการก ากับติดตามระบุไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 

3) มีการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ปีงบประมาณ 2565 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 30 Key Result  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 30 Key Result  มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
10 Key Result  (ร๎อยละ 3.33) ไมํบรรลุเปูาหมาย 20 Key Result (ร๎อยละ 66.67)   

(2) รอบ 9 เดือน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 30 Key Result  มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 24 
Key Result  (ร๎อยละ 80.00) ที่ไมํบรรลุเปูาหมาย 10 Key Result (ร๎อยละ 10.00) และที่อยูํระหวํางด าเนินงาน 10 
Key Result (ร๎อยละ 10.00)    

4) มีการติดตาม เรํงรัด การใช๎จํายงบประมาณทุกปีงบประมาณ และน าเสนอตํอ
คณะกรรมการเรํงรัดติดตามการเบิกจํายงบประมาณ 

5) ผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวํา  
ผลคะแนนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เทํากับ 91.76 คะแนน 

6) ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินอยูํในระดับดี คะแนนประเมินเทํากับ 4.36 คะแนน 

7) ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ปีการศึกษา 2563 
คะแนนประเมินเทําากับ 4.58 คะแนน ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก 
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใช๎เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให๎องค๑กรสามารถใช๎ทรัพยากร  
ทั้งด๎านต๎นทุน แรงงานและระยะเวลาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบั ติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน  โดยใช๎เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให๎สามารถใช๎ทรัพยากรทั้งด๎าน
ต๎นทุนแรงงาน และระยะเวลาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใช๎ในการบริหารจัดการให๎เกิดความคุ๎มคํา ประหยัด
ทรัพยากร ประหยัดเวลา และงบประมาณ เป็นข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการบริหารและการตัดสินใจของผู๎บริหารที่
คลอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน ซึ่งระบบสารสนเทศออนไลน๑ และระบบ MIS มีดังนี ้

1) ระบบ MIS SKRU 
2) ระบบบริการการศึกษา 
3) ระบบ E-Doc 
4) ดูเงินเดือน (แสดงผลสารสนเทศ) 
5) เปลี่ยนรหัสผํานระบบสารสนเทศ 
6) ดูเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า 
7) ระบบฐานข๎อมูลการลา 
8) ระบบบันทึกหนํวยการใช๎ไฟฟูาฯ 
9) Office 365 ส าหรับนักศึกษา 
10) ระบบแจ๎งซํอมและบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ 
11) ระบบประชุมออนไลน๑ 
12) mail นักศึกษา/บุคลากร 
13) แหลํงข๎อมูล ASEAN 
14) LMS New ห๎องเรียนเสมือน 
15) ระบบค๎นหาอีเมลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
16) หมายเลขโทรศัพท๑ภายในมหาวิทยาลัย 
17) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู๎บริหาร 
18) Office 365 ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
คือ การให๎บริการที่สามารถด าเนินการได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร๎างความเชื่อมั่น 

ความไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต๎องการของประชาชน ผู๎รับบริการ และผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตําง 

มหาวิทยาลัยเน๎นการให๎บริการที่สามารถด าเนินการได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือสร๎าง
ความเชื่อมั่น ความไว๎วางใจ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง หรือความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย มีการอ านวยความสะดวกตํอผู๎ที่มาใช๎บริการที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย สะดวกและรวดเร็ว โดยจัด
ให๎บริการ ดังนี้ 

1) จัดให๎มีชํองทางในการรับฟ๓งความคิดเห็นเรื่องทุจริต  
2) จัดให๎มีชํองทางการร๎องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส๑ ให๎บุคคลผู๎เดือดร๎อนสามารถร๎องเรียน

ผํานระบบทางเครือขํายอินเทอร๑เน็ตสายตรงถึงอธิการบดี  
3) จัดให๎มีชํองทางการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน๑เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตํอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย๑  
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่และผลงานตํอเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดย
ความรับผิดชอบนั้นควรอยูํในระดับที่สนองตํอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความ
ส านึกในการรับผิดชอบตํอป๓ญหาสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติหน๎าที่ ตระหนักถึงความส าคัญ
การบริหารงานตามพันธกิจ และการด าเนินงานตําง ๆ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑  มีความรับผิดชอบตํอ
ความบกพรํองในหน๎าที่การงานที่รับผิดชอบอยูํ และพร๎อมที่จะปรับปรุงแก๎ไขได๎ทันทํวงที ยอมรับการ
ตรวจสอบ และพร๎อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ ปรากฎเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ของอธิการบดีอยํางเต็มก าลัง
ความสามารถ เชํน การบริหารจัดการ จะเห็นได๎วําไมํมีคดีละเมิดเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
อธิการบดีได๎ใช๎อ านาจในการตัดสินใจ โดยให๎มีการไกลํเกลี่ย คลี่คลาย ขจัดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ ที่
เกิดข้ึนให๎ลดลง 

2) อธิการบดีได๎มอบหมายงานและมอบอ านาจให๎รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ผู๎ชํวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  

3) มหาวิทยาลัยมีการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิต  
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5. หลักความโปรํงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยํางตรงไปตรงมา ชี้แจงได๎
เมื่อมีข๎อสงสัยและสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอันไมํต๎องห๎ามตามกฎหมายได๎อยํางเสรี โดยประชาชน
สามารถรู๎ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตําง ๆ และสามารถตรวจสอบได๎ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีกระบวนการปฏิบัติงานอยํางเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได๎เมื่อมีข๎อสงสัย มีการด าเนินงานสร๎างระบบการตรวจสอบภายใน
และภายนอกที่สามารถท าให๎ผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎บริหาร และสาธารณชนสามารถมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ
อยํางเป็นระบบและครอบคลุม ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยเข๎ารํวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยภาครัฐ ITA โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการตั้งแตํการวางแผนในการด าเนินงาน จัดท าแผนและปฏิทิน
การด าเนินงาน สร๎างระบบในการรองรับการประเมิน และการสร๎างกลไกการด าเนินงานเพื่อรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใส โดยการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งได๎ก าหนดบทบาทและหน๎าที่ของ
กรรมการ พร๎อมกันนี้ผู๎บริหารได๎มีการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานและ
ปฏิบัติด๎วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปรํงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2) มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ท าหน๎าที่สอบทวนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งด๎านการเงิน การบริหารความเสี่ยง หรืออ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

3) มีหนํวยตรวจสอบภายในที่ท าหน๎าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกด๎าน ให๎เป็นไปตาม
กฎหมายข๎อบังคับ หรือระเบียบตําง ๆ  โดยขึ้นตรงตํออธิการบดี และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ครั้งที่ 1/2565) เพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข๎อง มีกระบวนการประเมิน
อยํางตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได๎ 

6. หลักการมีสํวนรํวม (Participation) 
คือ กระบวนการที่ข๎าราชการ ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมมีโอกาสได๎เข๎ารํวมใน

การรับรู๎ เรียนรู๎ ท าความเข๎าใจ รํวมแสดงทัศนะ รํวมเสนอป๓ญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข๎อง รํวมคิด
แนวทาง รํวมการแก๎ไขป๓ญหา รํวมในกระบวนการตัดสินใจ และรํวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ๎นสํวน
การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยให๎บุคลากรทุกภาคสํวน บุคลากร นักศึกษา ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
เข๎ามามีสํวนรํวมในทุกกระบวนการ แสดงความคิดเห็น การสร๎างความเข๎าใจและการแก๎ป๓ญหา การมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจทั้งด๎านวิชาการ การบริหารงานบุคคล กฏหมาย งบประมาณและ
การเงิน ในรูปแบบคณะกรรมการ ได๎แกํ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย๑และข๎าราชการ เป็นต๎น ซึ่งในที่ประชุมของคณะกรรมการชุดตําง ๆ ที่ได๎กลําว
มาแล๎ว ได๎เปิดโอกาสให๎บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการรับฟ๓งความคิดเห็น นโยบาย 
ข๎อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในโอกาสที่สมควรของการประชุมคณะตําง ๆ เชํน การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย๑และข๎าราชการ เป็นต๎น นอกจากนี้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ได๎มีการสอบถามคิดเห็นของบุคลากร และนักศึกษาให๎มีสํวน
รํวมประเมินผู๎บริหารมหาวิทยาลัย   

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
คือ การถํายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสํวนราชการสํวนกลางให๎แกํ

หนํวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให๎แกํบุคลากร โดย
มุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการตํอผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การปรับปรุง 
กระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของสํวนราชการ 

มหาวิทยาลัยมีโครงสร๎างการบริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย รองอธิการบดี ผู๎ชํวย
อธิการบดี คณบดีผู๎อ านวยการส านัก/ สถาบัน ซึ่งอธิการบดีได๎มอบหมายงานและมอบอ านาจให๎รอง
อธิการบดีให๎ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคลํองตัว 
และเป็นประโยชน๑สูงสุดตํอมหาวิทยาลัยและมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจแกํคณบดี ผู๎อ านวยการ ส านัก/
สถาบัน ในการด าเนินงานของคณะ เพ่ือให๎การด าเนินงานเกิดความคลํองตัว รวดเร็ว และเป็นประโยชน๑สูงสุด
ตํอคณะและมหาวิทยาลัย เชํน สามารถตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ เพ่ือพัฒนาจุดเน๎นตามบริบทของ
หนํวยงานได ๎

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คือ การใช๎อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข๎อบังคับในการบริหารราชการด๎วยความเป็นธรรม 

ไมํเลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยยึดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้งกรอบ

กฎหมาย ข๎อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานอยํางเครํงครัด ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวนด๎วยความเป็นธรรม โดยจะด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว๎
ในกฎ ระเบียบข๎อบังคับ ที่ระบุวําเป็นอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการชุดที่แตํงตั้งและน ากฎ ระเบียบ หรือ
ข๎อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องตําง ๆ มาบังคับใช๎กับบุคลากรทุกระดับให๎ถือปฏิบัติอยํางเทําเทียมกัน 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
คือ การได๎รับการปฏิบัติและได๎รับบริการอยํางเทําเทียมกันโดยไมํมีการแบํงแยกด๎านชายหรือหญิง 

ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎การศึกษาทุกคน
อยํางเทําเทียม บริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย บริหารงานโดย ไมํเลือกปฏิบัติ ผู๎บริหารให๎
ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด๎านการบริหารและการให๎บริการ  โดยได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจ าและพนักงานประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565)  
เพ่ือให๎การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ได๎รับการปฏิบัติอยํางเทํา
เทียมกัน เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2) มีการก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาเข๎าศึกษาตํอและประกาศให๎ทราบอยํางเปิดเผย เป็น
ธรรม ผํานชํองทางการสื่อสารที่หลากหลายโดยไมํค านึงความแตกตํางด๎านเชื้อชาติ ภาษา ความพิการ ฐานะ
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการชํวยเหลือ สนับสนุนด๎านเงินทุนกับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย๑ใน
การศึกษา ผํานกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และการจัดสรรทุนการศึกษาตําง ๆ ที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมการเงินกองทุน เป็นต๎น 

3) มีคณะกรรมการอุทธรณ๑ร๎องทุกข๑ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ท าหน๎าที่รับ
เรื่องร๎องเรียนที่ไมํเป็นธรรมทุกกรณี 

10. หลักฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คือ การหาข๎อตกลงทั่วไปภายในกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นข๎อตกลงที่เกิดจาก

การใช๎กระบวนการเพ่ือหาข๎อคิดเห็นจากกลุํมบุคคลที่ได๎รับประโยชน๑และเสียประโยชน๑ โดยเฉพาะกลุํมที่
ได๎รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต๎องไมํมีข๎อคัดค๎านที่ยุติไมํได๎ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไมํจ าเป็นต๎อง
หมายความวําเป็นความเห็นพ๎องโดยเอกฉันท๑ 

ผู๎บริหารให๎ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช๎ในการตัดสินใจ
ทางการบริหาร การยึดหลักมุํงเน๎นฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ) หรือที่ประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย พิจารณาให๎ความเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบใน
เรื่องตําง ๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบายการบริหาร แนวทางปฏิบัติ และการป๓ญหาความขัดแย๎ง โดยอาศัย
ฉันทามติของที่ประชุม การด าเนินงาน ที่เก่ียวกับการจัดท า ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
ในกระบวนการ มีการก าหนดให๎ทุกขั้นตอนมีการด าเนินงานบริหารงานที่มุํงเน๎นหลักฉันทามติ โดยจัดให๎มี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบุคคล สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ชุดตําง ๆ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย รํวมแสดงความคิดเห็นตํอการจัดท า 
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ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา จนได๎ข๎อสรุป และเข๎าสูํกระบวนการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎องตํอไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 4 

5.2-4-1 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-4-2 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2   
5.2-4-3 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
5.2-4-4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและในต าแหนํง

อธิการบดี คณบดีและผู๎อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
5.2-4-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-4-6 ระบบสารสนเทศออนไลน๑ และระบบ MIS  
5.2-4-7 ชํองทางร๎องเรียนเรื่องร๎องทุกข๑ 
5.2-4-8 สายตรงอธิการบดี 
5.2-4-9 ระบบบริการศึกษา 
5.2-4-10 ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให๎รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
5.2-4-11 ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให๎ผู๎ชํวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
5.2-4-12 ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให๎คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
5.2-4-13 ระบบติดตามภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
5.2-4-14 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
5.2-4-15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานและปฏิบัติด๎วยความสุจริต 

มีคุณธรรมและความโปรํงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-4-16 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.2-4-17 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
5.2-4-18 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5.2-4-19 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
5.2-4-20 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
5.2-4-21 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย๑และข๎าราชการ 
5.2-4-22 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.2-4-23 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในต าแหนํง

อธิการบดี คณบดี และผู๎อ านวยการ 

https://www.skru.ac.th/th/assets/media/strategy/strategy-5y-165.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CAKewWJ8WrPkWAVzVwZBZ-s2HfsMcluR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CAKewWJ8WrPkWAVzVwZBZ-s2HfsMcluR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_2O-8cg82Zm15kDjoH6-_GVhd3jXqNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_2O-8cg82Zm15kDjoH6-_GVhd3jXqNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WXtiTkPnAAaFeejy3-2PE9BWqMecl9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WXtiTkPnAAaFeejy3-2PE9BWqMecl9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-SO1GH861nCkhrWRDwQEuANfWG-IMl0/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/
http://mis.skru.ac.th/personnel/ceo_bell_frm2.php?fbclid=IwAR3ubMWS7UiPPtL8VJoSS3kGAmo7r-Ayb2o5eSeiimZLrwGVBfMtFS_jffM
http://mis.skru.ac.th/personnel/ceo_bell_frm.php
https://reg.skru.ac.th/registrar/login.asp?avs957990886=1
http://webdoc.skru.ac.th/files/1565-64.pdf
http://webdoc.skru.ac.th/files/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.pdf
http://webdoc.skru.ac.th/files/3025-64.pdf
http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_student/login.php
https://www.skru.ac.th/ita/new/file/2565_board.pdf
https://www.skru.ac.th/news_skru/file/2021032901/upfile/384519238.pdf
https://www.skru.ac.th/news_skru/file/2021032901/upfile/384519238.pdf
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/EdJH1cHrb6RDj9jfxkdYlVYBmwWys3wKh9gHEcVeIIRD4A
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phattharahong_bo_skru_ac_th/EaOA9KHhcGBLu6N-cw7qhQEBy_agQbuwtbH5y_FNhsvuUA?e=s4iTE3
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phattharahong_bo_skru_ac_th/Ee4JF-y5km5CsssC1OGaL-ABkEprSouelwLUeY6XdvEgLg?e=lsmHQo
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/EdJ6iRZaV-lAmven4u1hehcBkbuigcCrTQ7SgcjbAwFMiA?e=2cwQFw
https://council.skru.ac.th/data/11-65%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AF.pdf
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/Ef5wEJhbHPZFhQlEPNKcgE0Brk0F-hIGywf419R-igIYCA?e=1yYmJ4
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/Ef2elPE5lzZAu5oKvYktq9YB-yskThnMjr_yUMrRNKq_zw?e=ge50cr
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/Ed1puRToyCdKtlp0SZd1wtgBPy0vseMVhqe-qVq3lvh6Aw?e=nyQsy4
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/Ed1puRToyCdKtlp0SZd1wtgBPy0vseMVhqe-qVq3lvh6Aw?e=nyQsy4
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5.2-4-24 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ๑และร๎องทุกข๑ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-4-25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
5.2-4-26 ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
5.2-4-27 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5.2-4-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตาม สํงเสริม สนับสนุน ให๎ทุกหนํวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานจัดการความรู๎ตามระบบโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู๎ (KM) โดยมีอธิการบดี               

รองอธิการบดี และผู๎บริหารของทุกหนํวยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือท าหน๎าที่ก ากับ ติดตาม สํงเสริม ให๎ทุก
หนํวยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความรู๎ตามระบบ ทบทวนวิเคราะห๑ผลการด าเนินงานที่ผํานมา จัดท า
แผนการจัดการความรู๎ (KM Action Plan) เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยใช๎เป็นแนวทางในการสํงเสริมให๎ทุก
หนํวยงานด าเนินงาน  

2. มีการก าหนดระบบการจัดการความรู๎ ปีการศึกษา 2564 ก าหนดประเด็นองค๑ความรู๎ เพื่อให๎
สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ก าหนดเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านการผลิตบัณฑิต ด๎านการวิจัย และด๎านการ
พัฒนางานซึ่งกระบวนการ 8 ขั้นตอน         

3. มีการก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินงานการจัดการ
ความรู๎ตามระบบ โดยปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรู๎  ซึ่งมีกิจกรรมตาม
กระบวนการ ดังนี้ 

1) การบํงชี้ความรู๎/ก าหนดองค๑ความรู๎หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญของมหาวิทยาลัยและหนํวยงาน
และก าหนดประเด็น ขอบเขตการจัดการความรู๎โดยแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู๎ (KM)  
ระดับมหาวิทยาลัย และประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู๎เพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ (KM) ระดับมหาวิทยาลัยที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของมหาวิทยาลัย 
ให๎ครอบคลุมตามพันธกิจ 

2) การสร๎างและแสวงหาความรู๎ โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดขอบเขต ประเด็นองค๑
ความรู๎แตํละด๎าน และสนับสนุนสํงเสริมการจัดการความรู๎แกํหนํวยงานโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู๎ (KM) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน๑ของการ
จัดการความรู๎ (KM) สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการจัดการความรู๎ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอยํางเป็นรูปธรรม 
และเพ่ือรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กร 

3) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู๎ 

https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/EQIAyn3DD3xLl5ts7BjH3NsBA1OOWzsC9dmgUE9StpbvdQ?e=1GYnfx
https://council.skru.ac.th/data/PRB.pdf
https://council.skru.ac.th/main_page/main.php?type=2
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phattharahong_bo_skru_ac_th/Ed1nMqPrLK5Oo49PREzIudoB4lKlN3wlYaWQdGfqUNsEuw?e=SvqFI1
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/soraya_cu_skru_ac_th/Ecutua9BTM1NlccI7f3QQ6cBPRNhcrGMPT3TpBwtzRodkg?e=AoDZJY
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4) การเข๎าถึงองค๑ความรู๎ มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎/แนวปฏิบัติที่ดีของทุกหนํวยงาน
ประชาสัมพันธ๑องค๑ความรู๎ผํานเว็บไซต๑มหาวิทยาลัย 

5) การแบํงป๓นและแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุก
หนํวยงานได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของแตํละหนํวยงานผํานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี แบบออนไลน๑  
โดยใช๎ระบบ Zoom Cloud Meeting มีการน าเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางวิทยากรในโครงการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎สูํแนวปฏิบัติที่ดี มีการตัดสินการเข๎ารํวมน าเสนอเชิดชูเกียรติแกํผู๎ที่น าเสนอผลงานและ
เข๎าประกวดโดยการจัดท าเกียรติบัตรและโลํรางวัลให๎แกํหนํวยงาน โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นบุคลากรจาก
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต๎ 

6) การเรียนรู๎ โดยคณะกรรมการฯ วิเคราะห๑ความรู๎จากแนวปฏิบัติที่ดีน ามาปรับใช๎ให๎เหมาะสม
กับบริบทของหนํวยงาน ขยายผลการน าไปปรับใช๎ไปยังหนํวยงาน 

7) การติดตามสํงเสริม สนับสนุน โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพติดตาม สรุปผลการจัดการ
ความรู๎ และประชุมเพ่ือทบทวนและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานครั้งตํอไป 

4. มหาวิทยาลัยจัดโครงการการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการความรู๎ให๎กับหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู๎ (KM) เพ่ือให๎เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะ
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน๑ของการจัดการความรู๎ (KM) สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการ
จัดการความรู๎ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอยํางเป็นรูปธรรม และเพ่ือรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กร  

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎องค๑ความรู๎จากการจัดการความรู๎ระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (เครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต๎) ผํานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี แบบออนไลน๑ โดยใช๎
ระบบ Zoom Cloud  Meeting ซึ่งมีหนํวยงานภายในสํงผลงานเข๎าประกวดและได๎รับรางวัล ดังนี้ 

(1) รางวัล Best Practice จ านวน 2 รางวัล ได๎แกํ 
(1.1) ผลงานเรื่อง ระบบเบิกรางวัลตอบแทนการตีพิมพ๑เผยแพรํออนไลน๑ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา (Publication Reward System Online : Songkhla Rajabhat University) 
(1.2) ผลงานเรื่อง ระบบบริหารจัดการข๎อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Fundamental Information Management System Of Songkhla Rajabhat University 
(2) รางวัล Good Practice จ านวน 5 รางวัล ได๎แกํ 

(2.1) ผลงานเรื่องระบบติดตามการด าเนินงานเอกสาร หนํวยเลขานุการและพิธีการ 
(Action Tracking System for Document Operation of Secretarial Affairs) 

(2.2) ผลงานเรื่อง การจัดการงานประชุมด  ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting 
Management) 
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(2.3) ผลงานเรื่อง ระบบบริหารการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ (Student Experience 
Management System) 

(2.4) ผลงานเรื่อง ระบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการคณะวิทยาการจัดการ 
(Project performance reporting system Faculty of Management Science) 

(2.5) ผลงานเรื่อง ระบบจัดการบริหารงานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร๑  (Research 
Management System, Faculty of Fine and Applied Arts) 

(3) รางวัลการเข๎ารํวมงาน (Participant) จ านวน 3 รางวัล ได๎แกํ 
(3.1) ผลงานเรื่อง การบูรณาการงานวิจัยรํวมกับแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ

กับการท างานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของสถานประกอบการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
(3.2) ผลงานเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎างวิธีเจาะจง กรณีวงเงินไมํเกิน 500,000 บาท 

ตามหนังสือเวียน ว.78 
(3.3) ผลงานเรื่อง การจัดท าระบบการเรียนการสอนออนไลน๑ ส าหรับนักศึกษา ผําน 

SKRU MOOC (ภาษาอังกฤษ) The Establishment of an Online Teaching System of Undergraduate 
Students through SKRU MOOC 

5. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามแผนการก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุก
หนํวยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานการจัดการความรู๎ตามระบบ 

6. จัดท ารายงานสรุปผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู๎ตามระบบของแตํ
ละหนํวยงานรวบรวมองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ของทุกหนํวยงาน จัดท ารายงานสรุปองค๑ความรู๎
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรํและน าเสนอหน๎าเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย 

7. ประเมินผลการด าเนินการก ากับสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในสถาบันมีการด าเนินการ
จัดการความรู๎ตามระบบ โดยคณะกรรมการฯ ประชุมทบทวนและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา  

ทั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยแล๎ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาได๎มีโอกาสสํงผลงานเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเข๎ารํวมแสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในหัวข๎อระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริการจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งท าให๎บุคลากร
ที่เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สามารถน าองค๑ความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติงานของแตํละหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 5 

5.1-5-1 ค าสั่ งแตํงตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู๎  (Knowledge Management:KM) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

5.1-5-2 แผนการจัดการความรู๎ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/file/d/17BPBYoC_Rg4aq5pc1S5zfNhRuxYY5Zsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BPBYoC_Rg4aq5pc1S5zfNhRuxYY5Zsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nq7axee_O-4Xkp4Y2-9dSV8HMdYVGXT/view?usp=sharing
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5.1-5-3 แผนการจัดการความรู๎ของแตํละหนํวยงาน 
5.1-5-4 รายงานสรุปผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู๎ตามระบบของแตํละ

หนํวยงานรวบรวมองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ของทุกหนํวยงาน 
5.1-5-5 บันทึกข๎อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู๎ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ปีการศึกษา 2564 
5.1-5-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู๎ 
5.1-5-7 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 

2563 – 2565 ภายใต๎กรอบแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2575 โดยได๎มีการรวบรวมข๎อมูลจากทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ สถาบัน 
ส านัก ศูนย๑ และหนํวยงานภายในที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน เพ่ือน ามาใช๎ในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบได๎แกํ การวิเคราะห๑ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห๑จ านวน
อัตราก าลัง  การส ารวจความต๎องการของบุคลากรในด๎านตําง ๆ โดยมีความมุํงหวังในการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให๎มีศักยภาพพร๎อมในการบริการทางด๎านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การสํงเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น และได๎
ด าเดินการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
– 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยแบํงการบริหารงานบุคลากรเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
สายวิชาการ มีอธิการบดีเป็นผู๎ก ากับดูแล และสายสนับสนุนวิชาการมีรองอธิการบดีฝุายบริหารและวิทยา
เขตเป็นผู๎ก ากับดูแล มหาวิทยาลัยมีงานการเจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการส ารวจความต๎องการอัตราก าลัง ของทุกหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย น าเข๎า
คณะกรรมการเพ่ือน ามาวิเคราะห๑ จัดท าเป็นกรอบอัตราก าลังข๎าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยได๎แสดงถึงประเภท ชื่อต าแหนํง และจ านวนต าแหนํงของคณะตําง ๆ โดยผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่  
9 พฤษภาคม 2565 และผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่  

https://drive.google.com/file/d/17RMSrcSzKjG4Gf1o8TXKd0lKQKeUYoz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eYlA8P3MEzeIBu5E_wwO4zpI_GvzQgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eYlA8P3MEzeIBu5E_wwO4zpI_GvzQgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lb7lmnbystG42X1d7OSmUp06xVWwPy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lb7lmnbystG42X1d7OSmUp06xVWwPy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7H3jJftf_vXxw-HKGfAL9poqaLYZ-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oUHwx7rdRZ3BvLIVe818svyFWX9_U1X/view?usp=sharing
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28 พฤษภาคม 2565 และมีแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 – 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) แยกรายบุคคลและเป็นรายปีแยกเป็น
คณะ/หนํวยงาน โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. มีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินโดยให๎คณะ/หนํวยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือใช๎ใน
การพิจารณาการบริหารอัตราก าลัง เชํน วางแผนเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลนจากการเกษียณอายุ
ราชการ การลาศึกษาตํอ ความต๎องการหรือความจ าเป็นตํอการพัฒนาหลักสูตรใหมํ หรือรองรับการ
ปรับปรุงโครงสร๎าง/จัดตั้งหนํวยงานใหมํ 

3. มหาวิทยาลัยได๎แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และปัจจุบันคณะกรรมการฯ อยูํระหวําง
กระบวนการประเมินคํางานเพ่ือก าหนดระดับต าแหนํงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ จ านวน 7 ต าแหนํง 

4. การบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการเข๎าสูํต าแหนํงที่สูงขึ้น ประจ ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา เพ่ือเข๎าสูํต าแหนํงประเภทผู๎บริหาร ระดับผู๎อ านวยการกองหรือเทียบเทํา และต าแหนํง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ โดยป๓จจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนอยูํ
ระหวํางกระบวนการพิจารณาแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระกับช านาญการ จ านวน 10 ราย 

5. มีผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได๎จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าคูํมือปฏิบัติงานหลัก ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท๑  

2) โครงการอบรมการเสริมสร๎างทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง 
(ออนไลน๑) วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 -16.00 น. ณ ห๎องประชุมอรัญ ธรรมโน และผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

3) โครงการเสริมสร๎างทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ๎างภายใต๎พ.ร.บ. 2560 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎องและหนังสือเวียน ว.78 
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศึกษาเรียนรู๎อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล รุํนที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 
รุํนที่ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 247 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร๎างจิตส านึกการอนุรักษ๑พลังงาน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห๎องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท๑ ชั้น 7 

6) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับ
บุคลากร (ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในรูปแบบออนไลน๑ ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศเพ่ือใช๎งานโปรแกรม  English Discoveries วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.30 - 12.00 น. ผําน Youtube Live 

(2) การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกํอนเรียน (Pre-Test) วันที่ 30 
พฤษภาคม – วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผํานโปรแกรม English Discoveries 

(3) การอบรม CEFR หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน (ฟ๓ง พูด 
อําน เขียน) กับวิทยากรจาก โปรแกรม English Discoveries วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 
12.00 น. ผําน Youtube Live 

(4) การสอบ Final Test : วัดผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนท๎ายหลักสูตร วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565 ผําน
โปรแกรม English Discoveries 

(5) การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Test) วันที่ 8 - 14 
สิงหาคม 2565 ผํานโปรแกรม English Discoveries 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 6 

5.2-6-1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565) 

5.2-6-2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2564) 

5.2-6-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2564) 

5.2-6-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับประเมินเพ่ือพิจารณาแตํงตั้งให๎
ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

5.2-6-5 ภาพถํายโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 

http://president.skru.ac.th/news/data/2022-05-28_060.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2022-05-28_060.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2020-10-01_061.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2020-10-01_061.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2021-09-30_058.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2021-09-30_058.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2021-11-22_062.pdf
http://president.skru.ac.th/news/data/2021-11-22_062.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/16Rw0a8lzMADuCLqeJp5VzFuX5XybzZZW?usp=sharing
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได๎ให๎ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได๎ก าหนดเปูาหมาย

และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎มีความสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 พร๎อมทั้งมีการก าหนดแนวปฏิบัติจากเปูาหมายและนโยบายเพ่ือเป็นการก าหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมีการสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทุกหนํวยงาน มีการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเลือกใช๎เกณฑ๑การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมิน  
4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่รับผิดชอบเป็นศูนย๑กลางประสานงานและด าเนินงานตลอดจน  ดูแล 
สํงเสริม และสนับสนุนด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต๎การก ากับดูแลของรอง
อธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยการก าหนดให๎หนํวยงาน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการตาม

เกณฑ๑มาตรฐานของตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ
เข๎ากับการบริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นกลไกส าคัญ
ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตํระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ ท าหน๎าที่ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ๑ และแนวปฏิบัติตําง ๆ สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
ด าเนินงาน ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2) มีคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท าหน  ้าที่ใน
การรวบรวมข๎อมูล สังเคราะห ์ และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
3) มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และรับผิดชอบการด าเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีหน๎าที่ ก ากับ ดูแล ติดตาม และด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข๎อมูล 
รวบรวมเอกสารหลักฐานอ๎างอิงให๎เป็นไปตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และรับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

4) มีการจัดท าคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับ
คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเผยแพรํคูํมือบนเว็บไซต ์งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  
ให๎กับบุคลากรภายในและทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ได๎น าไปใช๎เป ็นแนวทางในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

5) มีการประกาศมาตรฐานตัวบํงชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 ใหบ๎ุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎รับทราบ 

6) มีการก าหนดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 ที่ครอบคลุมตัวบํงชี้และเกณฑ๑มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

7) มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

8) มีการจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ระยะ 12 เดือน ตามตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่ได๎ประกาศใช๎ ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 

9) มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
10) มีการสนับสนุนทรัพยากรตําง ๆ เชํน บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เพ่ือให๎การ

ด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11) มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และสํงเสริมพัฒนาศักยภาพด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํบุคลากรทุกระดับ  
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู๎ (KM)  
(2) ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 2564 

ระดับส านักสถาบัน หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย  
(4) อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ๑ AUN - 

QA ระดับหลักสูตร  
(5) อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA implementationand Gap Analysis 
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(6) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ๑คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหนํวยงานสนับสนุนวิชาการ  

12) มีระบบสารสนเทศที่ให๎ข๎อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซต๑งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการให๎ข๎อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ และเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑สูํสาธารณะชนอีกทั้งยังมีสื่อสังคมออนไลน๑ กลุํมไลน๑  QA ม.ราชภัฏสงขลา ในการ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็น
ชํองทางติดตํอประสานงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ๑โดยตรงกับผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
หนํวยงานภายในอีกชํองทางหนึ่งด๎วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชํน 

(1) ระบบแบบสอบถามออนไลน๑ ส าหรับนักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ปีการศึกษา 2564 

(2) ระบบฐานข๎อมูลศิษย๑เกํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(3) ระบบติดตามภาวะการมีงานของผู๎ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(4) ระบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการด าเนินการก ากับติดตาม ดังนี้ 
1) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 
2) มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยมี

การรายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง/ปีการศึกษา ดังนี้ 
(1) มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/

สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤศจิกายน 2565) 
(2) มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/

สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 
3) มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และใน

ต าแหนํงอธิการบดี คณบดี/ผู๎อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2565 
4) มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีตรวจสอบด๎านการเงิน พัสดุ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

สอบทานด๎านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และรายงานผลตรวจสอบ 

5)  มหาวิทยาลัยมีการติดตามการใช๎จํายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 251 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3. การประเมินคุณภาพ  
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ได๎ก าหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติในการด าเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก /สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร 
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 และรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 60 หลักสูตร ตามคูํมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระหวํางวันที่ 13-20 
มิถุนายน 2565 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผลรวมของคําคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร เทํากับ 228.80 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได๎เทํากับ 3.81 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยูํในระดับดี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

(1) การก ากับมาตรฐาน (องค๑ประกอบที่ 1) ผํานการก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
(2) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับดีมาก จ านวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 26.67 
(3) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับดี จ านวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 71.67 
(4) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 1.66 
จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพได๎จัดท าสรุปรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือ
พิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานของหลักสูตรให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ใช๎ในการ
ก ากับติดตาม และพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา
ตํอไป 

2) ระดับคณะ 
มีการรวบรวมข๎อมูลผลการด าเนินงานจากระดับหลักสูตรมาใช๎ในการจัดท ารายงานประเมิน

ตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 8 คณะ  
ระหวํางวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2565 ตามองค๑ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค๑ประกอบ 19 ตัวบํงชี้ 
ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ตามเกณฑ๑กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 18 ตัวบํงชี้ และตัวบํงชี้พัฒนาตาม
เกณฑ๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 ตัวบํงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ (ตบช.มรภ.) 4.44 
คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดี และคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ (ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 
4.44 คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงาน ระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายคณะ ดังนี้ 
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คณะ/วิทยาลัย 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

(ตบช.มรภ.) (ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 
ครุศาสตร๑ 4.32 ระดับด ี 4.33 ระดับด ี
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4.36 ระดับด ี 4.39 ระดับด ี
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี 4.69 ระดับดีมาก 4.69 ระดับดีมาก 
วิทยาการจัดการ 3.89 ระดับด ี 3.90 ระดับด ี
เทคโนโลยีการเกษตร 4.75 ระดับดีมาก 4.71 ระดับดีมาก 
ศิลปกรรมศาสตร๑ 4.50 ระดับด ี 4.48 ระดับด ี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.73 ระดับดีมาก 4.70 ระดับดีมาก 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.30 ระดับด ี 4.33 ระดับด ี

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทกุคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบ่งชี้ 35.54 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินทกุคณะ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบ่งชี้ 35.53 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 8 
คะแนนที่ได้ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบ่งชี ้ 4.44 

คะแนนที่ได้ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบ่งชี้ 4.44 

จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได๎จัดท าสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือพิจารณาให๎
ข๎อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3) ระดับส านัก/สถาบัน 
มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับส านัก สถาบัน และรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ระหวํางวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 ตามเกณฑ๑การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 5 ตัวบํงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ส านัก/สถาบัน เทํากับ 4.69 คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินรายส านัก สถาบัน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1.  ส านักงานอธิการบดี 4.95 ระดับดีมาก 
2.  ส านักสํงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4.84 ระดับดีมาก 
3.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.70 ระดับดีมาก 
4.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.66 ระดับดีมาก 
5.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.30 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยระดับส านัก/สถาบัน 4.69 ระดับดีมาก 
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จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได๎จัดท าสรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เพ่ือพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานของส านัก สถาบัน ให๎มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

4) ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการรวบรวมข๎อมูลจากทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

ส านัก สถาบัน มาด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหวํางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ตามองค๑ประกอบ
คุณภาพ  จ านวน 5 องค๑ประกอบ 21 ตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ตามเกณฑ๑กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ านวน 20 ตัวบํงชี้ และตัวบํงชี้พัฒนาตามเกณฑ๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 ตัวบํงชี้  
มีคะแนนเฉลี่ย (ตบช.มรภ.) 4.73 คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ย 
(ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 4.75 คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดีมาก   

สํงผลการประเมินผํานระบบฐานข๎อมูล CHE QA Online ภายใน 120 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีการศึกษา  มีการจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตํอสภา
มหาวิทยาลัย และน าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง (รวมทั้งข๎อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานและ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในปีการศึกษาถัดไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 7 

5.2-7-1 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2562 
5.2-7-2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
5.2-7-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3361/2564  เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-7-4 คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.2-7-5 คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับคณะและสถาบัน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.2-7-6 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564  
5.2-7-7 มาตรฐานตัวบํงชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ปีการศึกษา 2564 
5.2-7-8 ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
5.2-7-9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/file/d/1UK_7dhOSNwb3whatl7Pr7Ltf0gIv-WDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MxPQ2M3vCgRpCZTCo2RF_raQJbQO3Te/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vouk_2eTV-PZe-YIls94QPdpz1Ktv9bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vouk_2eTV-PZe-YIls94QPdpz1Ktv9bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gJAIeyjIKU54PtLvs37akk_dAtDYcmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gJAIeyjIKU54PtLvs37akk_dAtDYcmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e4K_HJKlk08Wdvr-fwCDn3t-EpUeKH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e4K_HJKlk08Wdvr-fwCDn3t-EpUeKH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EiIZRaJwt6cIC8kbDDhg-f-Jj7VV1lJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKM_JQA2nNDVQLSLHldVzojop_nDURuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKM_JQA2nNDVQLSLHldVzojop_nDURuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hywsOpTlXeOSmMuC7KnNmfHt9He4i-tG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhlLFe2gt6iBTAlhz6sYijG-C-vG0tyZ/view?usp=sharing
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5.2-7-10 โครงการเพ่ือสร๎างความรู๎ความใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสํงเสริม
พัฒนาศักยภาพด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

5.2-7-11 บันทึกข๎อความติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.2-7-12 บันทึกข๎อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5.2-7-13 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5.2-7-14 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ  

ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
5.2-7-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ 

ส านัก/สถาบัน 
5.2-7-16 ภาพถํายกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และสํงเสริมพัฒนาศักยภาพด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.2 7 ข๎อ 6 ข๎อ 4.00 คะแนน × 7 ข๎อ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยในด๎านตําง ๆ  มหาวิทยาลัย

ได๎มีมาตรการรองรับเพ่ือลดผลกระทบจากป๓ญกาการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lBQgKPXF1yFsk-WnjXt3gdbbuXZAkQRI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lBQgKPXF1yFsk-WnjXt3gdbbuXZAkQRI?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iS56t4AQkJXvkcyULQIG6zHRpd1aoMed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iS6gCwrryt5kkjOIWX4XcgWl8KQb0R4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ihz6YrDaoo7l7jnbJOWOO14olLhSUd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y2ziSMbN8498NPR-BoimSyXQ2SBjJhd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y2ziSMbN8498NPR-BoimSyXQ2SBjJhd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f4u_2QbylMQ7q9z-sZnyV-Oz5_z2Edvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f4u_2QbylMQ7q9z-sZnyV-Oz5_z2Edvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14ZCXp9-iArt7xx0CS23OAGj5U2zh9UIJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14ZCXp9-iArt7xx0CS23OAGj5U2zh9UIJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14ZCXp9-iArt7xx0CS23OAGj5U2zh9UIJ?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ๑ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท๎อนได๎วําในแตํละสถาบันได๎มีการก ากับ ติดตาม
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตํละหลักสูตรของแตํละคณะให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ๑มาตรฐานที่เกี่ยวข๎องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ รวมทั้ง            
มีผลการด าเนินงานในแตํละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูํในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได๎ = 

 
 
หมายเหตุ  

คณะที่ได๎ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลําว ไมํต๎องน าคะแนนผลการประเมินของคณะ
นั้น มาค านวณในตัวบํงชี้นี้ แตํต๎องรายงานผลในตัวบํงชี้นี้ให๎ครบถ๎วน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ผลการบริหารงานของคณะ หน่วยวัด 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

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

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

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนน 4.20 4.26 4.21 4.44 4.44 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.20 4.26 4.21 4.44 4.44 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                  จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ จ านวน 8 คณะ ตามองค๑ประกอบคุณภาพ  จ านวน 5 องค๑ประกอบ 19 ตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย 
ตัวบํงชี้ตามเกณฑ๑กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 18 ตัวบํงชี้  และตัวบํงชี้ พัฒนาตามเกณฑ๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 ตัวบํงชี้ โดยมีคําคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของ
มหาวิทยาลัย 18 ตัวบํงชี้  เทํากับ 4.44 คะแนน  ผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดี และมีคําคะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 19 ตัวบํงชี้  เทํากับ 4.44 คะแนน ผลการประเมิน
คุณภาพอยูํในระดับดี รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 5.3-1 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

ครุศาสตร์ 4.32 ระดับดี 4.33 ระดับดี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.36 ระดับดี 4.39 ระดับดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.69 ระดับดีมาก 4.69 ระดับดีมาก

วิทยาการจัดการ 3.89 ระดับดี 3.90 ระดับดี

เทคโนโลยีการเกษตร 4.75 ระดับดีมาก 4.71 ระดับดีมาก

ศิลปกรรมศาสตร์ 4.50 ระดับดี 4.48 ระดับดี

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 4.73 ระดับดีมาก 4.70 ระดับดีมาก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.30 ระดับดี 4.33 ระดับดี

35.54

35.53

8

4.44

4.44

จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน

คะแนนทีไ่ด ้(ตบช.มรภ.) 18 ตวับ่งชี้

คะแนนทีไ่ด ้(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตวับ่งชี้

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

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทกุคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตวับ่งชี้

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทกุคณะ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตวับ่งชี้
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หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 
5.3-0-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปีการศึกษา 2564                
5.3-0-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร๑ ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑            
ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี             
ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-6 รายงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม                   
ปีการศึกษา 2564 

5.3-0-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย       
ปีถัดไป 

5.3 4.30 คะแนน 4.44 คะแนน 
(ตบช.มรภ.) 

4.44 คะแนน 
(ตบช.มรภ.) 

 4.50 คะแนน 

4.43 คะแนน 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.43 คะแนน 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

 4.50 คะแนน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 

https://drive.google.com/file/d/1v9EyvSLzGLf5VkdAYsFllEbncugsMq1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9EyvSLzGLf5VkdAYsFllEbncugsMq1v/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rtt1XeQtmdB142PVFLlhEJ3TlD39Y8l6/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1rGwIgkSBlqiqbQBrEuY-9chgTz8ee56V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGwIgkSBlqiqbQBrEuY-9chgTz8ee56V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxyRG14Py7EitqwyKA0dBm1iLL5HXh97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxyRG14Py7EitqwyKA0dBm1iLL5HXh97/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tkN9xxsiPUUIsM3mlXapd2D6qDuA4Qnk/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1shCgf0RqwP8Xda5BUDd3JulFEzyZeOEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shCgf0RqwP8Xda5BUDd3JulFEzyZeOEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr9z8ZBTR_G7n7-DqZZzCNC-pAn85TzR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAq0AxIkQpxYBJQ7pAd9OBzmJxB-Hjo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAq0AxIkQpxYBJQ7pAd9OBzmJxB-Hjo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1td8xcK_ENyfzELVIxiE9UFhOzLwfn_1E/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 258 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีหน๎าที่ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และหนํวยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการตั้งแตํการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบํงชี้และเกณฑ๑การประเมิน จะมุํงไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกวําการประเมินคุณภาพ เพ่ือให๎สามารถสํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให๎เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท๎อนการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให๎เป็นไป
ตามองค๑ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข๎อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให๎กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให๎เกิดผลตาม
องค๑ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการ           
ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ              
การด าเนินงานของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค๑ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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หมายเหตุ 
คุณภาพหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ให๎พิจารณาตามเกณฑ๑ทั้ง 2 ประเด็น 

ดังนี้  
1. ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะต๎องดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยไมํ

พิจารณาจากเส๎นแนวโน๎ม (Trendline) (ใช๎ข๎อมูล 3 ปีย๎อนหลัง)  
2. ผลการประเมินคุณภาพฯ ของแตํละหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะต๎องดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของหลักสูตร/คณะทั้งหมด โดยไมํพิจารณาเส๎นแนวโน๎ม (Trendline) (ใช๎ข๎อมูล 3 ปีย๎อนหลัง)  
** กรณีที่หลักสูตรไมํผํานเกณฑ๑ตัวบํงช้ีที่ 1.1 การก ากับมาตรฐาน จะไมํพิจารณาผํานเกณฑ๑ข๎อที่ 5 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 5.4 ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน จ านวน  6 ข๎อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรและคณะ ให๎เป็นไปตามองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ของเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎ทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ภายใต๎มาตรฐานการศึกษาและ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแตํก าหนดให๎มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ เพ่ือให๎เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ข๎อ 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
6 ข๎อ 

 (ข๎อ1-6) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
การควบคุมคุณภาพ  

โดยก าหนดนโยบาย เกณฑ๑ องค๑ประกอบ ตัวบํงชี้ ครบทั้งป๓จจัยน าเข๎า กระบวนการ 
ผลผลิต และผลลัพธ๑ ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการควบคุม คือ  นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร
คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจนมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
อีกท้ังมงีานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ท าหน๎าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ
ให๎เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว๎ เพ่ือให๎การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

การตรวจสอบคุณภาพ  
โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง  

การตรวจสอบจากหนํวยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คือ การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564  

การประเมินคุณภาพ  
โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือน าผลการประเมิน
ไปสูํการปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 1 

5.4-1-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.4-1-2 คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.4-1-3 คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับคณะและสถาบัน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.4-1-4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4-1-5 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 
5.4-1-6 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564  
5.4-1-7 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
5.4-1-8 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/file/d/1wABhkv-E_9Npih34nFXoH9zHWfUbdQDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gJAIeyjIKU54PtLvs37akk_dAtDYcmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gJAIeyjIKU54PtLvs37akk_dAtDYcmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e4K_HJKlk08Wdvr-fwCDn3t-EpUeKH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e4K_HJKlk08Wdvr-fwCDn3t-EpUeKH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MxPQ2M3vCgRpCZTCo2RF_raQJbQO3Te/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ee2QxhAO-6wJnDV72vzuQMmcr1vcOtpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EiIZRaJwt6cIC8kbDDhg-f-Jj7VV1lJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y2ziSMbN8498NPR-BoimSyXQ2SBjJhd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeC_8rf7DpTJaCiY4LBt8g9givtTYXr3/view?usp=sharing
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5.4-1-9 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
5.4-1-10 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด๎วยคณะกรรมการ

อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน มีหน๎าที่ก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐานและองค๑ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และส านัก

สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก ากับดูแล ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และคณะ นอกจากนี้ มีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 2 ครั้งตํอปีการศึกษา 

และรายงานผลการติดตามให๎คณะกรรมการระดับสถาบันพิจารณาตํอไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 2 

5.4-2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3361/2564 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.4-2-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 35/2563 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
5.4-2-3 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องแตํงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ                 
ตลอดปการศึกษา 2564 หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. ทรัพยากรบุคคล มีเจ๎าหน๎าที่ ที่รับผิดชอบการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนํวยงานโดยตรง เพ่ือติดตํอประสานงานและด าเนินงานประกันคุณภาพในภาพรวมของแตํละหนํวยงานชัดเจน  

2. ทรัพยากรทางการเงิน มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือใชในการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรม/โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะหรือระหวางคณะ ได๎แกํ  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู๎ (KM) (29,700 บาท) 
2) ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (44,400 บาท) 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 2564 

ระดับส านักสถาบัน หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย (77,300 บาท) 

https://drive.google.com/drive/folders/15zcIXMk7HFwqko_7HROq5ZbKRdFUbWVW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LL-sbYH6DWBngYiub8XtlR728CD43Ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vouk_2eTV-PZe-YIls94QPdpz1Ktv9bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vouk_2eTV-PZe-YIls94QPdpz1Ktv9bg/view?usp=sharing
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wannaya_sa_skru_ac_th/EdJ6iRZaV-lAmven4u1hehcBkbuigcCrTQ7SgcjbAwFMiA?e=2cwQFw
https://skruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phattharahong_bo_skru_ac_th/Ee4JF-y5km5CsssC1OGaL-ABkEprSouelwLUeY6XdvEgLg?e=lsmHQo
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4) อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ๑ AUN - QA 
ระดับหลักสูตร (99,400 บาท) 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA implementationand Gap Analysis(171,100 บาท) 
6) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ๑คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหนํวยงานสนับสนุนวิชาการ (178,200 บาท) 
7) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (970,200 บาท) 
8) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ (201,800 บาท) 
9) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับส านัก/สถาบัน (88,900 บาท) 
10) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย (144,800 บาท) 

3. ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู๎ สนับสนุนครุภัณฑ ์             
วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต ่าง ๆ เชํน สํงเสริมการให๎บริการประจ าห๎อง Self Access 
Language Learning Center ห ้องสมุดที่ทันสมัย ห ้องเรียนรู ้ด๎วยตนเอง ห ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
เครือข ่ายอินเตอร๑เน็ต ความเร็วสูง เป ็นต ้น  

จากการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให๎เกิดผลตาม
องค๑ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 3 

5.4-3-1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช๎จํายงบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2564 ที่ผํานการพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เสนอตํอที่ประชุมสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 และเสนอตํอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 
สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบและให๎ข๎อเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 4 

5.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  
5.4-4-2 มตปิระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 
5.4-4-3 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16PMFuwFW5v4c-ZrWFdnuN1o_sqnMlcGU/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/170xCuYS10fYppJRsK2qUB0Afyrpffp26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QCtF87GAeizdfQdGG4amcU3lVKVL9QC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/175KgZDsejdnxbegd1UPOwEY3RUVxUpa1?usp=sharing
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5.4-4-4 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 
5.4-4-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2563 ที่ผํานการพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
และเสนอตํอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 เพ่ือพิจารณา
และให๎ข๎อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร จ านวน 60 หลักสูตร พบวําคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร ที่ได๎เทํากับ 3.74 คะแนน 
ระดับคุณภาพอยูํในระดับดี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1) การก ากับมาตรฐาน (องค๑ประกอบที่ 1) ผํานการก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
2) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 9 หลักสูตร  
3) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดี จ านวน 49 หลักสูตร  
4) หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร  

2. ระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ จ านวน 8 คณะ พบวํา มีคําคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะ เทํากับ 4.26 คะแนน  
ผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) คณะมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 3 คณะ ได๎แก ํ
(1) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4.60 คะแนน  
(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.60 คะแนน 

(3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.53 คะแนน 

2) คณะมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดี จ านวน 6 คณะ ได๎แก ํ
(1) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4.22 คะแนน 

(2) คณะครุศาสตร๑ 4.21 คะแนน  
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร๑ 4.18 คะแนน 

https://drive.google.com/drive/folders/13iqCrTaT7bYNTKnEXUaQ4COdj36MHhU1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13g9hplY-HRQoNx22vZY1TcnEEoJ7A4Iq?usp=sharing
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(4) คณะวิทยาการจัดการ 4.16 คะแนน 
(5) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3.57 คะแนน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

มติที่ประชุม 
1. ในปีการศึกษา 2564 ควรเรํงพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1) ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2) ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 
มหาวิทยาลัย ได๎ด าเนินการตามข๎อเสนอแนะโดยมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือให๎ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 และระดับดีมาก ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 พบวํา ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี จ านวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 71.67 และมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก จ านวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 26.67  

2. ควรน าข๎อมูลและข๎อเสนอแนะระดับหลักสูตรและคณะไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได๎มีการก ากับติดตามให๎หลักสูตรและคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ โดยให๎คณะ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได๎น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให๎มี
คุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.4-5-1และตารางที่ 5.4-5-2 และรายงานผล
การด าเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการและ
รายงานตํอสภามหาวิทยาลัย 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 5 

5.4-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562-2564 
5.4-5-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563 
5.4-5-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.4-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
5.4-5-5 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
5.4-5-6 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 
5.4-5-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 
5.4-5-8 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/file/d/1wFjqdimMyRrfzEzSlfofL8uaj2PlSe1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114L4M5vSwpWjyxvHzTnheGOPU9atGfFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f3sWD_SLzSw1GaR6dWcBftXEuU8qLiHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p738owVFyffH1dS2w0V9inYG3SuU3Wau/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKkdt1syRmrA71ch7NNYxfi_tQg_qVbE/view?usp=sharing
https://council.skru.ac.th/data/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%206-64%20(11%20%E0%B8%81.%E0%B8%A2.).pdf
https://drive.google.com/file/d/1pAci0d_iyKy38JKXe1RuEy3O1uc8kB4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhlLFe2gt6iBTAlhz6sYijG-C-vG0tyZ/view?usp=sharing
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5.4-5-9 บันทึกข๎อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2564 
5.4-5-10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 60 หลักสูตร              

ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                     
ปีการศึกษา 2564 พบวํา ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เทํากับ 
228.80 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได๎เทํากับ 3.81 คะแนน ระดับคุณภาพอยูํในระดับดี มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

1. การก ากับมาตรฐาน (องค๑ประกอบที่ 1) ผํานการก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 26.67 
3. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพดี จ านวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 71.67 
4. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูํในระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 1.66 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ข้อที่ 6 

5.4-6-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

 

https://drive.google.com/file/d/1iS6gCwrryt5kkjOIWX4XcgWl8KQb0R4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ihz6YrDaoo7l7jnbJOWOO14olLhSUd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqtzw6ne3ef5gDvZxyfUY8nIrP3Xqdyi/view?usp=sharing
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ตารางที่ 5.4-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2562 - 2564 

คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา สรุปผลการ

ประเมิน 2562 2563 2564 
คณะครุศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
1. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.84 4.02 4.00 ไมํตํอเนื่อง 

2. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.57 3.75 3.85 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.59 3.59 3.72 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
4. บัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร๑ 3.80 3.90 4.01 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
5. บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป 3.66 3.87 3.92 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
6. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  3.91 3.85 3.91 ไมํตํอเนื่อง 

7. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 3.63 3.65 3.83 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

8. บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 3.78 3.91 3.93 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

9. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
(หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564) 

- 3.29 ไมํตํอเนื่อง 

ระดับปริญญาโท 
1. ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.92 3.91 4.16 ไมํตํอเนื่อง 

2. ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.85 4.02 4.50 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู 3.57 4.00 4.00 ไมํตํอเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

1. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2563) 

- 2.74 2.94 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 3.73 3.62 3.82 ไมํตํอเนื่อง 

3. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.71 4.06 3.93 ไมํตํอเนื่อง 

4. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.89 4.00 3.97 ไมํตํอเนื่อง 

5. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4.01 4.11 4.23 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

6. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสวสัดิการสังคม 3.71 3.55 3.59 ไมํตํอเนื่อง 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3.58 3.25 3.50 ไมํตํอเนื่อง 

8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.67 4.08 4.07 ไมํตํอเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ระดับปริญญาตรี 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ 3.59 3.81 4.04 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา สรุปผลการ

ประเมิน 2562 2563 2564 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

3.74 3.80 4.08 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.88 3.97 4.05 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑ 4.12 4.21 4.12 ไมํตํอเนื่อง 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4.07 3.58 4.02 ไมํตํอเนื่อง 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ 3.67 3.73 3.66 ไมํตํอเนื่อง 

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.87 4.02 3.89 ไมํตํอเนื่อง 

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม 3.68 3.78 3.89 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
9. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑สุขภาพและสปา 2.97 3.24 3.76 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑
เชิงอุตสาหกรรม * 

3.56 3.69 3.86  

11. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.17 4.17 4.17 ไมํตํอเนื่อง 

12. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน (หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564) 

- 3.22 ไมํตํอเนื่อง 

13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564) - 3.13  ไมํตํอเนื่อง 
14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา
(หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564) 

- 
3.13  

ไมํตํอเนื่อง 

15. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส๑(หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564) - 3.27 ไมํตํอเนื่อง 

ระดับปริญญาโท 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 3.37 3.53 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 3.59 3.31 3.87 ไมํตํอเนื่อง 

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษย๑ 3.48 3.87 3.89 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
3. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.55 3.72 3.76 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
4. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.90 3.82 3.95 ไมํตํอเนื่อง 

5. การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 3.51 3.57 3.54 ไมํตํอเนื่อง 

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค๎า 2.47 3.11 3.67 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
7. นิเทศศาสตรบณัฑิต   3.89 3.90 3.97 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

8. เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพฒันาธุรกิจ 3.69 3.81 3.73 ไมํตํอเนื่อง 

9. บัญชีบัณฑิต   3.82 3.80 3.91 ไมํตํอเนื่อง 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา สรุปผลการ

ประเมิน 2562 2563 2564 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ** 3.55 4.00 4.13 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
2. เทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3.68 3.99 4.13 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ๑อาหาร 

4.00 3.95 4.12 ไมํตํอเนื่อง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย  3.84 3.78 4.08 ไมํตํอเนื่อง 

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 3.67 3.64 3.71 ไมํตํอเนื่อง 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 3.76 3.80 3.94 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 3.83 4.00 3.76 ไมํตํอเนื่อง 

5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศลิป์ตะวันตก 3.77 3.54 3.65 ไมํตํอเนื่อง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรี 

1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   3.62 3.89 3.95 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง)   

3.47 3.88 3.99 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

3. เทค โน โลยี บัณฑิ ต  ส าขาวิ ช า เทค โน โลยี ไฟฟู า
อุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) 

3.49 3.79 3.84 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส๑ 3.43 3.82 3.92 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

5. อุตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
(หลักสูตรปรับปรุง2563) 

- 3.93 4.04 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการทํองเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง2563) 

- 3.26 3.17 ไมํตํอเนื่อง 

2. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการ 
(หลักสูตรปรับปรุง2563) 

- 2.75 3.02 ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรของของมหาวิทยาลัย 194.73 205.27 228.80  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 55 56 60  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3.54 3.67 3.81 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินฯ ของแต่ละหลักสูตรต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละ 52.72 
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หมายเหตุ 
1. * ในปีการศึกษา 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑เชิงอุตสาหกรรมเป็น

การปรับปรุงหลักสูตรแบบรํวมโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร๑ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส๑ ดังนั้น ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จึงรายงานโดยใช๎คําเฉลี่ยจากผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2 หลักสูตร 

2. ** ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
เป็นหลักสูตรที่ได๎รับการปรับปรุงโดยการควบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ การ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าและวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหารเข๎าด๎วยกัน ดังนั้น ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจึงรายงานโดยใช๎คําเฉลี่ยจากผลการประเมินคุณภาพทั้ง  
2 หลักสูตร 

 
ตารางที่ 5.4-5-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2562 - 2564 

 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

ครุศาสตร์ 4.25 ระดับดี 4.21 ระดับดี 4.32 ระดับดี ไม่ต่อเนือ่ง

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.13 ระดับดี 4.22 ระดับดี 4.36 ระดับดี ดีขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.54 ระดับดีมาก 4.60 ระดับดีมาก 4.69 ระดับดีมาก ดีขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

วิทยาการจดัการ 3.83 ระดับดี 4.16 ระดับดี 3.89 ระดับดี ไม่ต่อเนือ่ง

เทคโนโลยกีารเกษตร 4.28 ระดับดี 4.53 ระดับดีมาก 4.75 ระดับดีมาก ดีขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

ศิลปกรรมศาสตร์ 3.68 ระดับดี 4.18 ระดับดี 4.50 ระดับดี ดีขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 4.54 ระดับดีมาก 4.60 ระดับดีมาก 4.73 ระดับดีมาก ดีขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 4.36 ระดับดี 3.57 ระดับดี 4.30 ระดับดี ไม่ต่อเนือ่ง

ผลรวมค่าคะแนนประเมนิทุกคณะ

จ านวนคณะทั้งหมด

คะแนนประเมนิ(เฉลี่ย) 4.20 ระดบัดี 4.26 ระดบัดี 4.44 ระดบัดี ดขีึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ร้อยละ 62.50

สรุปผล

การประเมนิ

ผลการประเมนิคุณภาพฯ ของแตล่ะคณะตอ้งดขีึน้อยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของคณะทั้งหมด

33.61 34.07 35.54

คณะ/วทิยาลัย

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

(ตบช.มรภ.) (ตบช.มรภ.) (ตบช.มรภ.)

ปีการศึกษา 2562

8 8 8
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.4 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5.00 คะแนน  6 ข๎อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ๑ (O)  
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝุาย วางแผนและงบประมาณ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ พิจารณาจากการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คําร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 เทํากับ ร๎อยละ 80 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามสูตร 

 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได๎ =  
 
 
 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พิจารณาจากร๎อยละของการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ ชํวงเวลาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีทั้งหมด 

 

X 100 

 

ร๎อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเปูาหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

ร๎อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเปูาหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎มีการก าหนดตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้งหมด จ านวน 30 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จ านวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 80.00 เทํากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.5-1 แสดงค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีวั้ดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 24

ตัวชีวั้ดตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีท้ังหมด 30

ร้อยละของตวัชีว้ดัที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการประจ าปี 80.00

ค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 5.00

คะแนนที่ได้ 5.00
 
 
ตารางท่ี 5.5-2 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสํากล  
1. Key Result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัย
และหลักสูตรแนวใหมํ 

15 หลักสูตร 6 หลักสูตร × 

2. Key Result 1.1.2 ศูนย๑ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3 ศูนย๑ 2 ศูนย๑ × 
3. Key Result 1.1.3 เครือขํายด๎านวิชาการ 5 เครือขําย 13 เครือขําย  
4. Key Result 1.2.1 อัตราการรับเข๎านักศึกษาใหมํ ร๎อยละ 80 

(3,004) 
ร๎อยละ 73.65 
(2,677 คน) 

(แผนรบั 3,635 คน) 

× 

5. Key Result 1.2.2 ร๎อยละผู๎ส าเรจ็การศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

ร๎อยละ 60 
(2,102 คน) 

ร๎อยละ 69.30 
(1,490 คน) 

 

6. Key Result 1.2.3 ผู๎ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระ/ผู๎ประกอบการ 

ร๎อยละ 40 
(713 คน) 

ร๎อยละ 25.58 
 

× 

7. Key Result 1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ 

ร๎อยละ 30 
(504 คน) 

ร๎อยละ 31.05 
(1,668 คน) 

 

8. Key Result 1.2.5 นักศึกษาได๎รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

65 คน 110 คน  

9. Key Result 1.3.1 อาจารย๑ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 33 
(148 คน) 

ร๎อยละ 33.02 
(142 คน) 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

10. Key Result 1.3.2 อาจารย๑ได๎รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

25 คน 31 คน  

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สร๎างชุมชนแหํงป๓ญญา 
11. Key Result 2.1.1 ผลงานตีพิมพ๑ในระดับนานาชาติ
หรือผลงานวิจัยน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนและสังคม 

50 เรื่อง 93 เรื่อง  

12. Key Result 2.1.2 ศูนย๑บริการวิชาการสูํท๎องถิ่น 2 ศูนย๑ 4 ศูนย๑  
13. Key Result 2.2.1 ทุํงใหญํสารภีโมเดลศูนย๑การ
เรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรมชุมชน 

1 ศูนย๑ 1 ศูนย๑  

14. Key Result 2.2.2 หลักสูตรระยะสัน้หรือหลกัสตูร
ความรํวมมือเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

15 หลักสูตร 16 หลักสูตร  

15. Key Result 2.2.3 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 5 นวัตกรรม 5 นวัตกรรม  
16. Key Result 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีแหลํงเรียนรู๎ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 แหลํง 3 แหลํง  

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 น าพาองค๑กรสูํความสุขและความมั่นคง 
17. Key Result 3.1.1 บุคลากรมีความมั่นคงทาง
อาชีพเพิ่มข้ึน 

5 เรื่อง 12 เรื่อง  

18. Key Result 3.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 2 เรื่อง 5 เรื่อง  
19. Key Result 3.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

2 ระบบ 2 ระบบ  

20. Key Result 3.2.2 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก 
1 โครงการ 19 โครงการ/

กิจกรรม 
 

21. Key Result 3.2.3 ผลการประเมิน ITA ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 91.76  
22. Key Result 3.2.4 หนํวยงานมีผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก 

ร๎อยละ  60 ร๎อยละ 53.85 × 

23. Key Result 3.2.5 มหาวิทยาลัยมีแผนเตรียมความ
พร๎อมในสถานการณ๑ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

1 แผน 1 แผน  

24. Key Result 3.3.1 รายได๎จากการใช๎ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร๎าง 

10   
ล๎านบาท 

3.6472  
ล๎านบาท 

× 

25. Key Result 3.3.2 รายได๎จากทรพัย๑สินทางป๓ญญา 
ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ 

20.0000 ล๎าน
บาท 

45.1363  
ล๎านบาท 

 

26. Key Result 3.3.3 หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลามีการจัดหารายได๎ของหนํวยงาน 

8 หนํวยงาน 11 หนํวยงาน  

27. Key Result 3.3.4 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหา
รายได๎ระดับคณะ 
 

8 หลักสูตร 14 หลักสตูร  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 ธ ารงศาสตร๑พระราชาพัฒนาท๎องถิ่นตนอยํางยั่งยืน 
28. Key Result 4.1.1 ชุมชนต๎นแบบที่ได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องหรือยั่งยืน 

7 ชุมชน 9 ชุมชน  

29. Key Result 4.1.2 องค๑ความรู๎ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช๎ประโยชน๑ในการสํงเสริมและพัฒนาให๎ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

5  เรื่อง/ช้ิน
  

33 เรื่อง/ช้ิน
  

 

30. Key Result 4.2.1 ภาคีเครือขํายรํวมพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอยํางยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

5  เครือขําย
  

20  เครือขําย
  

 

รวม บรรลุ 24 ตัวช้ีวัดคิดเป็นร๎อยละ 80.00 
ไมํบรรลุ 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร๎อยละ 20.00 

 
หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

5.5-0-1 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.5-0-2 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2   

5.5-0-3 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3   
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.5 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80.00 5 คะแนน  ร๎อยละ 85 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่เป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 

 

https://www.skru.ac.th/th/assets/media/strategy/strategy-5y-165.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CAKewWJ8WrPkWAVzVwZBZ-s2HfsMcluR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_2O-8cg82Zm15kDjoH6-_GVhd3jXqNu/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตวับ่งชี้ คะแนนประเมนิ

5.1 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน 4.00
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
4.00

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบ่งชี้ 4.44

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 19 ตัวบ่งชี้ 4.43

5.4 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00

5.5 ตัวชีวั้ดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

(ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา)
5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (ตบช.มรภ) 4 ตวับ่งชี้ 4.36

ผลการประเมนิ ระดบัดี

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 5 ตวับ่งชี้ 4.49

ผลการประเมนิ ระดบัดี
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบํงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.80 คะแนน 228.80 3.81 คะแนน 3.81 

60.00 
ตัวบํงช้ีที่ 1.2 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 39 171 ร๎อยละ 40.14  5.00 

426 
ตัวบํงช้ีที่ 1.3 อาจารย๑ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 32 142 ร๎อยละ 33.33  2.78 

426 
ตัวบํงช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข๎อ การด าเนินการ 6 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข๎อ การด าเนินการ 6 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 5 ข๎อ การด าเนินการ 5 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 1.7 การสํงเสรมิสมรรถนะและทักษะดา๎นดิจิทัล 5 ข๎อ การด าเนินการ 5 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 1.8 ผลลัพธ๑ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎าง
นวัตกรรม 

3.51 คะแนน 29.94 3.74 คะแนน 3.74 
8 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.42 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 7 ข๎อ การด าเนินการ 7 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร๎างสรรค๑ 5.00 คะแนน กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี 

15,505,818.50 94,836.81 5.00 
163.5     

กลุํมสาขามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
8,134,068.20 33,821.49 

 
5.00 

240.5 
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที ่2.2 5.00 

ตัวบํงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 5.00 คะแนน กลุํมสาขาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
129.00 ร๎อยละ 73.93  5.00 

175 
กลุํมสาขามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  

74.00 ร๎อยละ 29.42  5.00 
252 
คะแนนรวมตัวบํงช้ีที่ 2.3 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวบํงช้ีที่ 2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอ
ชุมชน 

ร๎อยละ 35 70 ร๎อยละ 55.12  5.00 
  127 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบํงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 6 ข๎อ การด าเนินการ 6 ข๎อ 5.00 

ตัวบํงช้ีที่ 3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตาม
แผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ร๎อยละ 50 8 ร๎อยละ 100  5.00 
8   

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 7 ข๎อ การด าเนินการ 6 ข๎อ 5.00 
ตัวบํงช้ีที่ 4.2  ผลลัพธ๑ด๎านศลิปะและวัฒนธรรมไทย 6 เรื่อง องค๑ความรู ๎   6 เรื่อง 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบํงช้ีที ่5.1 การจดัการเรียนรูแ๎บบบูรณาการกับการท างาน 4 ข๎อ การด าเนินการ 4 ข๎อ 4.00 
ตัวบํงช้ีที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ๑ตาม
พันธกิจ กลุํมสถาบันและเอกลักษณ๑ของสถาบัน 

7 ข๎อ การด าเนินการ  6 ข๎อ 4.00 

ตัวบํงช้ีที่ 5.3 ผลการบริหารงานคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบํงช้ี) 4.30 คะแนน 35.54 4.44 คะแนน 
 

4.44 
8 

ตัวบํงช้ีที่ 5.3 ผลการบริหารงานคณะ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.)  
19 ตัวบํงช้ี 

4.30 คะแนน 35.53 4.44 คะแนน 4.44 
8 

ตัวบํงช้ีที ่5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6 ข๎อ การด าเนินการ 6 ข๎อ 5.00 

ตัวบํงช้ีที่ 5.5 ตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเปูาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี (ตบช.มรภ.สข.) 

ร๎อยละ 80 24 ร๎อยละ 80.00  5.00 
30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 (ตบช.มรภ)  4.36 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 4.49 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ) 20 ตัวบ่งชี้ 4.64 
ผลการประเมิน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบ่งชี ้ 4.66 
ผลการประเมิน ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน๎า 278 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 20 ตัวบ่งช้ี (ตบช.มรภ.)  

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรํงดํวน 

1.51 - 2.50  ปรับปรุง 

2.51 - 3.50  ระดับพอใช ๎

3.51 - 4.50  ระดับดี 

4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.42 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.36 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
(ตบช.มรภ.)  

4.64 ระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 21 ตัวบ่งชี้ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรํงดํวน 

1.51 - 2.50 ปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช ๎

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.42 ระดับดี 
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 
องค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.49 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.)  

4.66 ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3.3-1 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตบช.มรภ) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเขา้  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
คะแนน 
เฉลี่ย  

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช๎ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ   
(มาตรฐานด๎านผลลัพธ๑ผู๎เรยีน) 

8 3.89 5.00 3.78 4.42 ระดับด ี

องค๑ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด๎านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 4  ศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย 
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการ) 

4 - 5.00 4.44 4.36 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.) 20 4.26 4.80 4.57 4.64 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก   
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ตารางที่ 3.3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช๎ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ   
(มาตรฐานด๎านผลลัพธ๑ผู๎เรยีน) 

8 3.89 5.00 3.78 4.42 ระดับด ี

องค๑ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด๎านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย) 

1 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค๑ประกอบท่ี 5 การบรหิารจดัการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 5.00 4.72 4.49 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

21 4.26 4.80 4.62 4.66 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก   
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานที่ 1 การผลิตบัณฑิต) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในสํวนของคณะ และมหาวิทยาลัย   
2. มีนโยบายให๎นักศึกษาท างานระหวํางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให๎กับนักศึกษา และ

ชํวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ 
3. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน๑เพ่ือให๎เหมาะกับสถานการณ๑ และปูองกันการ

แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. ควรก าหนดมาตรการเชิงรุกในการก ากับติดตามการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย๑  
เป็นรายบุคคลให๎อาจารย๑มีต าแหนํงทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด 

2. สร๎างเครือขํายกิจกรรมนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และรํวมกันจัดกิจกรรมกับองค๑กรตําง ๆ  
ได๎มากขึ้น 

3. ควรเรํงขับเคลื่อนและผลักดันให๎นักศึกษามีทักษะการเป็นผู๎รํวมสร๎างสรรค๑นวัตกรรม 
โดยด าเนินการแบบมีทิศทางและมุํงผลลัพธ๑ในทุกหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 การวิจัย) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกด๎านทั้งนักวิจัย อาจารย๑ และผู๎บริหาร ผํานระบบ
สารสนเทศออนไลน๑ทั้งจากสํวนกลางของมหาวิทยาลัยและหนํวยงานระดับคณะ โดยสอดคล๎องการเข๎าถึงแหลํง
ทุนวิจัย ทั้งหนํวยงานภายใน และภายนอกตามงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. มีความรํวมมือด๎านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. ควรมีการขยายเครือขํายด๎านการน าองค๑ความรู๎วิจัยและนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ให๎เพิ่มมากขึ้น         
เพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎จ านวนอาจารย๑ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกให๎มากขึ้น 

3. ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนผลงานวิจัยให๎สามารถตีพิมพ๑ลงในวารสารวิชาการ  

ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

4. ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนมากยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร๑ นโยบาย และมีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
2. มหาวิทยาลัยมีความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน

และพัฒนางานบริการวิชาการ มีการบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางคณะ 

3. มหาวิทยาลัยมีความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข๎มแข็งในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรกระตุ๎นให๎มีการน าผลงานวิจัย/องค๑ความรู๎จากงานวิจัยไปบริการวิชาการแกํสังคมให๎เพ่ิมขึ้น        
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดการน าไปใช๎ประโยชน๑จริงอยํางเป็นรูปธรรม 

2. ควรสํงเสริมการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายเดิมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดความเข๎มเข็งและยั่งยืน 

 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 4 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

-  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนงาน งบประมาณ และโครงการสํงเสริม สนับสนุนเรื่องการเพ่ิมจ านวนผู๎เรียน
ในระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยในด๎านตําง ๆมหาวิทยาลัย
ได๎มีมาตรการรองรับเพ่ือลดผลกระทบจากป๓ญกาการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลาที่เป็นรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎นักศึกษาใหมํแตํละหลักสูตร เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษา 

2. ควรตั้งเปูาหมายและขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมํ หรือหลักสูตรปรับปรุงตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ให๎มากขึ้น 

3. ควรมีแนวทางสํงเสริมให๎ทุกคณะ/หลักสูตรสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานหรือสถาน
ประกอบการภายนอกด๎านสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน เพ่ือประโยชน๑ตํอการพัฒนา
หลักสูตรและความรํวมมือสํงนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรียนรู๎การท างานจริงในสถานประกอบการ
กํอนส าเร็จการศึกษาให๎มากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 

รายการข๎อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
ปีการศึกษา 2564 ( 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 
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คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
มหาวิทยาลัย

1 จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งหมด 12 8 16 9 3 5 5 2 60

2 ระดับปริญญาตรี 9 8 15 9 3 5 5 2 56

3 ระดับ ป.บัณฑิต 1 1

4 ระดับปริญญาโท 2 1 3

5 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตัง้ 1 2 3

6 ระดับปริญญาตรี 1 2 3

7 ระดับ ป.บัณฑิต

8  ระดับปริญญาโท

9 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,560           1,719                  1,239                    2,289              454 447                        616               20                        8,344                  

10  จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,272            1,719                   1,231                     2,289               454 447                         616                20                         8,048                    

11  จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 178 178                      

12  จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 110 8 118                      

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 52 71 98.5 71.5 30 43 31 29 426                     

14 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

 วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1 1 0.5 1 1 1 6                        

15 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า

31 52 58.5 45 15 31 17 250                     

16 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

21 18 39 26 14 11 13 29 171                     

17 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 26 56 65.5 55.5 14 28 16 23 284                     

18 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า

0 1 1 0.5 1 1 1 6                        

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลชุดที่ 1 จ านวนหลักสูตร

ข้อมูลชุดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตัง้

ข้อมูลชุดที่ 3 จ านวนนักศึกษา

ข้อมูลชุดที่ 4 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ



คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

19 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า

17 40 41.5 39 7 21 6 172                     

20 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า

9 15 23 16 6 6 9 23 107                     

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 14 32 15 14 15 14 5 135                     

22
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า

23
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า

14 12 17 6 7 10 11 77                      

24
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า

12 2 15 9 7 5 3 5 58                      

25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 1 2 0 1 1 7                        

26 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า

27 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า
1 1                        

28 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า
1 1 1 1 1 1 6                        

29 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

30 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

31 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า

32 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 62 44 80 45 19 25 25 11 311

40 ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลชุดที่ 5 คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

41 ระดับ ป.บัณฑิต

42 ระดับปริญญาโท 38 29 41 27 8 18 13 174

43 ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง

44 ระดับปริญญาเอก 24 15 39 18 11 7 12 11 137

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 62 44 80 45 19 25 25 11 311

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 38 34 53 36 8 13 13 8 203

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 9 26 8 10 12 11 2 102

48 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 1 1 1 1 6

49 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 109 54 125 72 21 103 42 12 538

51
จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดับชาติ

91 40 91 46 6 6 32 6 318

52 จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธบิัตร

53
จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ

5 2 9 5 3 11 3 1 39

54 จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดสิทธบิัตร 6 6

55
จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

5 5

56
จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

11 8 6 7 4 2 38

57 จ านวนผลงานที่มีการจดแจง้ลิขสิทธิ์

58 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร

59
จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

2 3 8 6 2 5 26

ข้อมูลชุดที่ 6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

60

จ านวนบทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. 2562

11 4 6 2 23

61 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร

62
จ านวนผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว

63 จ านวนผลงานวจิยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 1 1

64 จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุสั์ตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

65
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วชิาการ

66
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 

หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online

4 56 60

67 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

68 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 3 3

69
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ

2 2

70 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  17 17

72
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 245 432 455 702 173 136 303 2,446.00                

74
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1

 ปี หลังส าเร็จการศึกษา
243 418 444 673 168 128 271 2345.0

ข้อมูลชุดที่ 7 การมีงานท าของบณัฑิต
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ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

75
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้

ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
176 167 277 290 76 46 130 1,162.00                

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 51 83 127 93 61 45 46 506

77 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 7 21 8 31 8 10 11 96

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยูแ่ล้ว 4 4 2 24 5 7 9 55

79 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 4 5 2 1 12

80 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 3 3

81 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 9 7 12 2 1 10 41

82
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย)
13,898.00      11,953.00              11,906.00               12,921.00         12,286.00        12,069.00                 14,197.00        12,747.14              

83 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 97.88            66.15                   95.75                     64.81               89.87 83.76                       75.20              78.57                    

84 ผลการประเมินนของบณัฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

(คะแนนเต็ม 5)

4.89             3.31                    4.79                     3.24                4.49 4.19                       3.76              3.93                    

85 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม 5)

4.70 4.61 4.59 4.64 4.50 4.61 4.58 4.60

86 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
47 8 55

87 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่  2 2

88
จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ
33 5

38

89 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ

90 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 1 1

91 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2
10 1

11

ข้อมูลชุดที่ 8 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท



คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

92 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่น

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1 2

3

93 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 2562

94 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร

95 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 

หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online

96 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

97 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

98 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ

99 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

100 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

101 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปกีารศึกษาที่เปน็

วงรอบประเมิน)

24 8 32

102 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,788.25       2,826.83              1,604.51                1,889.86          400.89           499.32                    632.58           326.72                  9,968.96              

102 ระดับอนุปริญญา

102 ระดับปริญญาตรี 1,507.17        2,826.83               1,604.51                 1,889.86           400.89            499.32                     632.58            326.72                    9,687.88                

102 ระดับ ป.บัณฑิต 171.44 171.44                  

102 ระดับปริญญาโท 109.64 109.64                  

102 ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง

102 ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลชุดที่ 9 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)



คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

107 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบนั

557,505.00    3,525,700.00        5,560,835.00          693,690.00       1,740,000.00   2,785,000.00            1,517,210.50   7,259,946.20          23,639,886.70       

108 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั 360,505.00    380,700.00           365,435.00            551,190.00       300,000.00      155,000.00              350,000.00     20,000.00              2,482,830.00         

109 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65,292.00              365,435.00              300,000.00       730,727.00            

110 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

111 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 360,505.00    315,408.00            551,190.00        155,000.00                350,000.00      20,000.00                1,752,103.00          

112 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 197,000.00    3,145,000.00        5,195,400.00          142,500.00       1,440,000.00   2,630,000.00            1,167,210.50   7,239,946.20          21,157,056.70       

113 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,008,750.00      5,195,400.00           1,440,000.00 4,613,731.00            13,257,881.00        

114 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

115 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 197,000.00     1,136,250.00          142,500.00        2,630,000.00             1,167,210.50    2,626,215.20            7,899,175.70          

116 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 51 68 92.5 64.5 26 43 30 29 404.00                 

117 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 92.5 26 30 9 163.50                  

118 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

119 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 62 64.5 43 20 240.50                  

120 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

121 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

123 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

124 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1 3 6 7 4 1 22                      

125 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 4 1 11                        

126 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

127 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 3 7 11                        

128 จ านวนนักวจิยัประจ าที่ลาศึกษาต่อ

129 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

130 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

ข้อมูลชุดที่ 10 จ านวนเงินสนับสนุนและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

131 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

132 จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 75 62 120 70 23 129 37 20 534

133 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต(ิ0.20)
62 45 84 46 6 7 27 11 287

134 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 84 6 27 3 124

135 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

136 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 41 46 7 8 163

137 จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธบิตัร(0.20) 1 1

138 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1

139 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

140 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

141
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
2 2 8 3 17 1 1 34

142 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 1 9

143 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

144 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 3 17 1 25

145 ผลงานที่มีการยืน่จดสิทธบิตัร (0.40) 6 6

146 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

147 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

148 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 6

149 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์

เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.60)

150 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

152 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

153 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2(0.60)

7 9 5 5 8 3 2 1
40

154 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 8 2 1 16

155 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

156 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 9 5 3 24

157 จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์(0.60) 9 9

158 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

159 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

160 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 9

161 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิตัร (0.80) 1 1

162 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1

163 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

164 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

165 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 (0.80)

4 4 11 9 3 5 1 36

166 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 3 5 1 20

167 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

168 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 9 16

169 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ  ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (1.00)

1 11 3 5 2 6 28

170 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 5 2 1 19

171 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0

172 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 5 9
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

173 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธบิตัร (1.00)

174 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

175 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

176 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

177
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว(1.00)

178 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

179 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

180 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

181 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 1 1

182 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

183 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

184 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1

185
ผลงานค้นพบพันธุพื์ช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

(1.00)

186 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

187 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

188 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

189 จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)

190 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

191 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

192 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

193 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการ (1.00)

194 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

195 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

196 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

197 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)

4 53 57

198 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

199 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

200 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 53 57

201 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั (0.40)

202 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

204 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

205 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 9 9

206 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

207 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

208 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 9

209 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80)
2 2

210 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

211 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

212 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

213 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (1.0)

214 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

215 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

216 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

217 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00) 23 23

218 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา 2564 (1มิถุนายน 64- 31 พฤษภาคม 2565)

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐาน

219 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

220 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 23

221 จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรม 6 7 16 1 3 5 5 1 44

222
จ านวนงานวจิยั งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ทั้งหมดของสถาบัน 2 8 13 2 2 30 8 5 70

223
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธก์ับชุมชน 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ชุดที่ 11หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ชุดที1่2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ชุดที่ 13 ชุมชนเปา้หมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธกั์บชุมชน




