
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561 

วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564  

และ 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564  

และ 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

  

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561 



 
 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตระหนักและให๎ความส าคัญกับการใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ จึงได๎ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580)  และระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยยึดความสอดคล๎องกับ (รําง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบ
แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสูํประเทศไทย 4.0  นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายและ
แผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560 – 2561 นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ของอธิการบดี  รวมทั้งได๎น๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชการที่ 9 และพระบรมราโชบาย ด๎านการผลิตและพัฒนาครู ของรัช กาลที่ 10 
เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช๎เป็นกรอบการปฏิบัติราชการมา
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน พัฒนาชุมชนท๎องถิ่นให๎มีศักยภาพ
สอดคล๎องทิศทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่น” โดยแผนมีในลักษณะที่มีองค์ประกอบส าคัญ 8 ประการ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ รวมทั้งแสดงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ระยะ 4 ปี คือ พ.ศ. 2561 – 2564 และโครงการที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2561 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําคณะ/ส านัก/สถาบันหรือหนํวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทํา รวมทั้งกอง/ส านักงานในส านักงานอธิการบดีจะได๎น าแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือรํวมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจให๎
บรรลุวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ตํอไป 
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บทที่ 1  
บทน า 

 ตามพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 

และมาตรา 14 รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.

2547 ข๎อ 5 ก าหนดให๎คณะรัฐมนตรีต๎องจัดให๎มีแผนการบริหารราชการแผํนดินตลอดระยะเวลาการบริหาร

ราชการแผํนดินของคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติราชการในแตํละ

ปีของการบริหารราชการแผํนดิน และให๎ทุกสํวนราชการใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตํอไป  

 และตามที่ได๎มีประกาศพระบรมราชโองการแตํงตั้ง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ด ารงต าแหนํง 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และแตํงตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และ
คณะรัฐมนตรีได๎แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 กํอนเข๎าบริหารราชการแผํนดินตามรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได๎แถลงนโยบายในเรื่องตําง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด๎าน 
ดังนี้ 

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตํางประเทศ 
3. การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและการเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
10. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะสํวนราชการซึ่ง มีบทบาทและภารกิจในการจัดและสํงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู๎ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ได๎จัดท าแผนโดยยึดความเชื่อมโยง กับ(รําง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไปสูํประเทศไทย 4.0  นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560 – 2561 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ของอธิการบดี  รวมทั้งได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของรัชการที่ 9 พระบรมราโชบาย ด๎านการผลิตและพัฒนาครู ของรัชกาลที่ 10 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  และระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2565) มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง 
และกลไกในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานในบทบาทและภารกิจในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยให๎
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  รวมทั้งใช๎ในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในชํวงระยะเวลา 
4 ปีตํอไป รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงความเชื่อมโยง 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) และระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพตลอดชํวงชีวิต 
3. เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให๎เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
                                                                                         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   
    
 
           
 ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการ
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครู และ
บุคลากร

ทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

เหนือมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

2 
ผลิตบัณฑิต
และพัฒนา
ก าลังคนเพื่อ
เสริมสร้าง

ศักยภาพตลอด
ช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนสังคมเพื่อ
การพัฒนา

ท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน 

4 
พัฒนา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล
ให้เป็นวิทยา
เขตในก ากับ 

5 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579)      

1. ดา๎นความมั่นคง      

2. ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน      
3. ด๎านการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน      

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.25602564) 

     

1. การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์      

5.  การเสรมิสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่งคั่งและยั่งยืน      

6.  การบริหารจดัการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

     

8.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

     

9.  พัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   

    
 
           
 ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการ
ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครู และ
บุคลากร

ทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

เหนือมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

2 
ผลิตบัณฑิต
และพัฒนา
ก าลังคนเพื่อ
เสริมสร้าง

ศักยภาพตลอด
ช่วงชีวิต 
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เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนสังคมเพื่อ
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล
ให้เป็นวิทยา
เขตในก ากับ 

5 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.25602579)      
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาต ิ      

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวจิัยและนวตักรรม

เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ      

3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต      

4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียม

ทางการศึกษา      

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคณุภาพชีวิต ท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
     

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดั

การศึกษา 
     

นโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

     

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ ์      

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ      

4.  การศึกษาเรียนรู๎ การทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

7. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคม

อาเซียน 
     

10. การสํงเสรมิการบริหารราชการแผํนดินทีม่ี 
ธรรมาภิบาล  และการปูองกันปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ      
1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ      
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทัง้งานวิจัยและ      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   

    
 
           
 ประเด็นนโยบาย 
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ผลิตบัณฑิต 
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บุคลากร

ทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

เหนือมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 
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ผลิตบัณฑิต
และพัฒนา
ก าลังคนเพื่อ
เสริมสร้าง

ศักยภาพตลอด
ช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนสังคมเพื่อ
การพัฒนา
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พัฒนา

มหาวิทยาลัย
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วิทยาเขตสตูล
ให้เป็นวิทยา
เขตในก ากับ 

5 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

นวัตกรรม ท่ีสอดคล๎องกับความตอ๎งการพัฒนา

ประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต      
4.  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และ

นวัตกรรม ท่ีสอดคล๎องกับความตอ๎งการของการ
พัฒนาประเทศ 

     

5.  สร๎างโอกาสทางการศึกษาและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อความเสมอภาคและความเทํา
เทียมทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

     

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงํเสริมให๎ทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในการจดัการศึกษา 

     

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ.25602579) 
     

1. การพัฒนาท๎องถิ่น      

2. การผลิตและพัฒนาคร ู      

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา      

4. พัฒนาระบบบริหารจดัการ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา      

1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค๎า  
การลงทุน การทํองเที่ยวและบริการโลจิสติกส์และ
โครงสร๎างพื้นฐาน 

     

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู๎และ
พหุวัฒนธรรม      

3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

     

4. เสรมิสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ      
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วิทยาเขตสตูล
ให้เป็นวิทยา
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5 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง      

1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ตํอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ท๎องถิ่น 

     

2. การพัฒนาสูํอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ
เพิ่มคุณคาํครบวงจรทีย่ั่งยืน 

     

3. การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคณุธรรม สูํเมืองแหํง
ปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 

     

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่
ยั่งยืน 

     

5. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ
บ๎านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เมืองสูํอนาคต 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล      
1. การพัฒนาอุทยานธรณโีลกและการทํองเที่ยวให๎มี

มาตรฐานสากล 
     

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ แปรรูป การบริการ 
และการค๎าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณคาํและมลูคําสินค๎า
การเกษตร ประมง และภมูิปัญญา 

     

3. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การ
ขนสํงและโลจสิติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด
และเชื่อมโยงสูํอาเซยีน 

     

4. การเสริมสร๎างความมั่นคงและสังคมสันตสิุข ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสวสัดิการสังคมอยํางทั่วถึง 

     

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการอยํางยัง่ยืน 
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พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

นโยบายสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 2560  2561      
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรอบรูเ๎กี่ยวกับพ้ืนท่ี มีทักษะทาง

วิชาชีพท่ีได๎มาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัของตลาดแรงงาน

ในพื้นที่ เป็นผู๎ประกอบการทีม่ีศักยภาพระดับสากล 

เป็นผู๎สบืสาน ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

น าเศรษฐกิจสังคม ท๎องถิ่นสูํสากล 

     

2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการและ

สามารถใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางเป็น

รูปธรรม 

     

3. ผลงานด๎านการให๎บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาสํงผลให๎เกดิการพัฒนาท๎องถิ่นอยําง

เป็นรูปธรรม 

     

4. ผลงานด๎านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเป็นทีย่อมรับของ

สาธารณชน 

     

5. ระบบการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สงขลา มีธรรมาภิบาล มปีระสิทธิภาพ และมี

ศักยภาพเพียงพอส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลยัให๎ก๎าวหน๎าได๎อยํางยัง่ยืน 

     

นโยบายอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 2560  2563      

1. ยกระดับการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและได๎

มาตรฐานสากล (SMART LEARNER)      

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยนวัตกรรมสูํ      
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บริหารจัดการ 

มาตรฐานสากล (SMART RESEARCH) 

3. ให๎บริการวิชาการ ถํายทอดเทคโนโลยี น๎อมน าแนว

พระราชด าริ และทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ให๎

ตอบสนองกับความต๎องการของทอ๎งถิ่นและสังคม 

(SMART USR) 

     

4. ปฏิรูปการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐานด๎วย 

หลักธรรมาภิบาล (SMART ORGANAZATION) 
     

แผนงานงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

     

1. แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ๎
     

2. 2. แผนบูรณาการวิจัยและนวตักรรม      

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด๎านการ

สร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
     

4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรยีนรู๎ให๎มีคณุภาพเทําเทียมและทั่วถึง      

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน      

6. แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสรมิสรา๎ง

ศักยภาพคน      

7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ      



 
 

บทที ่2 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

SWOT Matrix 

จุดแข็ง (4M vs 4 พันธกิจ) จุดอ่อน (4M vs 4 พันธกิจ) 
1. มีหลักสูตรทางด๎านการผลิตครูที่ได๎มาตรฐาน

ตามเกณฑ์ครุสภาเป็นที่นิยมและได๎รับยอมรับ
จากผู๎สนใจเข๎ารับการศึกษา จากสถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 

2. ต๎นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูํในระดับที่
ถูกกวํา เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน 

3. หลักสูตรมีความหลากหลายและได๎รับการ
รับรองจาก สกอ.ทุกหลักสูตรสามารถเป็น
ทางเลือกให๎กับผู๎เรียนได๎มากขึ้น 

4. มีคณะและหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความ
โดดเดํนและเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่ในด๎านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ด๎านการแสดง) ทั้งยัง
มีการน านวัตกรรมมาตํอยอดสํงผลให๎มีการสืบ
ทอดให๎กับคนรุํนใหมํ 

5. ระดับการให๎ความส าคัญจ าเป็นของ จุดแข็ง 
(Strengths) มีคณะและหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตที่มีความโดดเดํนและเป็นที่ยอมรับใน
พ้ืนที่ในด๎านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ด๎าน
การแสดง) ทั้งยังมีการน านวัตกรรมมาตํอยอด
สํงผลให๎มีการสืบทอดให๎กับคนรุํนใหมํ 

6. มีเครือขํายศิษย์เกําที่สนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่มาจาก
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

8. มีการก าหนดพ้ืนที่ ประเด็น และงบประมาณใน
การให๎การบริการที่ชัดเจน ท าให๎มีทิศทางและ
แนวทางในการให๎บริการ 

1. มีปัญหาในเรื่องการบริหารงานบุคคล ทั้งด๎าน
งบประมาณและภาระงาน ทั้งในสํวนของ
ข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและสัญญาจ๎าง 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. มีหลักสูตรที่เหมือนกับมหาลัยอ่ืนๆในพ้ืนที่ท าให๎มี
ภาวะการแขํงขันในการรับนักศึกษาสูง 

3. ความไมํเสมอภาคของคําตอบแทนต าแหนํงทาง
วิชาการของข๎าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
#การบริหารจัดการ 

4. ความมั่นคงในอาชีพของบุคลากรที่ไมํแนํนอน #
การบริหารจัดการ 

5. การจัดสรรครุภัณฑ์ ไมํตรงตามล าดับความส าคัญ
ที่ผู๎ใช๎ประโยชน์ระบุไว๎ #การบริหารจัดการ 

6. สัดสํวนของคุณวุฒิและต าแหนํงวิชาการของ
อาจารย์ยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

7. มหาวิทยาลัยยังไมํมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
แสวงหาแหลํงงบประมาณจากแหลํงอ่ืนมาเพ่ือ
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท าให๎
มหาวิทยาลัยได๎รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
งบ Function ซึ่งมีแนวโน๎มจะลดลงเนื่องจาก
จ านวนนักศึกษามีแนวโน๎มลดลง 

8. ยังขาดการบูรณาการระหวํางศาสตร์ของแตํละ
หลักสูตรท าให๎บัณฑิตท่ีผลิตมีองค์ความรู๎เฉพาะ
ด๎านที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน 

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ และระบบสาธารณูปโภค
ส าหรับนักศึกษามีน๎อย 

10. ข๎อมูล MIS ส าหรับการบริหารไมํเพียงพอ #การ
บริหารจัดการ 



10 
 

จุดแข็ง (4M vs 4 พันธกิจ) จุดอ่อน (4M vs 4 พันธกิจ) 
9. มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและสํวนมากเป็นวิจัย

ที่เก่ียวข๎องกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็น
องค์ความรู๎ในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎ 

 

11. การวิจัยสถาบันมีจ านวนน๎อย ไมํสามารถน าไป
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจได๎ 

12. จ านวนผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตรและขยาย
ผลตํอยอดไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นยังมีน๎อย ท าให๎
มหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นน๎อย 

13. ผลของการบริการวิชาการไมํตรงตามความ
ต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง 

14. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน๎อยมากและไมํมี
ความยืดหยุํน ท าให๎มีนักศึกษาน๎อย สํงผลให๎ขาด
โอกาสในการพัฒนาอาจารย์และสร๎างองค์ความรู๎
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

15. สัดสํวนนักศึกษาตํออาจารย์สูงกวําคํามาตรฐาน
ในแตํละกลุํมสาขาวิชา 

16. สัดสํวนของนักศึกษาไมํส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรคํอนข๎างสูง (ออกกลางคัน 
จบช๎า) 

17. มหาวิทยาลัยมีสัดสํวนการใช๎งบประมาณด๎าน
บุคลากรคํอนข๎างสูง สํงผลให๎ต๎นทุนในการผลิต
บัณฑิตสูงขึ้น และอาจสํงผลตํอเงินคงคลังใน
อนาคต 

18. นโยบายการวิจัยไมํตรงตามความต๎องการของ
ประเทศ 

19. คะแนนประเมิน SAR ของหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตบัณฑิต 

20. หลักสูตรไมํตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
1. พระบรมราโชบายให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสํวน

รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นท าให๎มหาวิทยาลัยมี
บทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให๎มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ Reprofile โดย มรภ.สงขลาเน๎น 
การผลิตครู อาหาร/การแปรรูปอาหาร และการ
ทํองเที่ยว และให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการใน
การพัฒนาธนาคารชุมชน กองทุนหมูํบ๎านและ
ชุมชนเมือง 

3. แนวทางการพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับกลุํมจังหวัด 
และระดับจังหวัดมีเปูาที่สอดคล๎องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นชํองทางในการสร๎างงานและ
เข๎าถึงแหลํงงบประมาณ 

4. มีเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมที่เอ้ือ
และอ านวยความสะดวกตํอการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 

5. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให๎มีโอกาส
ในการรํวมพัฒนางานวิจัยและผลิตบัณฑิตเพ่ือ
รองรับการลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 

6. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สํงผลให๎ให๎มหาวิทยาลัย
จ าเป็นต๎องจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต 4.0 

7. พ้ืนที่มีศักยภาพด๎านการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การทํองเที่ยวและบริการท าให๎มีความต๎องการ
บุคลากรและองค์ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวและ
บริการในพ้ืนที่มากข้ึนเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองตอบกับ
ความต๎องการดังกลําว 

8. ภาคผู๎ประกอบการและรัฐบาลมีนโยบายในการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแบบสหกิจศึกษาเพ่ือให๎
นักศึกษาได๎เรียนรู๎กับสถานประกอบการและการ
ท างานจริง 

9. สัดสํวนผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง เป็น
โอกาสในการสื่อสารกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎

1. ระบบการรับนักศึกษาแบบใหมํที่มีหลายรอบและ
มหาวิทยาลัยไมํสามารถรับในรอบหลังๆ ได๎ 
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทางเลือกในการตัดใจเลือก
สถาบันการศึกษาที่จะศึกษาตํอได๎มากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยไมํใชํทางเลือกแรกและทางเลือก
สุดท๎าย 

2. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความโดด
เดํนเฉพาะด๎านกวําอยูํในพ้ืนที่เดียวกันหลาย
สถาบัน สํงผลตํอการตัดสินศึกษาตํอของผู๎เรียน 

3. งบประมาณในชํองทาง Function มีแนวโน๎ม
ลดลง เนื่องจากรัฐบาลให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ เชิงประเด็นการพัฒนา 
(agenda) และเชิงพื้นที่มากข้ึน (Area) 

4. จ านวนนักศึกษาทุกสถาบันในพ้ืนที่มีแนวโน๎ม
ลดลง(ยกเว๎น มอ.) สํงผลให๎มหาวิทยาลัยได๎รับ
การจัดสรรงบประมาณลดลง 

5. กระทรวงศึกษาฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียน
ด๎านอาชีวะเพ่ือผลิตแรงงานที่ตอบสนองตํอความ
ต๎องการตลาดแรงงานในประเทศในปัจจุบันและ
อนาคตคูํ ท าให๎ผู๎เรียนสายสามัญลดลง ซึ่งจะ
สํงผลตํอจ านวนผู๎เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ตํอไป 

6. ผู๎ประกอบการต๎องการบุคลากรที่มีศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได๎ทันทีที่รับเข๎าท างาน หลาย
องค์กรจึงมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นมาเฉพาะเพ่ือ
ผลิตคนส าหรับสนองตอบตํอธุรกิจโดยตรง 

7. พฤติกรรมของคนรุํน gen Z โดยเฉพาะการมี
สมาธิสั้น ติดสื่อ Social มีผลกระทบตํอ
กระบวนการเรียนการสอน 

8. คุณภาพของนักเรียน (คะแนน ONET) ในพ้ืนที่ต่ า
กวําภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียนจากในพ้ืนที่
นอกเขตท่ีเป็นกลุํมเปูาหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย ท าให๎คุณภาพของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีน๎อยกวําพื้นที่อ่ืน 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
หลากหลายชํองทางมากขึ้น และเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของผู๎ที่สนใจได๎มาขึ้น 

10. มีการรํวมมือกับวิทยาลัยชุมชมในการผลิตบัณฑิต 
โดยมีหลักสูตรที่ตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน 

11. มีสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ที่ต๎องการจะ
พัฒนาครูให๎เข๎าสูํระบบมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรเฉพาะ
กลุํมของมหาวิทยาลัย 

12. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีแนวโน๎มลดลงสํงผลให๎
ผู๎ปกครองจ าเป็นลดคําใช๎จํายโดยให๎บุตรหลาน
ศึกษาในพ้ืนที่ สํงผลให๎มีผู๎สนใจศึกษาตํอกับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่มากขึ้น 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การศึกษาและวัฒนธรรม (HRD & Education & 
Culture) มุํงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ และเทคโนโลยี 
ตลอดจน การสํงเสริมการท างานของ UNINET 
ความรํวมมือด๎านการศึกษา ดนตรี ศิลปะและ
วัฒนธรรมภายใต๎กรอบความรํวมมือ IMT_GT ที่
สํงผลตํอการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงความ
รํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เปิดโอกาสให๎
มหาวิทยาลัยมีเครือขํายในการจัดการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืน 

14. ผู๎เรียนมีความต๎องการเรียนสายสามัญมากกวํา
สายอาชีวะ (66:34) ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
ของประชาชนสูงขึ้นในทุกระดับชํวงวัย 

15. โครงสร๎างของประชากรในพ้ืนที่ยังไมํเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ สัดสํวนประชากรวัยเด็กสูงกวําพ้ืนที่อ่ืน 
อัตราการเกิดสูงกวําภาพรวมระดับประเทศท าให๎
แนวโน๎มจ านวนผู๎สนเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎในพ้ืนที่มากขึ้น 

9. ราคาสินค๎าเกษตรหลักของภาคใต๎ (ยางพารา 
ปาล์ม ข๎าว) มีแนวโน๎มลดลงสํงผลกระทบตํอการ
ตัดสินใจให๎บุตรหลานศึกษาตํอของผู๎ปกครอง 

10. หลักสูตร MOOC /ออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึน เข๎ามาแยํง
ผู๎เรียนจากเรา 
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TOWS MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพ 

ระดับเป็นเลิศ (Premium Quality Teacher) 
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครู  

โดยเน๎นการพัฒนาคุณลักษณะของครูคุณภาพ 
ระดับเป็นเลิศ  

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให๎มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก  

4. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา กับ
หนํวยงานภายในสถาบันและหนํวยงานอื่นในประเทศ
และ/หรือตํางประเทศ 

5. สร๎างศูนย์การเรียนรู๎และปฏิบัติการบํมเพาะ 
ความเป็นครูในศาสตร์พระราชา 

6. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการผลิตครูที่มุํง 
สร๎างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตครูและนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการเรียนเรียนรู๎แกํผู๎เรียน 

7. ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายชัดเจน 
8. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการ 

จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and 
Clean University 

9. สนับสนุนการจัดตั้งหนํวยวิทยาศาสตร์ชุมชน/ หนํวย
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษาแกํชุมชนบนฐาน      ความ
ต๎องการและองค์ความรู๎จากการวิจัยและ นวัตกรรม 

10. ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนต๎นแบบที่ชัดเจน  
11. พัฒนากลุํมชุมชนและเครือขํายชุมชนใน 

ทุกภาคสํวนให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน สมานฉันท์ 
ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อรองรับ
การผลิตครูให๎ได๎คุณภาพระดับเป็นเลิศ 

2. สนับสนุนให๎เกิดกระบวนการการมีสํวนรํวมของ   
3. หนํวยงานภายนอกในการบริการวิชาการ/ 

ท าแผนชุมชน/โครงการ และสรุปผลการ 
พัฒนาหมูํบ๎าน 

4. พัฒนาอาจารย์ให๎มีความรู๎และสามารถ Coaching and 
Mentoring 

5. สํงเสริมการให๎บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูใน  
ท๎องถิ่นที่สํงผลตํอการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. พัฒนานวัตกรรมด๎านการผลิตและพัฒนาครูอยําง 
ตํอเนื่องและน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยเน๎นสะเต็มศึกษาที่บูรณาการกับท๎องถิ่น ให๎สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 

7. พัฒนาและสํงเสริมบุคลากรเข๎าสูํต าแหนํงทาง 
วิชาการอยํางเป็นระบบ 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
9. สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด๎วย 

หลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
10. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตํอองค์กรเพ่ือน า

ผลมาปรับปรุงพัฒนาหนํวยงานและองค์กร 
11. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช๎พลังงานและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน 
12. สํงเสริมให๎คณาจารย์น าความรู๎และประสบการณ์ จาก

งานวิจัยมาบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับ
ท๎องถิ่น 
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TOWS MATRIX (ตํอ) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) 
12. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท๎องถิ่น /

ด๎านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม/ กีฬา /
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 

13. สํงเสริมและสืบสานการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพ่ือ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม
ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

14. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพ่ือแหลํงเรียนรู๎/ศูนย์
พัฒนาการทํองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมของภาคใต๎ 

15. สํงเสริมให๎หนํวยงานเข๎ารับการตรวจประเมินเป็น
หนํวยงานสีเขียว 

 
 

13. พัฒนาหนํวยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพ 
14. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในการค๎นหาศักยภาพ 

ชุมชน และพัฒนาตามความต๎องการของชุมชนในด๎าน
เศรษฐกิจ การทํองเที่ยว และการเกษตรสมัยใหมํ บน
ฐานการวิจัยที่น าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมได๎ 

15. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการเก็บข๎อมูล 
และบูรณาการด๎านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม กับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย 

16. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต๎องการในการพัฒนาท๎องถิ่นตามรอยศาสตร์
พระราชา 

17. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
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TOWS MATRIX (ตํอ) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) 
1. พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการตามหลัก

ของการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร๎างองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎ และปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

2. สํงเสริมให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและมี 
จิตอาสา เพื่อสร๎างผลงานให๎เกิดการพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางเป็นรูปธรรมในด๎านการวิจัย การบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. กระบวนการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการเรียนรู๎
รํวมกันด๎านการผลิตสินค๎าที่ได๎รับมาตรฐาน  

4. พัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาห๎องปฏิบัติการทดสอบให๎ได๎รับรอง  

มาตรฐาน ISO IEC 17025 
6. พัฒนาและปรับปรุงข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศให๎เป็น

ปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์   
7. พัฒนาการเรียนการสอนให๎ทันสมัยและมีนวัตกรรม 
8. สํงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
9. พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) และ

บริหารจัดการ 
10. พัฒนาระบบทีม่ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน

การบริหารการจัดการ 
11. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
12. สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะทาง 

Digital literacy ตามมาตรฐานสากล 
13. พัฒนาระบบบริหารงานสูํสังคมไร๎เงินสด 
14. สร๎างระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการเพื่อการ

เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติ  

และฝึกอาชีพ 
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถ

เป็นผู๎ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให๎
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

5. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร๎างบัณฑิตพันธุ์ใหมํ
และบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและ บริการ 
การเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
เทคโนโลยี 

6. พัฒนาหลักสูตรที่ได๎รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
หลักสูตรระยะสั้น 

7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สูํความเป็น 
มืออาชีพ 

8. สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างเครือขํายความรํวมมือ  
ทางวิชาการท้ังในและตํางประเทศ 

9. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

10. สํงเสริมการวิจัยและการสร๎างนวัตกรรม 
11. สํงเสริมการน านวัตกรรมไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน

ต๎นแบบ 
12. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือกํอให๎เกิดรายได๎เพ่ิมขึ้น 
13. บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให๎เกิดรายได๎ 
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TOWS MATRIX (ตํอ) 

กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
15. สํงเสริมและพัฒนาโครงการเพ่ิมรายได๎และลด 
     รายจําย 

 

14. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช๎หลัก Cost  
     Effectiveness (Lean Management) 
 

 

 

 
 



 
 

บทที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 
 

มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1. ยกระดบั
การผลิตบัณฑติ พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีคุณภาพ
เหนือมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2. ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวติ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยา
เขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจดัการ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

 
ครูในท๎องถิ่นมีศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

 
บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ 
สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 

 
ชุมชนมีความเข๎มแข็งและเกิดชุมชน
ต๎นแบบ 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาวิทยาเขต
สตูล สามารถบริหารจัดการเพื่อไปสูํ
การเป็นวิทยาเขตในก ากับ 
 
ชุมชนต๎นแบบมีความเข๎มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได๎ 

 
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่
ตอบสนองตํอพันธกิจและนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลยั 

คุณ
ภา

พ 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตครู
คุณภาพระดับเป็นเลิศ (Premium 
Quality Teacher) 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการ
สอนเน๎นนวัตกรรม 

 
มหาวิทยาลัยมีสวํนรํวมในการพัฒนา
ศักยภาพเชิงพื้นที่ลุํมน้ าทะเลสาบ
สงขลา /ชุมชนและสถานศึกษาให๎
ได๎รับ  
องค์ความรู๎ธรณีวิทยาเพือ่เตรียมความ
พร๎อมรองรับการประเมินจาก 
Unesco/มหาวิทยาลัยมีสวํนรํวมใน
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อความยั่งยืน 

 
มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรเพื่อสร๎าง
ความเป็นเลิศในการพัฒนาท๎องถิ่น  
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการและ
นวัตกรรม  
 
Green and Clean University 
 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
 
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล๎อมที่ดีเอือ้
ตํอการจัดการเรียนการสอนและการ
ให๎บริการด๎วยนโยบาย Green and 
Clean University 
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มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1. ยกระดบั
การผลิตบัณฑติ พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีคุณภาพ
เหนือมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2. ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวติ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยา
เขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจดัการ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

 
มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิต
พัฒนาครูและน าไปใช๎ประโยชน์อยาํง
เป็นรูปธรรม 

 
มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรที่โดดเดํนและ
หลากหลาย 

 
มหาวิทยาลัยสามารถสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎บนฐานองค์ความรู๎จากการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 
มหาวิทยาลัยสามารถสร๎างความโดด
เดํนในด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมท๎องถิ่น 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาวิทยาเขต
สตูล มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ (Lean Organization) 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่
มีคุณภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 
 
มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตครูที่
สนองพระบรมราโชบายในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท๎องถิ่นในพื้นที่ตน 
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์
สูํความเป็นมืออาชพี 
 
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
บูรณาการศาสตร์ 

 
 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎รับการ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 
พัฒนาหนํวยเครื่องมือกลางที่มี
ศักยภาพ 
 
พัฒนาห๎องปฏบิัติการทดสอบให๎ได๎
รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025 
 
สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือทางวิชาการทั้งในและ
ตํางประเทศ 

 
 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อ
แหลํงเรียนรู๎/ศูนย์พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 
สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในการ
ค๎นหาศักยภาพชุมชน และพัฒนาตาม
ความต๎องการของชุมชนในด๎าน
เศรษฐกิจ การทํองเท่ียว และ
การเกษตรสมัยใหมํบนฐานการวจิัยที่
น าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมได๎ 

 
 
พัฒนาและปรับปรุงข๎อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ให๎เป็นปจัจุบันและ
เหมาะสมกับสถานการณ์   
 
พัฒนาระบบบริหารงานสูํสังคมไร๎ 
เงินสด 
 
พัฒนาระบบที่มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการบริหารการ
จัดการ 

 
 
พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
สํงเสริมให๎หนํวยงานเข๎ารับ 
การตรวจประเมินเป็นหนวํยงานสี
เขียว 
 
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลด
การใช๎พลังงานและเพิ่มประสิทธภิาพ
การใช๎พลังงาน 
 
บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให๎เกิด
รายได ๎



 
 

บทที่ 4  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ปรัชญา  :   

  สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

ปณิธาน  : 

  ปัญญาญาณของท๎องถิ่น    พลังแผํนดินแหํงสยาม   

       สนองพระราชปิตุคาม   งดงามอยํางยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร : 

S  :  Skill   หมายถึง  ทักษะ 
K :  Knowledge หมายถึง  ความรู๎  
R :  Responsibility หมายถึง  ความรับผิดชอบ 
U :  Unity  หมายถึง  รู๎รักสามัคคี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นภาคใต๎สูํสากล”  

 



 

 
 

20 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพสอดคล๎องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแขํงขันได๎ 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร๎างสมองค์ความรู๎ ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถํายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐานของการมีสํวนรํวม 
5. สํงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. สํงเสริม เผยแพรํ อนุรักษ์ สืบสาน และสร๎างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือเข๎าสูํสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพตลอดชํวงชีวิต 
3. เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให๎เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561  2564 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  2564 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมงบประมาณทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 773,017,800 706,825,800 1,157,649,900 1,208,381,200 3,845,874,700 
เงินงบประมาณ 583,296,800 513,281,200 960,472,800 1,007,443,000 3,064,493,800 

เงินนอกงบประมาณ 189,721,000 193,544,600 197,177,100 200,938,200 781,380,900 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการผลิตบณัฑิต พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพเหนือ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

11,914,200 25,108,800 68,965,000 73,965,000 179,953,000 

เงนิงบประมาณ 5,207,600 18,402,200 62,258,400 67,258,400 153,126,600 
เงินนอกงบประมาณ 6,706,600 6,706,600 6,706,600 6,706,600 26,826,400 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  ผลติบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสรมิสร๎างศักยภาพตลอดชํวงชีวิต 75,238,800 101,981,800 123,495,800 124,853,800 425,570,200 
เงินงบประมาณ 49,356,400 85,790,700 107,008,400 108,008,400 350,163,900 

เงินนอกงบประมาณ 25,882,400 16,191,100 16,487,400 16,845,400 75,406,300 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพือ่การพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 22,963,700 27,190,100 55,205,700 65,328,600 170,688,100 

เงินงบประมาณ 17,046,600 21,154,800 49,050,000 59,050,000 146,301,400 
เงินนอกงบประมาณ 5,917,100 6,035,300 6,155,700 6,278,600 24,386,700 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตลูให๎เป็นวิทยาเขตในก ากับ 997,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 12,397,000 
เงินงบประมาณ 287,700    287,700 

เงินนอกงบประมาณ 709,300 3,800,000 3,800,000 3,800,000 12,109,300 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 661,904,100 548,745,100 906,183,400 940,433,800 3,057,266,400 

เงินงบประมาณ 511,398,500 387,933,500 742,156,000 773,126,200 2,414,614,200 
เงินนอกงบประมาณ 150,505,600 160,811,600 164,027,400 167,307,600 642,652,200 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบ
การผลิตครูคุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality 
Teacher) 

1. ร๎อยละของนักศึกษาปีสุดท๎ายที่ผําน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของ 
ครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality Teacher)  
(เกณฑ์สภาคณบดีฯ กลุํมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ) 

ร๎อยละ 
 

    25 1. พัฒนาโครงสร๎างและ
ระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักของการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือสร๎าง
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
และปรับตัวให๎ทันกับการ 

 2. ร๎อยละของนักศึกษาที่ผํานระดับ
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาครุศาสตร์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ 
CEFR  

ระดับ/ 
ร๎อยละ 

 

A2/ 
100 

B1/ 
100 

B2/ 
50 

B2/ 
100 

C1/ 
25 

เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบและกลไกการ

ผลิตครูคุณภาพระดับเป็น
เลิศ (Premium Quality 
Teacher) 

 3. ร๎อยละของบัณฑิตครูที่สอบผําน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูใน 
ครั้งแรก 
 หลักสูตรปกติ 
 หลักสูตร Premium 

 
 
 

ร๎อยละ 
ร๎อยละ 

 
 
 

70 
 

 
 
 

75 
 

 
 
 

80 
 

 
 
 

85 
 

 
 
 

90 
100 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อ
รองรับการผลิตครูให๎ได๎
คุณภาพระดับเป็นเลิศ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 4. ร๎อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สอบบรรจุ
ได๎ในการสอบครั้งแรก  
(รวมผู๎ที่ได๎ขึ้นบัญชีรอเรียก) 
 หลักสูตรปกติ 
 หลักสูตร Premium 

 
 
 
 

ร๎อยละ 
ร๎อยละ 

 
 
 
 

55 
 

 
 
 
 

57.5 
 

 
 
 
 

60 
 

 
 
 
 

62.5 
 

 
 
 
 

65 
85 

4. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครู โดย
เน๎นการพัฒนา
คุณลักษณะของ 
ครูคุณภาพระดับ 
เป็นเลิศ 

 
 5. ร๎อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรในระดับดีมาก 

ร๎อยละ 25 50 75 100 100 5. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครูให๎มี
คุณภาพตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับคณะ 

หลักสูตร ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 6. พัฒนาเครือขํายความ
รํวมมือทางการศึกษา กับ
หนํวยงานภายในสถาบัน
และหนํวยงานอื่นใน
ประเทศและ/หรือ
ตํางประเทศ 

 
 7. จ านวนหลักสูตรใหมํด๎านการผลิต

บัณฑิตครูตามความรํวมมือระหวําง
คณะโดยใช๎ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกรํวมกัน 

หลักสูตร  1 1 1 1 7. สร๎างศูนย์การเรียนรู๎และ
ปฏิบัติการบํมเพาะความ
เป็นครูในศาสตร์พระราชา 

 
 8. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ 

ผลิตครู 
ศูนย ์  1    8. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ด๎านการผลิตครูที่มุํงสร๎าง
นวัตกรรมเพ่ือการผลิตครู
และนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการเรียนเรียนรู๎แกํ
ผู๎เรียน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

2. ครูในท๎องถิ่นมี
ศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐาน 

1. ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของการอํานออกเขียน
ได๎ของนักเรียนในแตํละโรงเรียนที่เข๎า
รํวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

ร๎อยละ 15 30 45 60 75 1. พัฒนาอาจารย์ให๎มี 
ความรู๎และสามารถ 
Coaching and  

วิชาชีพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2. ร๎อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเปูาหมายที่ได๎รับการ
พัฒนาและ/หรือแก๎ปัญหาการจัด
การศึกษา 

ร๎อยละ 
 
 

35 40 45 50 55 Mentoring 
2. สํงเสริมการให๎บริการทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนาครูใน
ท๎องถิน่ที่สํงผลตํอการ 

 3. จ านวนโรงเรียนในท๎องถิ่นที่ได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

โรงเรียน 28 
 

30 
 

32 
 

34 
 

36 
 

ยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และ 

 4. ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนในโรงเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (ONET) แตํละวิชา ผําน
เกณฑ์ในระดับชาติ 

 
 

ร๎อยละ 
 

50 55 60 
 

65 70 การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

3. มหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมการผลิต 

1. จ านวนนวัตกรรมที่ได๎รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 1. พัฒนานวัตกรรมด๎านการ
ผลิตและพัฒนาครู  

พัฒนาครูและ
น าไปใช๎ประโยชน์
อยํางเป็นรูปธรรม 

2. จ านวนนวัตกรรมด๎านการเรียนรู๎ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ
โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหนํวยฝึก
หรือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงได๎พัฒนา
รํวมกัน 

ผลงาน 
 

20 25 30 35 40 อยํางตํอเนื่องและ 
น าไปใช๎ประโยชน์ใน การ
พัฒนาสถานศึกษา โดย
เน๎นสะเต็มศึกษาที่บูรณา
การกับท๎องถิ่น ให๎
สามารถพัฒนาการ 

 3. จ านวนโรงเรียนในท๎องถิ่นที่ได๎รับการ
ถํายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ 

โรงเรียน 200 240 280 320 360 จัดการเรียนรู๎ ที่เข๎มแข็ง
และยั่งยืน 

 4. จ านวนรายวิชาของแตํละหลักสูตรใช๎
โรงเรียนสาธิตเป็นแหลํงเรียนรู๎/หนํวย
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ/ทดลอง/วิจัย  

 
 
 
 
 

รายวิชา 1 2 3 4 5  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบ
การผลิตครู 
ที่สนอง 
พระบรมราโชบาย 

1. ร๎อยละของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่       (area 
base) ที่ตอบโจทย์ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/การพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ร๎อยละ 
 
 
 

20 25 30 35 40 1. สํงเสริมให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและมี
จิตอาสา มีทักษะ 
การอําน การเขียนและ 

ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการพัฒนา
ท๎องถิ่นในพ้ืนที่ตน 

2. ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
สํงเสริมให๎มีทัศนคติท่ีดีและริเริ่ม จัดท า 
เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม 
จิตอาสาในการพัฒนาท๎องถิ่น/
ประเทศชาติด๎วยความสมัครใจ 

ร๎อยละ 
 

 

35 45 55 65 75 การคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
สร๎างผลงานให๎เกิดการ
พัฒนาท๎องถิ่นอยํางเป็น
รูปธรรมในด๎านการวิจัย 
การบริการวิชาการและ 

 3. ร๎อยละของโครงการที่สํงเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ร๎อยละ 
 

20 25 30 35 40 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 4. ร๎อยละของบัณฑิตครทูี่มีงานท า 
ตรงสาขา 

ร๎อยละ 70 75 80 85 90  

 5. ร๎อยละของโรงเรียนในพ้ืนที่เปูาหมาย
ได๎รับการถํายทอดองค์ความรู๎ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

ร๎อยละ 
 
 

60 70 80 90 100  
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รายละเอียดงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 8,769,800 24,008,800 38,965,000 43,965,000 115,708,600  
ตามหลักของการบริหารจัดการทีด่ี เพื่อสร๎างองค์กรแหํงการ เพ่ือความยั่งยืน       
เรียนรู๎ และปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ 2,063,200 17,302,200 32,258,400 37,258,400 88,882,200  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพระดับ เงินนอกงบประมาณ 6,706,600 6,706,600 6,706,600 6,706,600 26,826,400  
เป็นเลิศ (Premium Quality Teacher) 1. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายใน 8,769,800 8,942,800 8,965,000 8,965,000 35,642,600 โรงเรียนสาธิตฯ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจยัเกื้อหนุน เพื่อ การจัดการศึกษาตั้งแตรํะดับอนุบาล       
รองรับการผลิตครูใหไ๎ด๎คณุภาพระดับเป็นเลิศ จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลติคร ูโดยเน๎น  กิจกรรม สนับสนุนคําใช๎จํายในการ       
การพัฒนาคุณลักษณะของครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ จัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจน       
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลติครูให๎ม ี จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

คุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เงินงบประมาณ 2,063,200 2,236,200 2,258,400 2,258,400 8,816,200  
ระดับหลักสตูร ระดับคณะ และเกณฑ์การประกันคณุภาพ เงินนอกงบประมาณ 6,706,600 6,706,600 6,706,600 6,706,600 26,826,400  
การศึกษาภายนอก 2. โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  15,066,000 30,000,000 35,000,000 80,066,000 คณะ/ส านัก/สถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา กับ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น       

หนํวยงานภายในสถาบันและหนํวยงานอื่นในประเทศและ/  กิจกรรม การผลิตและพัฒนาคร ู       
หรือตํางประเทศ พัฒนาท๎องถิ่นยกระดับคุณภาพ       
กลยุทธ์ที่ 7 สร๎างศูนย์การเรียนรู๎และปฏิบตัิการบมํเพาะ การศึกษาและพัฒนาระบบบริหาร       

ความเป็นครูในศาสตร์พระราชา การจัดการ       
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กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 8 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการผลิตครูที่มุํง เงินงบประมาณ  15,066,000 30,000,000 35,000,000 80,066,000  
สร๎างนวัตกรรมเพื่อการผลิตครูและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ เงินนอกงบประมาณ       

เรียนเรียนรู๎แกผํู๎เรียน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ 768,400    768,400  
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาอาจารย์ให๎มีความรู๎และสามารถ  การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี       

Coaching and Mentoring คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง       
กลยุทธ์ที่ 10 สํงเสริมการให๎บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคร ู เงินงบประมาณ 768,400    768,400  
ในท๎องถิ่นที่สํงผลตํอการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน เงินนอกงบประมาณ       
การสอน โดยบูรณาการกบัการเรยีนการสอน การวจิัย และ 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ      ศูนย์วิทยาศาสตร ์
การทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ทางการเรียนระดับชาติ (ONet) ที ่       
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนานวัตกรรมด๎านการผลิตและพัฒนาคร ู สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนท่ี       
อยํางตํอเนื่องและน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา  กิจกรรม สํงเสรมิความเข๎มแข็งดา๎น       

โดยเน๎นสะเต็มศึกษาที่บรูณาการกบัท๎องถิ่น ให๎สามารถ วิชาการให๎กับนักเรียนเอกชนสอน       
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ๎ที่เข๎มแข็งและยั่งยืน ศาสนาอิสลาม       
กลยุทธ์ที่ 12 สํงเสริมใหเ๎กิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและม ี เงินงบประมาณ   768,400              768,400    
จิตอาสา เพื่อสร๎างผลงานให๎เกิดการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางเป็น เงินนอกงบประมาณ                         
รูปธรรมในด๎านการวิจยั การบริการวิชาการและกิจกรรม แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ  2,376,000  1,100,000  30,000,000  30,000,000    3,476,000   
พัฒนานักศึกษา แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้       
  1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต          คณะ 
 พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด       
 ชายแดนภาคใต ๎
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กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ๎

      

 เงินงบประมาณ 2,376,000 1,100,000 30,000,000 30,000,000 63,476,000  
 เงินนอกงบประมาณ       
 รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ที่ 1 11,914,200 25,108,800 68,965,000 73,965,000 179,953,000  
 เงินงบประมาณ 5,207,600 18,402,200 62,258,400 67,258,400 153,126,600  
 เงินนอกงบประมาณ 6,706,600 6,706,600 6,706,600 6,706,600 26,826,400  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติมี
ศักยภาพ  
สอดคล๎องกับการ
พัฒนาประเทศ 

1. ระดับความสามารถด๎านการใช๎
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน 

ระดับ 
 
 
 

A2 
 
 
 

A2 
 
 
 

B1 
 
 
 

B1 
 
 
 

B2 
 
 
 

1. พัฒนานักศึกษาให๎มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นการปฏิบัติ 

 2. ร๎อยละของนักศึกษาที่สอบผํานการ
ทดสอบวัดความสามารถทางด๎าน
คอมพิวเตอร์เฉลี่ยของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด๎าน ไอที 
The Internet and computing 
Core (IC3) 

ร๎อยละ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

และฝึกอาชีพ 
3. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

เพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่
สามารถเป็น
ผู๎ประกอบการ/ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. สํงเสริมการจัดกิจกรรมที่ 
 3. จ านวนนักศึกษาที่ได๎รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 
คน 
 

150 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให๎ 

 4. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละ
ปีสามารถเป็นผู๎ประกอบการ/ 
อาชีพอิสระ 
 

ร๎อยละ 
 
 

20 
 
 

25 
 
 

30 
 
 

35 
 
 

35 
 
 

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได๎งานท า/ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
ระยะเวลา 1 ปี 

ร๎อยละ 
 
 

80 
 
 

82 
 
 

84 
 
 

86 
 
 

88 
 
 

 

 6. ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ 80 85 90 95 95  
 7. ร๎อยละผู๎เรียนที่เรียนในระบบ 

สหกิจศึกษา 
ร๎อยละ 

 
7 
 

14 
 

22 
 

29 
 

36 
 

 

 8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

 

 9. จ านวนนักศึกษาที่ได๎รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 
 

50 
 

75 
 

100 
 

125 
 

150 
 

 

 10. จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมระหวํางประเทศ 

 
 
 
 
 

คน  30 40 50 60  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่โดดเดํน 

1. ร๎อยละหลักสูตรที่ผํานเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี/ดีมาก 

ร๎อยละ 
 

80/20 
 

70/30 
 

50/50 
 

40/60 
 

30/70 
 

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือสร๎าง 

และหลากหลาย 2. จ านวนหลักสูตรได๎รับมาตรฐาน 
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

หลักสูตร 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

บัณฑิตพันธุ์ใหมํแล
บัณฑิตสาขา 

 3. จ านวนหลักสูตรโครงการความรํวมมือ หลักสูตร 1 1 1 1 1 อุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
 4. จ านวนหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตร 1 1 1 1 1 และบริการ การเกษตร 
 5. จ านวนหลักสูตรที่การจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
หลักสูตร 1 

 
1 1 1 1 และอาหาร 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  
 6. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 10 15 20 25 30 และเทคโนโลยี 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ได๎รับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั้น 

 
3. มหาวิทยาลัยมี

ระบบการเรียนการ
สอนเน๎นนวัตกรรม 

1. จ านวนรายวิชาออนไลน์ 
 

รายวิชา 20 150 300 600 800 1. พัฒนาการเรียนการสอน
ให๎ทันสมัยและมี
นวัตกรรม 

2. สํงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

4. บุคลากรของ 1. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก ร๎อยละ 25 30 35 40 45 1. พัฒนาคุณภาพและ 
มหาวิทยาลัยได๎รับ 2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหนํงทาง ร๎อยละ 35 45 50 55 60 มาตรฐานอาจารย์สูํ 
การยกระดับขีด วิชาการ       ความเป็นมืออาชีพ 
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

3. ร๎อยละของบุคลากรผํานการทดสอบ
วัดระดับเกณฑ์มาตรฐานทางด๎าน
ภาษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร๎อยละ 70 75 80 75 90 2. สํงเสริมสนับสนุนและ
สร๎างเครือขํายความ
รํวมมือทางวิชาการท้ังใน 

 4. จ านวนโครงการที่มีความรํวมมือใน
ลักษณะ Talent Mobility 

โครงการ 2 3 4 5 6 และตํางประเทศ 

 5. จ านวนเครือขํายความรํวมมือ 
ทางวิชาการในหรือตํางประเทศ 

เครือขําย 10 15 20 25 30  

 6. จ านวนอาจารย์ที่ได๎รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 7 14 20 20 20  

 7. จ านวนวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร  2 3 3 3  
 8. จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการ 

ด๎านวิชาการหรือวิจัยกับ 
มหาวิทยาลัยในหรือตํางประเทศ 

คน 3 5 7 9 11  
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รายละเอียดงบประมาณ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให๎มี
ทักษะในศตวรรษที่  21 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

75,238,800 98,481,800 108,495,800 109,853,800 392,070,200  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการ เงินงบประมาณ 49,356,400 82,290,700 92,008,400 93,008,400 316,663,900  
เรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติและ เงินนอกงบประมาณ 25,882,400 16,191,100 16,487,400 16,845,400 75,406,300  
ฝึกอาชีพ 1. ผลผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน      คณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะ สังคมศาสตร์       
นักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่  กิจกรรม จัดการเรียนการสอน       
สามารถเป็นผู๎ประกอบการ/ ด๎านสังคมศาสตร์       

ประกอบอาชีพอิสระ เงินงบประมาณ 18,427,100 27,903,600 33,958,400 34,858,400 115,147,500  
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการจัด เงินนอกงบประมาณ 14,644,300 10,175,700 10,389,200 10,607,000 45,816,200  
กิจกรรมที่หลากหลายพัฒนา 2. ผลผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน       
คุณลักษณะบัณฑิตให๎เป็นคนดี มี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  กิจกรรม จัดการเรียนการสอน       
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุง/พัฒนา ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

หลักสูตรเพื่อสร๎างบัณฑิตพันธุ์ใหมํ เงินงบประมาณ 30,929,300 54,387,100 58,050,000 58,150,000 201,516,400  

และบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรม เงินนอกงบประมาณ 11,238,100 6,015,400 6,098,200 6,238,400 29,590,100  
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กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ทํองเที่ยวและบริการ การเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา  3,500,000 15,000,000 15,000,000 33,500,000  
และอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การศึกษาเพื่อความยั่งยืน       
และเทคโนโลยี 1. โครงการยุทธศาสตร์       
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ       
ได๎รับมาตรฐานวิชาชีพและ พัฒนาท๎องถิ่น       
หลักสูตรระยะสั้น  กิจกรรม การผลิตและพัฒนาครู       
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาการเรียนการ  พัฒนาท๎องถิ่นยกระดับคุณภาพ       
สอนให๎ทันสมัยและมีนวัตกรรม การศึกษาและพัฒนาระบบ       
กลยุทธ์ที่ 8 สํงเสริมคุณภาพการ บริหารการจัดการ       
จัดการเรียนการสอน เงินงบประมาณ  3,500,000 15,000,000 15,000,000 33,500,000  

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาคุณภาพและ เงินนอกงบประมาณ       
มาตรฐานอาจารย์สูํความเป็นมือ        

อาชีพ        
กลยุทธ์ที่ 10  สํงเสริมสนับสนุน รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ที่ 2 75,238,800 101,981,800 123,495,800 124,853,800 425,570,200  
และสร๎างเครือขํายความรํวมมือ เงินงบประมาณ 49,356,400 85,790,700 107,008,400 108,008,400 350,163,900  

ทางวิชาการท้ังในและตํางประเทศ เงินนอกงบประมาณ 25,882,400 16,191,100 16,487,400 16,845,400 75,406,300  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัย
สามารถสร๎างสังคม 

1. จ านวนแผนชุมชนของหมูํบ๎าน
เปูาหมายที่มีฐานการเรียนรู๎และ 

แผนชุมชน 21 21 21 21 21 1. ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย 
ชัดเจน 

แหํงการเรียนรู๎บน น าไปใช๎ประโยชน์       2. สนับสนุนให๎เกิด 
ฐานองค์ความรู๎จาก
การวิจัยและ 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาชุมชน 

โครงการ 1 2 2 3 4 กระบวนการการมีสํวนรํวม 
ของหนํวยงานภายนอก 

นวัตกรรม 3. จ านวนโครงการถํายทอดองค์
ความรู๎จากงานวิจัยและนวัตกรรมสูํ
การปฏิบัติ 

โครงการ  21 26 32 39 ในการบริการวิชาการ 
/ท าแผนชุมชน/ 
โครงการ และสรุปผล 

 4. จ านวนชุมชนที่ได๎รับการถํายทอด ชุมชน 1 2 2 3 4 การพัฒนาหมูํบ๎าน 
 องค์ความรู๎หรือได๎รับการเสริมสร๎าง

ความเข๎มแข็งภายใต๎ความรํวมมือ
กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือ 
ผู๎น าชุมชน 

      3. สนับสนุนการตั้งหนํวย 
วิทยาศาสตร์ชุมชน/หนํวย 
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา 
แกํชุมชนบนฐานความ 

 5. จ านวนรางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน
ที่ชุมชนได๎รับ 

ผลงาน 1 2 2 3 4 ต๎องการและองค์ความรู๎จาก
การวิจัยและนวัตกรรม 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 6. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 1 2 2 3 4 4. สํงเสริมให๎คณาจารย์น าความรู๎
และประสบการณ์จากงานวิจัย
มาบริการวิชาการและถํายทอด
เทคโนโลยีให๎กับท๎องถิ่น 

2. ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งและเกิด 

1. จ านวนแผนชุมชนของหมูํบ๎าน
เปูาหมายที่มีฐานการพัฒนาและ 

แผน 21 21 21 21 21 1. ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนต๎นแบบที่
ชัดเจน  

ชุมชนต๎นแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิต       2. พัฒนากลุํมชุมชนและ 
 2. จ านวนชุมชนต๎นแบบ   ชุมชน  3 6 9 12 เครือขํายชุมชนในทุก 
 3. จ านวนหมูํบ๎านตกเกณฑ์ กชช.2ค. 

ที่ได๎รับการพัฒนาให๎ผํานเกณฑ์ 
หมูํบ๎าน  3 5 7 9 ภาคสํวนให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึนและ

ยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 

        3. กระบวนการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือการเรียนรู๎รํวมกัน
ด๎านการผลิตสินค๎าท่ีได๎รับ
มาตรฐาน  

 4. จ านวนห๎องปฏิบัติการทดสอบที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 
17025 

ห๎อง   1 1 1 4. พัฒนาความสามารถในการใช๎
ภาษาท่ีหลากหลาย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. จ านวนหนํวยเครื่องมือกลางเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยระดับท๎องถิ่น/
ภูมิภาค/ประเทศและ/นานาชาติ 

หนํวย  1 1 1 1 5. พัฒนาห๎องปฏิบัติการทดสอบ
ให๎ได๎รับรองมาตรฐาน ISO IEC 
17025 

        6. พัฒนาหนํวยเครื่องมือกลาง 
ที่มีศักยภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมี 
สํวนรํวมในการ
พัฒนาศักยภาพ 
เชิงพ้ืนที่ลุํมน้ า 

1. จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ลุํมน้ า
ทะเลสาบสงขลาที่ได๎รับการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ การ
ทํองเที่ยวและการเกษตรสมัยใหมํ 

ชุมชน  5 10 15 20 1. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม 
ในการค๎นหาศักยภาพชุมชน 
และพัฒนาตามความต๎องการ
ของชุมชนในด๎าน 

ทะเลสาบสงขลา /
ชุมชนและ
สถานศึกษาให๎ได๎รับ 
องค์ความรู๎
ธรณีวิทยาเพ่ือ 

2. ระดับการประเมินจาก Unesco 
ตามรอบการประเมินในปี 2565 
ด๎านการทํองเที่ยว การศึกษา 
เศรษฐกิจชุมชน และสังคมแหํงการ
เรียนรู๎  

ระดับ     ผําน เศรษฐกิจ การทํองเที่ยว 
และการเกษตรสมัยใหมํ  
บนฐานการวิจัยที่น า 
ไปสูํการสร๎างนวัตกรรมได๎ 

2. พัฒนาพื้นทีเ่ปูาหมาย 
เตรียมความพร๎อม
รองรับ 

3. จ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่แหลํงธรณีวิทยาโลกได๎รับการ
พัฒนา 

แหลํง  26 52 77  สูํสากลด๎วยการเตรียมชุมชน
และสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

การประเมินจาก
Unesco/
มหาวิทยาลัยมีสํวน 

4. จ านวนเครือขํายชุมชนและชุมชนใน
พ้ืนที่แหลํงธรณีวิทยาโลกได๎รับการ
พัฒนา 

แหลํง  26 52 77   

รํวมในการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือความ
ยั่งยืน 

5. จ านวนหมูํบ๎านในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ได๎รับการพัฒนาโดยการ 
บูรณาการองค์ความรู๎จาก/
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

หมูํบ๎าน  4 8 12 16  

4. มหาวิทยาลัย
สามารถสร๎างความ
โดดเดํนในด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 

1. มิติในฐานข๎อมูลองค์ความรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมของท๎องถิ่น 

มิติฐานข๎อมูล 1 2 3 4 5 1. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการเก็บข๎อมูลและ
บูรณาการด๎านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมท๎องถิ่น 

2. จ านวนรายวิชา/เครือขําย/โครงการ
บูรณาการด๎านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

รายวิชา 1 3 5 7 9 และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม กับ
การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย 

 ศิลปกรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการ
วิจัย 

      2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาสังคมท๎องถิ่น /ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม/ กีฬา /การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

        3. สํงเสริมและสืบสานการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎เพ่ือทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมระดับท๎องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

 3. จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ 

แหลํง/
โครงการ 

1 1 1 1 1 4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศ
เพ่ือแหลํงเรียนรู๎/ 
ศูนย์พัฒนาการทํองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมของภาคใต๎ 

 4. จ านวนเครือขํายความรํวมมือ
ทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
ท๎องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

โครงการ 3 3 3 3 3 5. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่เป็นไป
ตามบริบทและความต๎องการใน
การพัฒนาท๎องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
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รายละเอียดงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดพื้นที่เปูาหมาย แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 15,958,000 12,283,900 25,982,100 31,051,700 85,275,700  
ชัดเจน เงินงบประมาณ 12,611,000 8,870,000 22,500,000 27,500,000 71,481,000  
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให๎เกิด เงินนอกงบประมาณ 3,347,000 3,413,900 3,482,100 3,551,700 13,794,700  
กระบวนการการมสีํวนรํวมของ 1. โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ      คณะ/สถาบัน 

หนํวยงานภายนอกในการบริการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม       

วิชาการ/ท าแผนชุมชน/โครงการ และ  กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ       
สรุปผลการพัฒนาหมูํบ๎าน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม       

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนการตั้งหนํวย เงินงบประมาณ 4,384,500 697,200 7,500,000 10,000,000 22,581,700  

วิทยาศาสตร์ชุมชน/หนํวยพัฒนา เงินนอกงบประมาณ       
ศักยภาพด๎านภาษาแกํชุมชนบนฐาน 2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ      คณะ/สถาบัน 
ความต๎องการและองค์ความรู๎จากการ สร๎างองค์ความรู๎พื้นฐานของประเทศ       
วิจัยและนวตักรรม  กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ       
กลยุทธ์ที ่4 สํงเสรมิให๎คณาจารยน์ า สร๎างองค์ความรู๎พื้นฐานของประเทศ       
ความรู๎และประสบการณจ์ากงานวิจัย เงินงบประมาณ 8,226,500 8,172,800 15,000,000 17,500,000 48,899,300  
มาบริการวิชาการและถํายทอด เงินนอกงบประมาณ       
เทคโนโลยีให๎กับท๎องถิ่น 3. ผลผลิต ผลงานวิจยัเพื่อสร๎าง      คณะ/ส านัก/ 
กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดพื้นที่ชุมชนต๎นแบบ องค์ความรู ๎      สถาบัน 
ที่ชัดเจน  กิจกรรม งานวิจัยและพัฒนา       
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กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนากลุํมชุมชนและ เงินงบประมาณ       

เครือขํายชุมชนในทุกภาคสํวนใหม๎ ี เงินนอกงบประมาณ 3,347,000 3,413,900 3,482,100 3,551,700 13,794,700  
รายได๎เพิ่มขึ้นและยั่งยืน สมานฉันท์ ใน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  11,434,800 25,000,000 30,000,000 66,434,800  
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน       

กลยุทธ์ที่ 7  กระบวนการสร๎าง 1. โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย       
เครือขํายความรํวมมือการเรียนรู ๎ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น       
รํวมกันด๎านการผลิตสินค๎าท่ีได๎รับ  กิจกรรม การผลิตและพัฒนาคร ู       
มาตรฐาน พัฒนาท๎องถิ่นยกระดับคุณภาพ       

กลยุทธ์ที ่8  พัฒนาความสามารถใน การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารการ       
การใช๎ภาษาที่หลากหลาย จัดการ       

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาห๎องปฏิบัติการ เงินงบประมาณ  11,434,800 25,000,000 30,000,000 66,434,800  
ทดสอบให๎ได๎รับรองมาตรฐาน ISO IEC  เงินนอกงบประมาณ       

17025 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 7,005,700 3,471,400 4,223,600 4,276,900 18,977,600  
กลยุทธ์ที ่10  พัฒนาหนํวยเครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพคน       
กลางท่ีมีศักยภาพ เงินงบประมาณ 4,435,600 850,000 1,550,000 1,550,000 8,385,600  
กลยุทธ์ที่ 11 สรา๎งกระบวนการมสีํวน เงินนอกงบประมาณ 2,570,100 2,621,400 2,673,600 2,726,900 10,592,000  

รํวมในการค๎นหาศักยภาพชุมชน และ 1. ผลผลิตผลงานทะนบุ ารุง      คณะ/ส านัก/สถาบัน 
พัฒนาตามความต๎องการของชุมชนใน ศิลปวัฒนธรรม       
ด๎านเศรษฐกิจ การทํองเที่ยว และ
การเกษตรสมยัใหมํ บนฐานการวจิัยที่ 

 กิจกรรม สํงเสรมิและทะนบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      

น าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมได ๎ เงินงบประมาณ 850,000 850,000 1,550,000 1,550,000 4,800,000  



 

 
 

46 

กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาพ้ืนท่ีเปูาหมายสู ํ เงินนอกงบประมาณ 2,570,100 2,621,400 2,673,600 2,726,900 10,592,000  
สากลด๎วยการเตรยีมชุมชนและ 2. ผลผลิตผลงานการให๎บริการวิชาการ      คณะ/ส านัก/สถาบัน 
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิ  กิจกรรม เผยแพรํความรู๎บริการ       
กลยุทธ์ที่ 13 สรา๎งกระบวนการมสีํวน วิชาการ       

รํวมของชุมชนในการเก็บข๎อมูลและ เงินงบประมาณ 3,585,600    3,585,600  
บูรณาการด๎านทะนบุ ารุง เงินนอกงบประมาณ       
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม        
ศิลปกรรม กับการจัดการเรียนการสอน         
การบริการวิชาการและการวิจยั        
กลยุทธ์ที่ 14 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์        
เพื่อพัฒนาสังคมท๎องถิ่น /ด๎าน        
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม        
ศิลปกรรม/ กีฬา /การพัฒนาทรัพยากร        
มนุษย์และสุขภาพ        
กลยุทธ์ที่ 15 สํงเสริมและสืบสานการ        
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพื่อทะนุบ ารุง        
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม        
ศิลปกรรมระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ         
ระดับนานาชาต ิ        
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์        
เป็นเลิศเพื่อแหลํงเรียนรู/๎ศูนย ์        
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กลยุทธ ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมท้ังหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พัฒนาการทํองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม        
และสิ่งแวดล๎อมศลิปกรรมของภาคใต๎        
กลยุทธ์ที่ 17 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์        
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และ        
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่เป็นไปตาม        
บริบทและความต๎องการในการพัฒนา        
ท๎องถิ่นตามรอยศาสตร์พระราชา        
 รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ที่ 3 22,963,700 27,190,100 55,205,700 65,328,600 170,688,100  
 เงินงบประมาณ 17,046,600 21,154,800 49,050,000 59,050,000 146,301,400  
 เงินนอกงบประมาณ 5,917,100 6,035,300 6,155,700 6,278,600 24,386,700  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 
สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือไปสูํการ
เป็นวิทยาเขตใน
ก ากับ 

1. มีระบบและกลไกเพ่ือการบริหาร
จัดการเพ่ือการเป็นวิทยาเขตใน
ก ากับ 

 
 

ระบบ 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1. สร๎างระบบและกลไกเพ่ือ
การบริหารจัดการเพ่ือ
การเป็นวิทยาเขตใน
ก ากับ 

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรเพื่อสร๎าง 

1. จ านวนหลักสูตรใหมํ หลักสูตร  1 2 2 2 1. สร๎างเครือขํายความ
รํวมมือในการพัฒนา 

ความเป็นเลิศใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

2. จ านวนหลักสูตรความรํวมมือตาม
ความต๎องการของท๎องถิ่น 

หลักสูตร  1 2 2 2 หลักสูตรที่ตอบสนองตํอ
การพัฒนาท๎องถิ่น 

3. อาจารย์มีความเป็น
เลิศด๎านวิชาการ 

1. ร๎อยละของอาจารย์ที่มีต าแหนํงทาง
วิชาการ 

ร๎อยละ  40 70 75 80 1. พัฒนาและสํงเสริม
บุคลากรเข๎าสูํต าแหนํง 

และนวัตกรรม 2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปสูํการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ผลงาน 1 2 3 4 5 ทางวิชาการอยํางเป็น
ระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

4. ชุมชนต๎นแบบมี
ความเข๎มแข็งและ 

1. นวัตกรรมต๎นแบบที่เกิดจากการวิจัย เรื่อง  1 1 1 1 1. สํงเสริมการวิจัยและการ
สร๎างนวัตกรรม 

สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ 

2. จ านวนชุมชนต๎นแบบเข๎มแข็งและท่ี
พ่ึงพาตนเองได๎ 

ชุมนุม  1 1 1 1 2. สํงเสริมการน านวัตกรรม
ไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน
ต๎นแบบ 

5. Green and 
Clean University 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
นโยบาย Green and Clean 
University 

ระดับ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1. ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบาย Green 
and Clean University 

6. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

ระบบ 2 2 2 1 1 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

วิทยาเขตสตูลมี
ระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
(Lean 
Organization) 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด๎วยคุณธรรมและความ
โปรํงใสได๎รับคะแนนในระดับดีมาก 
(ITA) 

คะแนน 74 75 76 77 78 2. สํงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด๎วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างระบบและกลไกเพ่ือ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000  

การบริหารจัดการเพ่ือการเป็นวิทยา เงินงบประมาณ       
เขตในก ากับ เงินนอกงบประมาณ  2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000  

กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความ 1. ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์      คณะ/ส านัก/สถาบัน 
รํวมมือในการพัฒนาหลักสูตรที ่ ความรู๎       
ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  กิจกรรม งานวิจัยและพัฒนา       
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและสํงเสริม เงินงบประมาณ       
บุคลากรเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ เงินนอกงบประมาณ  2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000  
อยํางเป็นระบบ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 997,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 6,397,000  
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการวิจัยและการ เสริมสร้างศักยภาพคน       
สร๎างนวัตกรรม เงินงบประมาณ 287,700    287,700  
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา เงินนอกงบประมาณ 709,300 1,800,000 1,800,000 1,800,000 6,109,300  
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการ 1. ผลผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน      คณะ 
เรียนการสอนตามนโยบาย Green  สังคมศาสตร์       
and Clean University  กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด๎าน       
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สังคมศาสตร์       
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กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

องค์กรที่เป็นเลิศ เงินงบประมาณ       
กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมและสนับสนุนการ เงินนอกงบประมาณ 709,300 800,000 800,000 800,000 3,109,300  

บริหารจัดการด๎วยหลักธรรมาภิบาล 2. ผลผลิตผลงานการให๎บริการวิชาการ      คณะ/ส านัก/สถาบัน 
ภายในมหาวิทยาลัย  กิจกรรม เผยแพรํความรู๎บริการ       
 วิชาการ       
 เงินงบประมาณ 287,700    287,700  
 เงินนอกงบประมาณ  1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000  

 รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ที่ 4 997,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 12,397,000  
 เงินงบประมาณ 287,700    287,700  
 เงินนอกงบประมาณ 709,300 3,800,000 3,800,000 3,800,000 12,109,300  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 

61 62 63 64 65 
1. มหาวิทยาลัยมี 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 

1. จ านวนระบบงาน/ฐานข๎อมูลกลาง ระบบ 1 1 1 1 1 1. พัฒนาระบบเพ่ือ 
สนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) และบริหารจัดการ 

บริหารจัดการที่
ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

       2. พัฒนาระบบที่มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช๎ในการบริหารการ
จัดการ 

 2. จ านวนโครงสร๎างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ 

โครงการ 2 2 2 2 2 3. พัฒนาระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ 

 3. จ านวนบุคลากรมีความรู๎และทักษะ
ทาง Digital literacy ตาม
มาตรฐานสากลไมํด๎อยกวํา IC3 

คน 100 100 100 100 100 4. สํงเสริมและพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎และ
ทักษะทาง Digital 
literacy ตาม
มาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 4. จ านวนระบบบริหารงานสูํสังคม 
ไร๎เงินสด Cashless Society และ 
Mobile Paymemts 

ระบบ 1 1 1 1 1 5. พัฒนาระบบบริหารงานสูํ
สังคมไร๎เงินสด 

2. มหาวิทยาลัยมี
ระบบบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพด๎วยหลัก 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด๎วยคุณธรรมและความ
โปรํงใสได๎รับคะแนนในระดับดีมาก 
(ITA) 

คะแนน 74 75 76 77 78 1. สํงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด๎วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

ธรรมาภิบาล 2. จ านวนข๎อบังคับ  ระเบียบ  และ
ประกาศ ที่ได๎รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ฉบับ 10 10 10 10 10 2. พัฒนาและปรับปรุง
ข๎อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ให๎เป็นปัจจุบัน
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์   

 3. ร๎อยละของงบบุคลากรตํอ
งบด าเนินการ   

ร๎อยละ 50 48 45 43 40 3. เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือกํอให๎เกิด
รายได๎เพ่ิมข้ึน 

 4. ร๎อยละของรายได๎รวมตํอ 
สินทรัพย์รวม   

ร๎อยละ 36.4 37.3 38 38.5 39 
 

4. สํงเสริมและพัฒนา
โครงการเพิ่มรายได๎และ
ลดรายจําย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. จ านวนเรื่องท่ีได๎รับการปรับปรุงกลไก
กระบวนงานหรือกิจกรรมที่กํอให๎เกิด 

เรื่อง 2 2 2 2 2 5. บริหารจัดการทรัพย์สิน
เพ่ือให๎เกิดรายได๎ 

 ประสิทธิภาพในการท างานของแตํละ
สํวนงานในแตํละปี 

      6. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยใช๎หลัก 
Cost Effectiveness 
(Lean Management) 

        7. สํงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร 

        8. ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตํอ
องค์กรเพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาหนํวยงาน
และองค์กร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

3. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี
เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนการสอนและ
การให๎บริการด๎วย
นโยบาย Green 
and Clean 
University 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการนโยบาย Green and 
Clean University 

ระดับ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1. ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบาย Green 
and Clean University 

 2. จ านวนโครงการที่มีการใช๎พลังงาน
ทดแทนและการประหยัดพลังงาน 

โครงการ 2 2 2 2 2 1. สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการลดการใช๎
พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงาน 
 

 3. จ านวนหนํวยงานที่มีการผํานการ
ตรวจประเมินเป็นหนํวยงานสีเขียว 

หนํวยงาน  2 4 6 8 1. สํงเสริมให๎หนํวยงานเข๎า
รับการตรวจประเมินเป็น
หนํวยงานสีเขียว 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

4. มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพที่ 

1. ผลการประเมิน EdPEx ของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ     ดี 1. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

ตอบสนองตํอพันธ
กิจและนโยบาย
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. ร๎อยละหนํวยงานภายในได๎รับผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ไมํต่ ากวําระดับดี (คะแนนเฉลี่ย) 

ร๎อยละ 50 60 70 80 90 การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเพ่ือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ 383,078,500 372,564,500 441,459,200 483,739,200 1,680,841,400  
สนับสนุนการตัดสินใจ(DSS)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)       
และบริหารจัดการ 1. รายการคําใช๎จํายบุคลากรภาครัฐ       มหาวิทยาลัยฯ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบที่มี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ       
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา เรียนรู๎ตลอดชีวิต       
ใช๎ในการบริหารการจัดการ  กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียน       
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ การสอน       
โครงสร๎างพื้นฐานทาง เงินงบประมาณ 326,475,300 308,345,400 375,956,000 416,926,200 1,427,702,900  
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เงินนอกงบประมาณ 56,603,200 64,219,100 65,503,200 66,813,000 253,138,500  
และมีเสถียรภาพ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 278,825,600 176,180,600 464,724,200 456,694,600 1,376,425,000  
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน       

บุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะ เงินงบประมาณ 184,923,200 79,588,100 366,200,000 356,200,000 986,911,300  
ทาง Digital literacy ตาม เงินนอกงบประมาณ 93,902,400 96,592,500 98,524,200 100,494,600 389,513,700  
มาตรฐานสากล 1. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการ      มหาวิทยาลัยฯ 
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและ สอน       
สนับสนุนการบริหารจัดการ  กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียน       
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กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ด๎วยหลักธรรมาภิบาลภายใน การสอน       
มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ       
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพของ เงินนอกงบประมาณ 93,902,400 96,592,500 98,524,200 100,494,600 389,513,700  
บุคลากรเพ่ือกํอให๎เกิดรายได๎ 1. ผลผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน      คณะ 
เพ่ิมข้ึน สังคมศาสตร์       
กลยุทธ์ที่ 7  สํงเสริมและ  กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด๎าน       
พัฒนาโครงการเพ่ิมรายได๎และ สังคมศาสตร์       
ลดรายจําย เงินงบประมาณ 120,150,400 15,093,200 166,200,000 156,200,000 457,643,600  
กลยุทธ์ที่ 8 บริหารจัดการ เงินนอกงบประมาณ       
ทรัพย์สินเพื่อให๎เกิดรายได๎ 2. ผลผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน      คณะ 
กลยุทธ์ที่ 9 บริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
มหาวิทยาลัยโดยใช๎หลัก Cost   กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด๎าน       
Effectiveness (Lean  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
Management) เงินงบประมาณ 64,772,800 64,494,900 200,000,000 200,000,000 529,267,700  
กลยุทธ์ที่ 10 สํงเสริมและ เงินนอกงบประมาณ       
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ที่ 5 661,904,100 548,745,100 906,183,400 940,433,800 3,057,266,400  
กลยุทธ์ที่ 11 ปรับปรุงและ เงินงบประมาณ 511,398,500 387,933,500 742,156,000 773,126,200 2,414,614,200  
พัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ เงินนอกงบประมาณ 150,505,600 160,811,600 164,027,400 167,307,600 642,652,200  
การจัดการเรียนการสอนตาม        



 

 
 

59 

กลยุทธ์ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ รวมทั้งหมด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

นโยบาย Green and Clean         
University        
กลยุทธ์ที่ 12 สนับสนุน        
แนวทางการพัฒนาการลดการ        
ใช๎พลังงานและเพ่ิม        
ประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน        
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบและ        
กลไกการประกันคุณภาพ        
การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

       

 รวมงบประมาณทุกประเด็นยุทธ์ 773,017,800 706,825,800 1,157,649,900 1,208,381,200 3,845,874,700  
 เงินงบประมาณ 583,296,800 513,281,200 960,472,800 1,007,443,000 3,064,493,800  
 เงินนอกงบประมาณ 189,721,000 193,544,600 197,177,100 200,938,200 781,380,900  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

แผนปฏบิัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 583,296,800 181,251,200 8,469,800 773,017,800 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดบัการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

5,514,800 764,800 7,429,800 13,709,400 

เปูาประสงค์ ท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตครู
คุณภาพระดับเป็นเลิศ (Premium Quality 
Teacher) 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการตาม
หลักของการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
และปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

    

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการ 
ผลิตครูคณุภาพระดับเป็นเลิศ (Premium Quality Teacher) 

    

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจยัเกื้อหนุน เพื่อ
รองรับการผลิตครูใหไ๎ด๎คณุภาพระดับเป็นเลิศ 

    

 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลติครู โดยเน๎นการ
พัฒนาคุณลักษณะของครูคณุภาพระดับเป็นเลศิ 

 75,300 7,429,800 7,505,100 

 กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลติครูให๎มคีุณภาพ
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

731,000 40,000  771,000 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา กับ
หนํวยงานภายในสถาบันและหนํวยงานอื่นในประเทศและ/หรือ
ตํางประเทศ 

 300,000  300,000 

 กลยุทธ์ที่ 7 สร๎างศูนย์การเรียนรู๎และปฏิบตัิการบมํเพาะความ
เป็นครูในศาสตร์พระราชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 8 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการผลิตครูที่มุํงสร๎าง
นวัตกรรมเพื่อการผลิตครูและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียน
เรียนรู๎แกผํู๎เรียน 

    

เปูาประสงค์ที่ 2 ครูในท๎องถิ่นมีศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ให๎มีความรู๎และสามารถ Coaching 
and Mentoring 

    

 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสรมิการให๎บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาครูใน
ท๎องถิ่นที่สํงผลตํอการยกระดับคณุภาพการจัดการเรยีนการ
สอน โดยบรูณาการกับการเรยีนการสอน การวิจยั และการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4,783,800 349,500  5,133,300 

เปูาประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลยัมีนวัตกรรมการผลิต
พัฒนาครูและน าไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนานวัตกรรมดา๎นการผลิตและพัฒนาครูอยาํง
ตํอเนื่องและน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดย
เน๎นสะเต็มศึกษาท่ีบรูณาการกับท๎องถิ่น ให๎สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ ที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 

    

เปูาประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลยัมีระบบการผลิตครูที่
สนองพระบรมราโชบายในการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่นใน 
พื้นที่ตน 

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสรมิให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและมีจติ
อาสา มีทักษะการอําน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร๎าง
ผลงานให๎เกดิการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางเป็นรูปธรรมในด๎าน 
การวิจัย การบริการวิชาการและกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

    

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 24,680,100 35,148,200  59,828,300 
เปูาประสงค์ที่ 1  บัณฑิตนักปฏบิตัิมีศักยภาพ 
สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 16,401,300 25,697,500  42,098,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบตัิ
และฝึกอาชีพ 

 1,173,900  1,173,900 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะนักศกึษาเพื่อเป็นนักปฏิบัติที่
สามารถเป็นผู๎ประกอบการ/ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

 306,100  306,100 

 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสรมิการจดักิจกรรมที่หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติให๎เป็นคนดี มทีักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

19,800 3,695,400  3,715,200 

เปูาประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลยัมีหลักสูตรที ่
โดดเดํนและหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร๎างบณัฑิตพันธุ์ใหมํ
และบณัฑิตสาขาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและบริการ การเกษตร
และอาหาร วิทยาศาสตรส์ุขภาพ และเทคโนโลย ี

214,200   214,200 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรทีไ่ดร๎บัมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสตูรระยะสั้น 

 909,200  909,200 

เปูาประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลยัมีระบบการเรียนการ
สอนเน๎นนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการเรียนการสอนให๎ทันสมัยและมีนวัตกรรม 123,800 315,600  439,400 

 กลยุทธ์ที ่2 สํงเสรมิคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 109,800   109,800 

เปูาประสงค์ที่ 4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎รับ
การยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขัน 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยส์ูํความเป็น
มืออาชีพ 

6,297,200 1,952,700  8,249,900 

 กลยุทธ์ที ่2  สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างเครือขํายความรํวมมือ 
ทางวิชาการทั้งในและตํางประเทศ 

1,514,000 1,097,800  2,611,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 16,967,900 6,263,700 200,000 23,431,600 
เปูาประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลยัสามารถสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎บนฐานองค์ความรูจ๎ากการวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่1 ก าหนดพื้นที่เปูาหมายชัดเจน 3,620,300   3,620,300 

 กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนให๎เกิดกระบวนการการมสีํวนรํวมของ
หนํวยงานภายนอกในการบริการวชิาการ/ท าแผนชุมชน/
โครงการ และสรุปผลการพัฒนาหมูํบ๎าน 

217,700   217,700 

 กลยุทธ์ที ่ 3 สนับสนุนการตั้งหนํวยวิทยาศาสตร์ชุมชน/ 
หนํวยพัฒนาศักยภาพดา๎นภาษาแกํชุมชนบนฐานความต๎องการ
และองค์ความรู๎จาก 
การวิจัยและนวัตกรรม 

193,500 627,080  820,580 

 กลยุทธ์ที ่ 4 สํงเสริมให๎คณาจารยน์ าความรู๎และประสบการณ์
จากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับ
ท๎องถิ่น 

6,543,900 1,634,570 200,000 8,378,470 

เปูาประสงค์ที่ 2 ชุมชนมีความเข๎มแข็งและ 
เกิดชุมชนต๎นแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดพื้นที่ชุมชนต๎นแบบท่ีชัดเจน  490,300  490,300 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากลุํมชุมชนและเครือขํายชุมชนในทุกภาค
สํวนให๎มีรายไดเ๎พิ่มขึ้นและยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

3,398,000 725,450  4,123,450 

 กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการเรียนรู๎
รํวมกันด๎านการผลิตสินค๎าท่ีได๎รับมาตรฐาน 

80,000   80,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาที่หลากหลาย     

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาห๎องปฏิบัติการทดสอบให๎ได๎รับรองมาตรฐาน  
ISO IEC 17025 

    

 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหนํวยเครื่องมอืกลางที่มีศักยภาพ     

เปูาประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลยัมีสวํนรํวมในการ
พัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา /
ชุมชนและสถานศึกษาใหไ๎ดร๎ับองค์ความรู๎ธรณีวิทยา
เพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับการประเมินจาก 
Unesco/มหาวิทยาลยัมีสํวนรํวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกจิพิเศษเพื่อความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างกระบวนการมสีวํนรํวมในการค๎นหาศักยภาพ
ชุมชน และพัฒนาตามความต๎องการของชุมชนในด๎านเศรษฐกิจ  
การทํองเที่ยว และการเกษตรสมยัใหมํ บนฐานการวิจัยที่น าไปสูํ
การสร๎างนวัตกรรมได ๎

2,008,000   2,008,000 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาพ้ืนท่ีเปูาหมายสูํสากลด๎วยการเตรียมชุมชน
และสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน 

    

เปูาประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลยัสามารถสร๎างความ
โดดเดํนในด๎านศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างกระบวนการมสีวํนรํวมของชุมชนในการเก็บ
ข๎อมูลและบูรณาการด๎านทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล๎อมศลิปกรรม กับการจัดการเรยีนการสอน  
การบริการวิชาการและการวิจยั 

97,300   97,300 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท๎องถิ่น 
/ด๎านศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ๎มศิลปกรรม/ กีฬา /การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 

    

 กลยุทธ์ที ่3 สํงเสรมิและสืบสานการพัฒนาแหลํงเรียนรูเ๎พื่อ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมศลิปกรรมระดับ

752,700 2,636,200  3,388,900 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

ท๎องถิน่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดตั้งศนูย์เป็นเลศิเพื่อแหลํงเรียนรู๎/ 

ศูนย์พัฒนาการทํองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมของภาคใต ๎

56,500   56,500 

 กลยุทธ์ที ่5 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความ
ต๎องการในการพัฒนาท๎องถิ่นตามรอยศาสตร์พระราชา 

 150,100  150,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากบั 15,000 709,300 840,000 1,564,300 

เปูาประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาวิทยา
เขตสตูล สามารถบริหารจัดการเพือ่ไปสูํการเป็น 
วิทยาเขตในก ากับ 

กลยุทธ์ที ่1 สร๎างระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการ
เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

 390,000  390,000 

เปูาประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพ่ือ
สร๎างความเป็นเลิศในการพัฒนาท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและสํงเสริมบคุลากรเข๎าสูํต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางเป็นระบบ 

15,000 319,300 840,000 1,174,300 

เปูาประสงค์ที่ 3 อาจารย์มีความเป็นเลิศด๎าน
วิชาการและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและสํงเสริมบคุลากรเข๎าสูํต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางเป็นระบบ 

    

เปูาประสงค์ที่ 4 ชุมชนต๎นแบบมีความเข๎มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสรมิการวิจัยและการสร๎างนวัตกรรม     

 กลยุทธ์ที ่2 สํงเสรมิการน านวัตกรรมไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน
ต๎นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

เปูาประสงค์ที่ 5 Green and Clean University กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean 
University 

    

เปูาประสงค์ที่ 6 มีระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ (LEAN Management) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรที่เป็นเลิศ     

 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการด๎วย 
หลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 536,119,000 138,365,200  674,484,200 
เปูาประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลยัมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) 
และบริหารจัดการ 

    

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎
ในการบริหารการจดัการ 

    

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยัและมีเสถียรภาพ 

612,000 402,400  1,014,400 

 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสรมิและพัฒนาบคุลากรให๎มีความรู๎และทักษะ
ทาง Digital literacy ตามมาตรฐานสากล 

    

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานสูํสังคมไรเ๎งินสด     

เปูาประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลยัมีระบบ 
บริหารจดัการที่มคีุณภาพด๎วยหลกัธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่1 สํงเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการด๎วย 
หลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 

 169,300  169,300 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ให๎
เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์   

    

 กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อกํอให๎เกดิรายได๎
เพิ่มขึ้น 

    

 กลยุทธ์ที่ 4  สํงเสริมและพัฒนาโครงการเพิ่มรายได๎และลด
รายจําย 

    

 กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการทรัพยส์นิเพื่อให๎เกิดรายได ๎     

 กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช๎หลัก Cost 
Effectiveness (Lean Management) 

    

 กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 534,470,600 132,071,700  666,542,300 

 กลยุทธ์ที่ 8 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตํอองค์กร
เพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหนํวยงานและองค์กร 

    

เปูาประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล๎อม 
ที่ดีเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนและการ
ให๎บริการด๎วยนโยบาย Green and Clean 

University 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean 
University 

 45,000  45,000 

 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช๎พลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน 

145,300 3,926,600  4,071,900 

 กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสรมิให๎หนํวยงานเข๎ารับการตรวจประเมินเป็น
หนํวยงานสีเขียว 

 199,800  199,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้และ
ผลประโยชน ์

รวมงบประมาณ 

เปูาประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
คุณภาพที่ตอบสนองตํอพันธกิจและนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

891,100 1,550,400  2,441,500 
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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ

ผลประโยชน์ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณทั้งหมด   83,296,800   142,092,300   29,960,300     674,400   6,706,600   1,817,600      8,469,800   773,017,800    
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  ยกระดบัการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

เปูาประสงค์ที่ 1 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
การผลิตครูคุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality 
Teacher) 

   กลยุทธ์ที ่1 
พัฒนาโครงสร๎างและ
ระบบการบริหาร
จัดการตามหลกัของ
การบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อสร๎างองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ และ
ปรับตัวให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

                    

  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ผลิตครูคุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality 
Teacher) 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่3 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และปัจจยัเกื้อหนุน 
เพื่อรองรับการผลิต
ครูให๎ได๎คุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ 

                    

  กลยุทธ์ที ่4 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพือ่ผลิตครู 
โดยเน๎นการพัฒนา
คุณลักษณะของครู
คุณภาพระดับเป็น
เลิศ  

รวมงบประมาณ                             75,300                                                                   7,429,800       7,505,100    

    กิขกรรมที ่1  
พัฒนาขรก.ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงต้ัง
ให๎มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ
ผู๎อ านวยการและ
รองผู๎อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

                   552,600          552,600   คณะครุศาสตร์  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิขกรรมที ่2  
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
มาตรฐานความรู๎
วิชาชีพครูของครุ
สภา 9 มาตรฐาน 

                1,276,090       1,276,090   คณะครุศาสตร์  

    กิขกรรมที่ 3 ผลิต
บัณฑิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
สาขาวิชาชีพคร ู

                4,891,310       4,891,310   คณะครุศาสตร์  

    กิขกรรมที ่4  
พัฒนาขรก.ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงต้ัง
ให๎มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและวิทย
ฐานะเช่ียวชาญ 

                   709,800          709,800   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่5 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเตรียมความ
พร๎อมสูํการเป็นครู
สังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ยุค 
4.0 

             12,600                      12,600   คณะครุศาสตร์  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 6 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาทักษะ
ดนตรีส าหรับครู
ปฐมวัย 

             41,200                      41,200   โรงเรียนสาธิตฯ  

    กิจกรรมที่ 7 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเสริมสร๎าง
สมรรถนะความเป็น
ครูพลศึกษาในยุค 
4.0 

            21,500                      21,500   คณะครุศาสตร์  

  กลยุทธ์ที ่5 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพือ่ผลิตครู
ให๎มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ 
และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

รวมงบประมาณ         731,000           40,000                                                                                        771,000    

    กิจกรรมที่ 1 
บริหารงานคณะครุ
ศาสตร์ 

         731,000             40,000                     771,000  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่6 พัฒนา
เครือขํายความ
รํวมมือทางการศึกษา 
กับหนํวยงานภายใน
สถาบันและ
หนํวยงานอื่นใน
ประเทศและ/หรือ
ตํางประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 
สํงเสริมนักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกสอน
ตํางประเทศ 

          300,000                    300,000  มหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที ่7 สร๎าง
ศูนย์การเรียนรู๎และ
ปฏิบัติการบํมเพาะ
ความเป็นครูใน
ศาสตร์พระราชา 

                    

  กลยุทธ์ที ่8 จัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด๎านการผลิตครูที่มุํง
สร๎างนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตครูและ
นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนเรียนรู๎
แกํผู๎เรียน 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 2 ครู
ในท๎องถิ่นมีศักยภาพ
สูง มีสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนา
อาจารย์ให๎มีความรู๎
และสามารถ 
Coaching and 
Mentoring 

                    

  กลยุทธ์ที ่2 สํงเสริม
การให๎บริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
ครูในท๎องถิ่นที่สํงผล
ตํอการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดย
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การ
วิจัย และการ
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมงบประมาณ       4,783,800                                                                   349,500                                               5,133,300                        

    กิจกรรมที ่1 
สนับสนุนคําใชํจาย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

      2,063,200              349,500            2,412,700    
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 สาน
สัมพันธ์ชายแดนใต๎
ผํานคํายวิชาการ 

         
1,070,000  

            1,070,000 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่3 สาน
สัมพันธ์ชายแดนใต๎
ผํานคํายศิลปกรรม
ศาสตร์ 

         
1,306,000  

            1,306,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่4  
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สํงเสริมโรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนคุณภาพ
ของคร ูและ
โรงเรียนในพื้นที่
เปูาหมายสนองพระ
ราโชบายฯ 

             
76,100  

            76,100 ส านัก 
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่5 การ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการครู
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 กลุํม
สาระภาษาไทย 
กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์และ
กลุํมสาระการศึกษา
ปฐมวัย 

         206,800              206,800 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่6 การ
พัฒนาห๎องเรียน
เด็กปฐมวัยโรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเยี่ยม 

          61,700              61,700 คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 3 
มหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมการผลิต
พัฒนาครูและ
น าไปใช๎ประโยชน์
อยํางเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
นวัตกรรมด๎านการ
ผลิตและพัฒนาครู
อยํางตํอเนื่องและ
น าไปใช๎ประโยชน์ใน
การพัฒนา
สถานศึกษา โดยเน๎น
สะเต็มศึกษาที่บูรณา
การกับท๎องถิ่น ให๎
สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ๎ที่
เข๎มแข็งและยั่งยืน 

                    

เปูาประสงค์ที่ 4 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
การผลิตครูที่สนอง
พระบรมราโชบายใน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
พัฒนาท๎องถิ่นใน
พื้นที่ตน 

กลยุทธ์ที ่1 สํงเสริม
ให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
และมีจิตอาสา เพื่อ
สร๎างผลงานให๎เกิด
การพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางเป็นรูปธรรมใน
ด๎านการวจิัย การ
บริการวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑติและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

เปูาประสงค์ที่ 1  
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ศักยภาพ สอดคล๎อง
กับการพัฒนา
ประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
นักศึกษาให๎มีทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 

รวมงบประมาณ      16,401,300       22,068,900        1,658,300      674,400                         1,295,900                           42,098,800    

    กิจกรรมที่ 1 
บริหารจัดการคณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร 

         627,000           698,600                 1,325,600  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที่ 2 
บริหารงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

      3,695,000          505,000                 4,200,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 3 
บริหารงานคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

      4,026,200       1,912,500                 5,938,700  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 4 
บริหารงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

          198,000                    198,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 5 
บริหารงานคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

      3,550,000          338,000                  3,888,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 6 
บริหารจัดการงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

         957,000                       957,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 7 ผลิต
บัณฑิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์
บัณฑิต สาขารัรฐ
ประศาสนศาสตร์ 

              1,295,900         1,295,900  โครงการ รปศ.
กองทัพบก 

    กิจกรรมที่ 8 
บริหารงานบัณฑิต
วิทยาลยั 

         641,500                641,500  บัณฑิตวิทยาลัย 

    กิจกรรมที่ 9 
คัดเลือกบัณฑิตเข๎า
ศึกษาตํอและการ
ทดสอบวัดความรู๎
พื้นฐาน 

          10,000                  10,000  บัณฑิตวิทยาลัย 

    กิจกรรมที่ 10 
ประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

          15,000                  15,000  บัณฑิตวิทยาลัย 

    กิจกรรมที่ 11 
พัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา  

      1,468,000                    1,468,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 12 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา : แนวคิด
และการประยุกต์ใช ๎

             19,200                      19,200  ครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่13 
ศึกษาดูงานของ
นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

           223,000                     223,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่14 
อบรมเพื่อเตรียม
ความพร๎อมกอํน
ออกฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

            31,300                      31,300  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่15 
ศึกษาดูงาน
นักศึกษา 

            57,300                      57,300  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่16 
นิเทศก์นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

            40,000                      40,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่17 เปิด
โลกทัศน์การเรียนรู ๎

           283,500                     283,500  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 18 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : แต๎มสี
เติมฝันสานสัมพันธ์
น๎องพี่ 

             38,200                      38,200  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่19 
ศึกษาดูงานใน
รายวิชาส าหรับ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร 

             50,000                      50,000  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่20 
เตรียมพร๎อมสูํ
ตลาดแรงงาน 

           140,000                     140,000  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่21 สร๎าง
ภาวะผู๎น า 

           100,300                    100,300  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่22 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต 

           334,500                    334,500  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่23 
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กิจกรรม
นักศึกษาระหวําง
สถาบัน 

             62,300                      62,300  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 



 

 
 

83 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่24 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : ศึกษา
เรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน  

           478,700           37,400                   516,100  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่25 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  

           125,100                     125,100  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 26 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะ
การเรียนรู๎ด๎าน
ศิลปกรรมศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 

          200,000                     200,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่27 Sci 
& Tech สวยด๎วย
มือเรา 

             20,000                      20,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 28 
สัมมนาวิชาการ
สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมและการ
อนุรักษ์เมืองเกํา 

             13,200                      13,200  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่29 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

           156,300                     156,300  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่30 
น้ าใจนักศึกษาครู
ท๎องถิ่น (จิตอาสา) 

             72,000                      72,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่31 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : แขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

             85,000                      85,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่32 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความ
เป็นสากล 

           234,000                     234,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่33 
English for 
Community 

             20,400                      20,400   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่34 
สนับสนุนให๎
นักศึกษาจบตาม
แผนที่ก าหนดไว ๎

             65,000                      65,000  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่35 ปฐม
พยาบาลและรักษา
เบื้องต๎น  

             115,100                   115,100  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่36 พิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร 
ประจ าป ีพ.ศ.2561 

          931,300           264,500        7,900             1,203,700  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่37 
ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ํ
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 

        1,654,800           414,000                2,068,800  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที่ 38 คํูมือ
การศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

          350,000           110,000                   460,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่39 
สํงเสริมสนับสนุน
การผลิตผลงาน
สร๎างสรรค์ การ
น าเสนอผลงานและ
การประกวดแขํงขัน
ของนักศึกษา 

           220,000                     220,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่40 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิค
การเรียนตาม
ศักยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 

             15,000                      15,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่41 
อบรมเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ทางด๎านเคมีและ
คณิตศาสตร์
ระหวํางเรียน 

             7,200                       7,200  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่42 Sci 
& Tech มุํงสูํ
ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 6 

               
23,000  

                    23,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่43 
สัมมนาเร่ือง มั่นใจ
เดินหน๎าสูํวิชาชีพ 

             63,400                      63,400  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่44 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการคําย
คณิตศาสตร์ 

            72,000                      72,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่45 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เสริมสร๎างทักษะ
การท าวจิัยส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรม
ชีววิทยาฯ 

  19,300            19,300  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่46 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เปุา
แก๎ว 

  5,000            5,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่47 
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู๎ทาง
เทคโนโลยี Esport 
And Technology 
By SKRU 2018 

  28,700            28,700  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 48 
สัมมนาการพัฒนา
ซอฟท์แวร์ SKRU 
Game Devathon 

  23,900            23,900  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่49 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่ม
ความพร๎อมให๎
นักศึกษาในการเข๎า 

  59,300            59,300  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  สูํเส๎นทางวิชาชีพ
สาธารณสุข 

         

    กิจกรรมที ่50 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงาน
สาธารณสุข 

  56,800            56,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่51 
สัมมนารู๎เทําทัน
กฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์ 

  10,000            10,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่52 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิค
การใช๎เครื่องมือ
ส าหรับการ
วิเคราะห์ทาง
สิ่งแวดล๎อม 

  9,000             คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่53 
สัมมนาการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม (EIA) 

  13,000             คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่54 
น าเสนอผลงานของ
นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

  100,000            100,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่55 
น าเสนอผลงานและ
ประกวดทางด๎าน
ศิลปกรรมของ
นักศึกษาระดับชาต ิ

  80,000            80,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่56 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู ๎

  12,500            12,500  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 57 
จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
บริหารจัดการคณะ 

  3,854,500            3,854,500  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่58 
อบรมเสริมสร๎าง
ประสบการณ์
วิชาชีพและศิษย์เกาํ
สัมพันธ ์

  25,000            25,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่59 
บรรยายเร่ือง การ
เตรียมความพร๎อม
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  25,000            25,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่60 
จัดการเรียนรู๎แบบ
ใช๎โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based 
Learning) 

  180,000            180,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่61 
พัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพนกัศึกษา 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  40,000            40,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่62 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา
ส าหรับการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อเป็น
ครูในประชาคม
อาเซียน 

  54,600            54,600  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่63 
อบรมเพื่อเตรียม
ความพร๎อมและ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตแกํนักศึกษา 

  44,000            44,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่64 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการคําย
คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
สาขาคณิตศาสตร์ 

  24,500            24,500  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 65 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะ 

  12,500            12,500  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่66 คําย
พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

  31,100            31,100  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่67 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนา
สมรรถนะด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
นักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย 

  15,600            15,600  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่68 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
ศึกษาภูมิปัญา
ท๎องถิ่นไทยภาคใต๎ 

  3,900            3,900  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่69 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
ทักษะภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย 

  15,500            15,500  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่70 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาทักษะ
การเสริมสร๎างทาง
กายกํอนออกฝึก
ประสบการณ์ 

  14,100            14,100  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  วิชาชีพทาง 
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

         

    กิจกรรมที ่71 ใช๎
ประโยชน์ทาง
พันธุกรรมใน
ท๎องถิ่น 

  250,000            250,000  คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 

    กิจกรรมที ่72 ปรับ
โครงสร๎างพื้นฐาน
สถานีปฏิบัตกิาร 
และห๎องปฏบิัติการ
เพื่อผลติบัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

  250,000            250,000  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที่ 73 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

  171,100            171,100  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่74 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  216,400            216,400  คณะวิทยาการ
จัดการ 



 

 
 

94 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่75 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

  261,400            261,400  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่76 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

  109,000            109,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่77 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

  232,900            232,900  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่78 
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตร
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 

  112,800            112,800  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่79 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ความส าคัญของ
การพัฒนา 

  40,000            40,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  เศรษฐกิจสังคมและ
การวางแผนภาษ ี

         

    กิจกรรมที ่80 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
พัฒนาคุณภาพวัย
ท างาน 

  27,400            27,400  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่81 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสูํเส๎นทาง
อาชีพ 

  102,100            102,100  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที่ 82 
จัดท าเอกสาร
แนะน าการสมัคร
สอบคัดเลือก
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  210,000            210,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่83 
สัมมนาทางวิชาการ
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต๎ ครั้งที่ 18 

  85,800            85,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่84 
สัมมนาสานสัมพันธ์
พันธะเคมี 

  5,100            5,100  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่85 
สัมมนาสานสัมพันธ์
ชาวคณิตศาสตร์ 

  16,000            16,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่86 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

  50,000            50,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่87 
สิงห์สมิหลาพัฒนา
ท๎องถิ่น (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

                8,800          8,800  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่88 
สนับสนุนนักศึกษา
ในการเข๎ารํวม
กิจกรรมหรือ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

  62,000            62,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่89 การ
ฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่
ครูวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

  9,200            9,200  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่90 
ประชุมทบทวนผล
การด าเนินงานของ
แตํละหลักสูตร 

  17,000            17,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 91 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูแนะ
แนวแลกเปลีย่น
เรียนรู๎การแนะแนว
การศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

    12,500          12,500  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่92 ปรับ
ความรู๎พื้นฐาน
นักศึกษาใหมภําค
ปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  1,560,000            1,560,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่93 
ประชุมเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษาใหมํ
และประชุม
ผู๎ปกครองแนะ
แนวทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าป ี2561 

  1,000,000            1,000,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่94 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตรหมวด
การศึกษาทัว่ไปเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให๎
มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

  83,700            83,700  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่95 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง
การเตรียมความ
พร๎อมกํอนสอบ 

  11,200            11,200  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่96 ก๎าว
แรกสูํประตูคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Sci & 
Tech 2018) 

  109,800            109,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่97 สร๎าง
เครือขํายกับ
โรงเรียนในท๎องถิ่น
และประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงรุก 

  47,400            47,400  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 



 

 
 

99 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 98  
เทคโนฯ 
อุตสาหกรรมสัญจร 
(Road Show) 

  20,700            20,700  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่99 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
HuSo Road 
Show 

  35,000            35,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่100 
เกษตรชํอใหมํ 

  67,100            67,100  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่101 
ประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการ
เชิงรุก 

  55,000            55,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่102 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเปิด
ประตูสูํ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
(SKRU OPEN 
HOUSE) 

  58,000            58,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่103 
แนะน าหลกัสูตร
ให๎กับโรงเรียน
มัธยมในเขตพื้นที่
และการออกบธู
ให๎กับโรงเรียนตําง 
ๆ ในจังหวัดสงขลา 
พัทลุง และสตูล 
(Road Show) 

  134,800            134,800  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่104 
จัดท าเอกสาร
แนะน าการรับ
สมัครสอบคัดเลือก 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 

    50,000          50,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่105 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

  150,000            150,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่106 
สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือทาง
วิชาการเชิงบูรณา
การเพื่อมุํงสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียน 

  145,800            145,800  คณะวิทยาการ
จัดการ 



 

 
 

101 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 107 
ประชาสัมพันธก์าร
พัฒนาหนํวยสูํความ
เป็นเลิศ 

  50,000            50,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่108 
บรรยายพิเศษ เร่ือง 
คุณภาพบัณฑิต 

  19,500            19,500  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่109 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนานักศึกษา 
4.0 

  40,900            40,900  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่110 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การเพิ่มศักยภาพ
หัวหน๎าทีมปฐม
พยาบาลประจ า
คณะและ
มหาวิทยาลัย 

  34,000            34,000  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่111 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนาทักษะ
ความคิดเชิง
กระบวนการระบบ 

  27,800            27,800  กองพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่112 
เพิ่มศักยภาพ
ความสามารถ
นักกีฬา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาสูํความ
เป็นเลิศ 

  82,600            82,600  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่113 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
ทักษะกีฬาวํายน้ า
ขั้นพื้นฐาน 

    38,400          38,400  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่114 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การเป็นผู๎ฝึกสอน
กีฬาขั้นพื้นฐาน 

  57,500            57,500  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่115 
สัมมนา เร่ือง "การ
พัฒนาความรู๎และ
ประสบการณ์แกํ
ศิษย์เกํา" 

  50,800            50,800  กองพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่116 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร๎าง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเป็น
ผู๎น าและการอยูํ
รํวมกันเป็นทีม 

  20,300            20,300  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที่ 117 
บายสีรับน๎องเข๎าสูํ
โปรแกรมวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

  15,000            15,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่119 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาทักษะ
การคิด 

  39,500            39,500   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่120 
กีฬากล๎วยไม๎เกมส์ 

  60,700                      60,700   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่121 
อบรมผ๎ูก ากบั
ลูกเสือสามัญขั้น
ความรู๎เบื้องต๎น 

  45,500            45,500   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่122 
ประชุมทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยราช 

  88,000            88,000   คณะครุศาสตร์  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต๎ 

         

    กิจกรรมที ่123 
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
แตํละสาขาวิชา 

  105,300            105,300  คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

    กิจกรรมที ่124 จ๎าง
นักศึกษาท างานใน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3 

  480,000            480,000  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่125 
อบรมการปรับ
พื้นฐานทางภาษา
ส าหรับนักศึกษา
พิการ 

26,400              26,400  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที ่126 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
พัฒนาทักษะดา๎น
ศิลปะส าหรับ
นักศึกษาที่มีความ
บกพรํองทางการได๎
ยิน 

19,800              19,800  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่127 
แนะแนวศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มี
ความต๎องการพิเศษ 

30,900              30,900  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที ่128 
การให๎บริการและ
ชํวยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวส าหรับ
เด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษ 
(IFSP) 

15,400              15,400  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที ่129 
เยี่ยมบ๎านนกัศึกษา
พิการใน
ระดับอุดมศึกษา 

27,000              27,000  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที่ 130 เงิน
อุดหนุนคําใช๎จําย
ทุนการศึกษาพิเศษ
และครูพี่เล้ียงเด็ก,
ส าหรับนักศึกษา
พิการและสนับนนุน
นักศึกษาพกิาร 

1,836,800              1,836,800  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่131 
ประชุมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ 

36,800              36,800  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่132 
สัมมนาบทบาทและ
หน๎าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

85,000              85,000  ส านักงานสภาฯ 

    กิจกรรมที ่133 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความ
เป็นสากล 

  25,000            25,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่134 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : จัดอบรม
และเข๎ารํวมประชุม
วิชาการ 

  523,900            523,900  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่135 
พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : จัดอบรม
และเข๎ารํวมประชุม  

             326,700          326,700  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  วิชาการ          
    กิจกรรมที ่136 

พัฒนานักศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ : การ
น าเสนอและ
เผยแพรํงานวิจยั 

             280,900          280,900  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

  กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎น
การปฏิบัตแิละฝึก
อาชีพ 

รวมงบประมาณ     724,800           449,100                                                1,173,900    

    กิจกรรมที ่1 
บริหารจัดการสห
กิจศึกษา 

             399,000          399,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่2 ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ  

  495,600  50,100          545,700  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่3 อบรม 
เร่ือง ก๎าวไกลไป
กับสหกิจศกึษา 

  43,800            43,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่4 
สัมมนาการพัฒนา
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 

  81,400            81,400  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  เพื่อก๎าวสูํวัยท างาน
แกํนักศึกษา 

         

    กิจกรรมที ่5 
สัมมนาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

  104,000            104,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที ่3 พัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา
เพื่อเป็นนักปฏิบัติที่
สามารถเป็น
ผู๎ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ 

รวมงบประมาณ     191,300           114,800                                                306,100    

    กิจกรรมที ่1 
สํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน
เพื่อพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัต ิและการ
เป็นผู๎ประกอบการ 

    93,600          93,600  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการสร๎าง
ธุรกิจออนไลน์ด๎วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Technologies 
and Innovation) 

    21,200          21,200  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่3 
เสาวนาวิชาการ 
หัวข๎อเร่ือง 
นักศึกษาไทยก๎าว
ทันตลาดแรงงานใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

  54,300            54,300  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่4 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ท าธุรกิจฟองยาง
เพื่อสุขภาพ 

  57,000            57,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่5 บํม
เพาะผู๎ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 

  80,000            80,000  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่4 สํงเสริม
การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
ให๎เป็นคนดี มีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ 

รวมงบประมาณ 19,800  3,478,600           216,800                                                3,715,200    

    กิจกรรมที ่13 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
พลังมวลชนกับม
หันตภัยจากยาเสพ
ติด "ล๎อมรัก ให๎
ครอบครัว ล๎อมรั้ว
ปูองกันยาเสพติด" 
ครั้งที่ 7 

    28,800          28,800  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่14 
บรรยายพิเศษ เร่ือง 
ขับขี่ปลอดภยัด๎วย
วินัยจราจร 

  16,100            16,100  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่37 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเป็น
ผู๎น าทางสุขภาพ 

  87,800            87,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่80 
บรรยายพิเศษ เร่ือง 
เรียนรู๎ชีวิต...ด๎วย
กิจกรรมนักศึกษา 

  67,200            67,200  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที่ 98 
พัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

  508,600            508,600  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่102 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การพัฒนาแกนน า
สุขภาพ 

  30,500                         
30,500  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่104 
แขํงขันกีฬาระหวําง
คณะ 

  135,000           188,000          323,000  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่105 
แขํงขันกีฬากรีฑา
กีฬาปาริฉัตร
สัมพันธ ์

  322,900            322,900  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่106 
แขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
45 รอบคัดเลือก
เขตภาคใต๎ ณ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

  656,000            656,000  กองพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 107 
แขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
45 รอบมหกรรม ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธัญบุร ี

  1,018,600            1,018,600  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่108 
แขํงขัน
บาสเกตบอล SKRU 
OPEN 

  8,700            8,700  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่109 
การแขํงขัน SKRU 
FUTSAL 
CHAMPIONSHIP 

  12,800            12,800  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่110 
การแขํงขันกีฬา
ระดับคณะและ
สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือ 
(นักศึกษาภาคปกติ) 

  45,000            45,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที ่111 
แขํงขันกีฬาเช่ือม
ความสามัคคี 
(นักศึกษาภาค 
กศ.บป.) 

               
25,000  

                       
25,000  

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่118 
พัฒนานักศึกษาให๎
มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

  200,000            200,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่123 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

  13,700            13,700   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที ่124 
สํงเสริมเรียนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมเดํน 

  196,700            196,700  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่127 
ศิษย์เกําสัมพันธ์
เกษตรราชภัฏ เดิน
วิ่ง มินิมาราธอน 

  60,000            60,000  คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที่ 128 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
ความปลอดภยัใน
การใช๎
ห๎องปฏิบัติการและ
การปฏิบัติตนใน
การเกิดอัคคีภัยและ 

  74,000            74,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ภัยธรรมชาต ิ          

    กิจกรรมที ่131 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เสริมสร๎างทักษะ
ชีวิตจากรัว้
มหาวิทยาลัยสูกําร
ท างานเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม 

19,800              19,800  สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

เปูาประสงค์ที่ 2 
มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่โดดเดํน
และหลากหลาย 

กลยุทธ์ที ่1 
ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร๎าง
บัณฑิตพันธุ์ใหมํและ
บัณฑิตสาขา
อุตสาหกรรม
ทํองเที่ยวและบริการ 
การเกษตรและ
อาหาร วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ
เทคโนโลยี 

รวมงบประมาณ 214,200                                                                                            214,200    
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่1 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทิศทาง
ในการพัฒนา 
ปรับปรุง หลักสูตร
แบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยให๎มี
ความพร๎อมและ
เป็นจุดเดํนตาม
แนวทาง
ยุทธศาสตร์ใหม ํ

90,200              90,200  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่2 
พัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ
โรงแรมและการ
ทํองเที่ยว 

62,000              62,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 

    กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (วิทยา
ศาสตรบัณฑิต) 
นวัตกรรมและ
วิทยาการเกษตร
สมัยใหมํ 

62,000              62,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่2  พัฒนา
หลักสูตรที่ได๎รับ
มาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะ
สั้น 

รวมงบประมาณ     839,400            69,800                                                                                       909,200    

    กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ฝึก  ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ  

           417,500           69,800                   487,300  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 2 ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

           261,900                     261,900  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่3 เตรียม
ฝึก ฝึก
ประสบการรณ์
วิชาชีพและสัมมนา
หลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

           160,000                     160,000  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

เปูาประสงค์ที่ 3 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
การเรียนการสอน
เน๎นนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่
1  พัฒนาการเรียน
การสอนให๎ทันสมัย
และมีนวัตกรรม 

รวมงบประมาณ          123,800           146,000           169,600                                                                                     439,400    
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาการ
เขียนสารคดีและ
การจัดท าหนังสือ
เลํมเล็ก 

             13,600                      13,600   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ใช๎ภาษามอืส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตร
การศึกษาพิเศษ
ภาษาไทย 

             28,800                      28,800   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที่ 3 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การผลิตส่ือเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

            20,100                      20,100   คณะครุศาสตร์  

    กิจกรรมที่ 4 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาสื่อการสอน
แบบ Thai MOOC 
(Thailand 
Massive Open 
Online Course) 

          63,600                        63,600  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 5 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
ในหัวข๎อวิธีการสอน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศชํวย
สอน การวัดผลการ
ประเมินผลและ
จิตวิทยาการสอน 

          60,200                        60,200  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที่ 6 
พัฒนานวัตกรรม
ด๎านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร๎างศักยภาพ
อาจารย ์

             133,600                   133,600  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 7 การใช๎
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษา 
 
 

             36,000                    36,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 8 
สัมมนา เร่ือง คิด
แนวใหมํ พร๎อมก๎าว
ไปกับ IT ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกต ิ

             16,100                      16,100  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 9 อบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
สร๎างเอกสารด๎ายเล
เทกซ์ (LaTex) 

            16,000                      16,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 10 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

             51,400                      51,400  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

  กลยุทธ์ที ่2 สํงเสริม
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เทคนิคการจัดท า
เอกสาร
ประกอบการสอน/
ค าสอนและ
หนังสือ/ต าราด๎าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

         109,800                       109,800  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 4 
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได๎รับ
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์สูํ
ความเป็นมืออาชพี 

รวมงบประมาณ       6,297,200  1,952,700                                                                     8,249,900    

  กิจกรรมที ่1 อบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร๎างทักษะ
และพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเข๎า
สูํต าแหนํงวิชาการ
อยํางมืออาชีพ 

  173,400            173,400  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่2 เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ขององค์กร 

  33,800            33,800  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่3 
สัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษา
ใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  75,500            75,500  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที ่4 
สัมมนาภายใน
องค์กร IN HOUSE 
TRAINING 

308,000              308,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่5 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต์และใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

68,000              68,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่6 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนเร่ือง 
การเปลี่ยนวธิีคิด
และการสร๎างแรง
บันดาลใจให๎กับ
อาจารย ์

22,600              22,600  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่7 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิธีสอน
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Active 
Learning) การวัด
และการใช๎ 
ELearning 

98,000              98,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 8 อบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
Google For 
Education เพื่อ
พัฒนาอาจารย ์
บุคลากร ด๎าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

62,000              62,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่9 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
สร๎างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 สูํการศึกษา 4.0 

74,200              74,200  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่10 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เตรียมตัวเข๎าสูํนัก
บริหารระดับกลาง
และระดับสูง 

57,100              57,100  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่11 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการท า
หนังสือดิจิทัล 
(EBook) และ
เผยแพรํเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช๎ห๎องสมุดเป็นฐาน 

51,400              51,400  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่12 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช๎
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ส าหรับการบริหาร
จัดการเอกสารทาง
วิชาการและการ
เขียนบรรณานุกรม 
(Management 
long Documents 
and Reference) 

24,600              24,600  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่13 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช๎
ซอฟแวร์งานวจิัยใน
การท านายอนาคต
และการวิเคราะห์
ข๎อมูล 

27,600                           
27,600  

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 14 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
สืบค๎นการใช๎
ฐานข๎อมูลที่ใช๎ใน
การวิจยัและตพีิมพ์
เผยแพร ํ

27,600              27,600  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่15 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เสริมสร๎างความรู๎
ด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

27,200              27,200  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่16 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการวจิัย
สร๎างสรรค์ 

32,500              32,500  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่17 
พัฒนาความรู๎และ
ทักษะด๎านการ
บริหารจัดการและ
การท างานตาม
แนวคิด "PRO 
HUSO" 

146,800              146,800  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่18 
โจทย์ชุมชนเกษตร
วิจัย 

58,000              58,000  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่18 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ศักยภาพอาจารย์
การจัดการเรียนรู๎ 

37,100              37,100  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที ่19 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
พัฒนาทางวิชาการ
จากผลการประเมิน
หลักสูตร 

19,500              19,500  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่20 
พัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

5,155,000              5,155,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที ่21 
อิเล็กทรอนิกส์ด๎าน
การศึกษาดา๎น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  70,000            70,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ/คณะ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 22 
สนับสนุนการด ารง
ต าแหนํงทาง
วิชาการ 100 ปี 
100 ผศ. ระยะที่ 1 

  1,600,000            1,600,000  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

  กลยุทธ์ที ่2  สํงเสริม
สนับสนุนและสร๎าง
เครือขํายความ
รํวมมือทางวิชาการ
ทั้งในและ
ตํางประเทศ 

รวมงบประมาณ 1,514,000  1,097,800                                                                     2,611,800    

    กิจกรรมที ่1 
คําใช๎จํายโครงการ
สํงเสริมความ
เข๎มแข็งด๎าน
วิชาการให๎กับ
นักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 

768,400              768,400   ศูนย์
วิทยาศาสตร์  

    กิจกรรมที ่2 
สํงเสริมการสร๎าง
ความเข๎มแข็งทาง
วิชาการเครือขําย
ความรํวมมือ 

  409,600            409,600  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือขําย
บุคลากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

745,600              745,600  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่4 สร๎าง
ความรํวมมือ
ระหวําง
สถาบันการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน 

  10,000            10,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่5 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษากบั
มหาวิทยาลัยใน
เครือขําย
ตํางประเทศ 

  300,000            300,000  มหาวิทยาลัย 

    กิจกรรมที่ 6 การ
จัดการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

  378,200            378,200  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

เปูาประสงค์ที่ 1 การ
สร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎บนฐานองค์
ความรู๎จากการวิจัย
และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่1 ก าหนด
พื้นที่เปูาหมาย
ชัดเจน 

รวมงบประมาณ 3,620,300                                                                                            3,620,300    

    กิจกรรมที ่1 
ศักยภาพของ
แบคทีเรียสํงเสริม
การเจริญเติบโต
ของพืชที่คัดแยกได๎
จากแปลง ปลูกขา๎ว
สังข์หยดอินทรีย์ ใน
การสํงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช 

253,700              253,700  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที ่2 การ
ส ารวจและรวบรวม
ต ารับมาตรฐาน
อาหารปกัษ์ใต๎ใน
พื้นที่ภาคใต๎ของ
ประเทศไทย 

1,096,100              1,096,100  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที่ 3 
ประติมากรรมฝัน
ถึงสันติภาพ 

790,100              790,100  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 



 

 
 

129 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่4 การ
ส ารวจการปนเปื้อน
สารทาเลตในของ
เลํนส าหรับเด็ก 

1,245,100              1,245,100  วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที ่5 
การศึกษาการ
ขยายพันธุก์ล๎วยไม๎
กุหลาบกระบี่ 
Aerides 
krabiensis 
Seidenf. เพื่อ
สํงเสริมเกษตรกร
และพัฒนาเป็น
แหลํงทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของ
วิสาหกจิชุมชน
อนุรักษ์เล้ียง
กล๎วยไม๎พิ้นถิ่น
อ าเภออาํวลกึ  

235,300              235,300  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่2 
สนับสนุนให๎เกิด
กระบวนการการมี
สํวนรํวมของ
หนํวยงานภายนอก
ในการบริการ
วิชาการ/ท าแผน
ชุมชน/โครงการ และ
สรุปผลการพัฒนา
หมูํบ๎าน 

รวมงบประมาณ 217,700                                                                                            217,700    

    กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาความเป็น
เลิศทางด๎านดนตรี
ของโรงเรียนเกาะ
แต๎วพิทยาสรรค์ 

80,000              80,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่2 รอ
บรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด๎าน
ดนตรีของโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ๎าน
เขาแก๎ว) 

66,700              66700 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3 อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
“ศิลปกรรมสร๎างสุข
สูํชมรมผู๎สูงอายุ 
ต าบลเขารูปช๎าง” 

71,000              71000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที ่ 3 
สนับสนุนการต้ัง
หนํวยวิทยาศาสตร์
ชุมชน/หนํวยพัฒนา
ศักยภาพด๎านภาษา
แกํชุมชนบนฐาน
ความต๎องการและ
องค์ความรู๎จากการ
วิจัยและนวัตกรรม 

รวมงบประมาณ 193,500  627,080                                                                     820,580    

    กิจกรรมที่ 1 
สัมมนาการจัดการ
ความรู๎ด๎านการวิจยั
และการเรียนการ
สอน 
 

14,500              14,500  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 สร๎าง
มาตรฐานอบรม
พัฒนาอาจารย์
ทางด๎านการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจยัยุคไทย
แลนด์ 4.0 

109,000              109,000  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 3 จัดตั้ง
หนํวยวิจยัหรืองาน
สร๎างสรรค์เฉพาะ
ทาง 

    627,080            627,080 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

    กิจกรรมที ่4 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาตราสินค๎า
และบรรจุภัณฑ์ 

70,000              70,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที ่ 4 สํงเสริม
ให๎คณาจารย์น า
ความรู๎และ
ประสบการณ์จาก
งานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถาํยทอด
เทคโนโลยีให๎กับ
ท๎องถิ่น 

รวมงบประมาณ 6,543,900  1,634,570                                                                 200,000  8,378,470    
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่1 การ
สร๎างสรรค์บทเพลง
เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาหัวนาย
แรงชุมชนเขาเก๎า
แสน ต าบลเขารูป
ช๎าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

  59,000            59,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 2 การ
สร๎างสรรค์ผลงาน
ระบ าเลําขาน
ต านานหัวนายแรง 
เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 
กรณีศึกษาหัวนาย
แรง ต าบลเขารูป
ช๎าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

  64,000            64,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3 การ
สร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมเพื่อ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาต านาน
หัวนายแรง 
เทศบาลต าบลเขา
รูปช๎าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

  63,900            63,900  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่4 การ
สร๎างสรรค์ผลงาน
ออกแบบอินโฟ
กราฟิกเพือ่สํงเสริม
การทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาต านาน
หัวนายแรง ชุมชน
เก๎าเส๎ง ต าบลเขา
รูปช๎าง อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัด
สงขลา 
 
 
 

  49,200            49,200  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
"สร๎างนักวิจยัรุํน
ใหมํ (ลูกไกํ)" 

                        99,300            99,300 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

    กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
ด๎านการท าวิจยั 

                        25,300            25,300  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 3 อบรม
เชิงปฏิบัติการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญากับงานวิจยั
และงานสร๎างสรรค์
หลักสูตร "สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร" 

  17,900            17,900 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

    กิจกรรมที่ 4  การ
พัฒนาชุดการสอน
เพลงเพื่อการสอน
ภาษาไทย โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกอง
ก ากับการที่ 43 
อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

  40,500            40,500 คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 5 การ
เสริมสร๎างศักยภาพ
การเรียนรู๎ของ
นักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนและ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดสตูล 
พัทลุง และสงขลา
โดยใช๎กระบวนการ
เรียนรู๎ Active 
Learning ที่เน๎น
การบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ระบบพี่เล้ียง 
และการเรียนรู๎โดย
ใช๎วิจัยเป็นฐานและ
เน๎นชุมชนกเรียนรู๎
ครูเพื่อศิษย์ (PLC) 
ของนักศึกษาครู
และครูประจ าการ 

  91,700            91,700 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 6 ผล
ของการใช๎สาร
ดึงดูดกระตุ๎นการ
กินอาหารตํออัตรา 
การรอด และการ 

  72,000            72,000  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  เจริญเติบโตในปลา
ดุกล าพัน 

         

    กิจกรรมที่ 7 แนว
ทางการพัฒนา
ระบบบัญชีและการ
จัดท าบัญชี ของ
วิสาหกจิชุมชนใน
จังหวัดสงขลา 

  65,000            65,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 8 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
กลุํมออมทรัพย์เพือ่
การพึ่งตนเองตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดสงขลา 

  54,510            54,510  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 9 
การศึกษาแนวทาง
การระดมเงินทุน
จากคนในชุมชน
ของวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลเกาะแตว๎ 
จังหวัดสงขลา 

  33,000            33,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 10 
รูปแบบสวัสดิการ
แรงงานส าหรับ
แรงงานในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 

  42,400            42,400  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 11 แนว
ทางการสํงเสริม
ศักยภาพการจัดท า
บัญชีครัวเรือนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนร าแดง 
อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

  32,000            32,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 12 
ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์
ส าหรับการบริหาร
จัดการผ๎ูสูงอาย ุ

  119,250            119,250  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที่ 13 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
"การเขียนบทความ
วิจัยเพือ่การตีพิมพ์
เผยแพร"ํ 

               
42,100  

          42,100  สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 14 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
"สังเคราะห์
ผลงานวิจัยเพื่อ
น าไปใช๎ประโยชน"์ 

  40,600            40,600  สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

    กิจกรรมที่ 15 ผล
ของข๎าวในสูตร
อาหารตํอการ
เพาะเล้ียงเห็ดถั่ง
เชําสีทอง 

516,900              516,900  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที่ 16 
แนวทางเชิงปฏิบัติ
ที่เหมาะสมส าหรับ
การปรับตัวของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

311,700              311,700  วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที ่17 
แบบจ าลองการ
บ าบัดไตรบิวทิลทิน
ในระบบบึง
ประดิษฐ ์

675,000              675,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่18 
การศึกษากลไกการ
ท างานของคลื่น 
เพื่อการออกแบบ
รูปทรงของวัสดุ
ปูองกันการกัดเซาะ
ที่เหมาะสม 

914,800              914,800  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที ่19 ชุด
โครงการ การใช๎
ประโยชน์จากปาุ
จาก (Nypa 
fruticans 
Wurmb.) 

1,206,100              1,206,100  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที่ 20 การ
เพิ่มความสามารถ
ในการยํอยสลาย
ของเส๎นใยปาล์ม
โดยการแยก
ลิกนิกส์รํวมกับการ
ปรับสภาพดว๎ยน้ า
ร๎อนและดําง 

475,400              475,400  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที่ 21 
คุณคําทาง
โภชนาการของ
จ าปาดะ ในอ าเภอ
ควนโดน จ.สตูล 

  160,000            160,000  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 22 
ปริมาณโลหะหนกั
และแนวทางการ
จัดการสะสมของ
โลหะหนักจาก
ฟาร์มเพาะเล้ียงกุ๎ง
ทะเลชายฝั่ง 
จังหวัดสตูล 

  168,000            168,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที่ 23 
วิเคราะห์ขีด
ความสามารถ
ชุมชนและประเมิน
ความเปาะบางแบบ
มีสํวนรํวมตํอ
สถานการณ์ภยั
พิบัติในพื้นที่ชายฝั่ง 
อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล 

  189,810            189,810  วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที ่24 การ
แขํงขันทักษะทา
การบัญชี ครั้งที่ 15 

24,900              24,900 คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่25  
ชุมชนไทยเข๎าใจ
บัญชีครัวเรือน 

50,000              50,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่26 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การใช๎ 
IT เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวชุมชน" 

30,400              30,400 คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่27  
"คํายศิลปกรรม
สร๎างสรรค์สุนทรีย์"  

57,000              57,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่28 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การถํายทอดองค์
ความรู๎การจัดเก็บ
ข๎อมูลผู๎สูงอายุผู๎
พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสต าบล
ร าแดง อ าเภอสิง
หนคร จังหวัด
สงขลา 

30,000              30,000 คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที ่29 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกร า
โนราและดนตรี
โนราสูํความเป็น
เลิศ ปีที่ 2 

66,700              66,700 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่30 
อบรมการ
เสริมสร๎างและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ด๎านกายศาสตร์
ให๎แกํกลุํมผู๎สูงอายุ
ในจังหวัดสตูล 

97,500              97,500 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที่ 31 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวัด
สัดสํวนรํางกายเพือ่
การออกแบบตาม
หลักกายศาสตร์ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา 

38,000              38,000 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 32 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการด๎าน
วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม 
เทคโนโลยีการยาง
และพอลิเมอร์) 

102,000              102,000 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่33 
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกํ
สังคม 

41,600              41,600 สถาบันวิจยั 

    กิจกรรมที ่34 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เศรษฐศาสตร์ 
ส าหรับอาจารย์
ผู๎สอนวิชาสังคม
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

26,900              26,900 คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 35 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดการความรู๎
และข๎อมูลด๎าน
ศักยภาพของฟาร์ม
เพาะเล้ียงกุ๎งทะเล
ชายฝั่งจังหวัดสตูล 
ตํอการประยุกต์ใช๎
ระบบโชลําเชลล์
เพื่อน าไปสูํการใช ๎

57,500              57,500 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  พลังงานทดแทน
อยํางยั่งยืน 

         

    กิจกรรมที่ 36 บ๎าน
นักวิทยาศาสตร์
น๎อย เร่ือง 
คณิตศาสตร์แสน
สนุก 

10,400              10,400 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 37 เร่ือง
โครงงาน
วิทยาศาสตร์/ 
วัฏจกัรการวิจัย/ 
วัฏจกัรการสืบเสาะ 

10,400              10,400 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่38 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผ๎ูน า
สะเต็มศึกษา 

84,500              84,500 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 39 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ตามโครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์
น๎อยประเทศไทย 

47,700              47,700 คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่40 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การพัฒนาการอําน
และการเขียน
ภาษาไทย 

23,200              23,200 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่41 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การประกันคุณภาพ
การศึกษารอบที่ 4 : 
การจัดการเรียนรู๎ที่
บูรณาการการ
ประกันคุณภาพ 

27,500              27,500 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่42 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
คํูมือการจัด
กิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

17,900              17,900 คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่43 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
"การสํงเสริมและ
ชํวยเหลือเด็กใน
กลุํมเสี่ยงตํอปัญหา
พัฒนาการใน
ชุมชน" 

48,000              48,000 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 44 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
แรงจูงใจในการ
เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 
และ 6  

73,000              73,000 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่45  
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
เทคนิคการจัด
ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช๎
กิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์
น๎อย 

20,500              20,500 คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่46 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียน
กองทุนในหลวง 
(ร.ร.บ๎านคู นายสังข์ 
, บ๎านปุาโอน และ
บ๎านกระอานเขต
พื้นที่ชายแดนใต๎
จังหวัดสงขลา 

33,700              33,700 คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่47 การ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบุคลากร
และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

800,000              800,000 ศูนย์ภาษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่48 อบ
รบเชิงปฏิบัติการ 
ส ารวจรวบรวม
ข๎อมูล พืช ผกั 
สมุนไพรใกล๎ตัวใน
พื้นที่ หมูํบ๎านตะ
โละใส ต.ปากน้ า 
และหมูํบ๎านเกาะ
ยวน ต.ละงู จังหวัด
สตูล 

38,700              38,700 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

    กิจกรรมที่ 49 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ของชุมชน 
(Community 
Capacity) เพื่อ
รองรับการเกิดการ
เกิดภัยพิบัติในพื้นที่
ชายฝั่งจังหวัดสตูล 

37,500              37,500 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 50 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
"สร๎างสรรค์งาน
ศิลป์สูํการอนุรักษ์
ทรัพยากรใน
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน" 
ณ โรงเรียนตะ
โหมดอ าเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง 

100,000              100,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่51 วจก. 
บริการ สร๎างความ
ยั่งยืนสูํชุมชนต าบล
เกาะแต๎ว   

80,000              80,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่52  เพิ่ม
ทักษะและพัฒนา
อาชีพของกลุํม
เกษตรกรต าบล
เกาะแต๎วปีที่ 2: 
การอนุรักษแ์ละ
การใช๎ประโยชน์
พันธุ์ข๎าว 

60,000              60,000 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 



 

 
 

151 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 53 
พัฒนาทักษะ
ผู๎ประกอบการถนน
คนเดินสงขลาแตํ
แรก เพื่อรองรับ
การทํองเท่ียว
นานาชาต ิ
“STREET FOOD”   

78,500              78,500 คณะ
มนุษยศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่54 การ
จัดท ารวบรวม 
ขยายพันธุ ์และ
จัดท าบัญชี ชนิด
พันธุ์พืชหายากใกล๎
สูญพันธุ ์พืชคุกคาม
พืชเฉพาะถิ่นและ
พืชสมุนไพร 

230,000              230,000 ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 55 
Smart MGT สืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและ
ทะนุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

  90,000            90,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 56 กสิ
กรรมธรรมชาติ
แก๎ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมของ
ชุมชนท๎องถิ่นตาม
แนวพระราชด าริ 

  15,100                               15,100  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที ่57 
เครือขํายถํายทอด
เทคโนโลยี คลินิก
เทคโนโลยี 

                                                                                                                            200,000  200,000    

เปูาประสงค์ที่ 2 
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
และเกิดชุมชน
ต๎นแบบ 

กลยุทธ์ที ่1 ก าหนด
พื้นที่ชุมชนต๎นแบบที่
ชัดเจน  

รวมงบประมาณ                         490,300                                                                                                     490,300    

    กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
หมอนยางพาราโดย
ใช๎เทคนิคการ
กระจายหน๎าที่เชิง
คุณภาพให๎เป็น
สินค๎าที่ระลึกเพื่อ
การสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของกลํม
สหกรณ์บ๎านพังดาน 
อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

  242,600            242,600  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาตลาดนัด
ชุมชนเชิง
วัฒนธรรมเพื่อการ
ทํองเที่ยวจังหวัด
สตูล 

  247,700            247,700  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที ่2  พัฒนา
กลุํมชุมชนและ
เครือขํายชุมชนในทุก
ภาคสํวนให๎มีรายได๎
เพิ่มขึ้นและยั่งยืน 
สมานฉันท์ ในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 

รวมงบประมาณ 3,398,000  725,450                                                                                                     4,123,450    

    กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารจัดการและ
การพัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีไทย
ชุมชนเกาะยอยั่งยืน 

  335,300            335,300  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 2 การ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ
จากเปลือกจ าปาดะ
เพื่อการค๎า 

  48,000            48,000  คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 3 การ
อนุบาลและการ
เล้ียงปลาดุกล าพัน
กับปลาดุกเทศในถัง
ระบบน้ าหมุนเวยีน
และการยอมรับ
ของผู๎บริโภค 

  238,300            238,300  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

    กิจกรรมที่ 4 แนว
ทางการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู๎ประกอบการลูก
ตาลลอยแก๎วใน
ต าบลคูขุด อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัด
สงขลา 

  22,100            22,100  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 5 
การศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต๎องการยวุ
มัคคุเทศก์ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมยวุ
มัคคุเทศก์ 
กรณีศึกษาแหลํง
ทํองเท่ียวเมือง
สงขลา 

  19,500            19,500  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 6 แนว
ทางการพัฒนา
กระบวนการถําย
โอนการเรียนรู๎ที่ได๎
จากการฝึกอบรม
ไปสูํการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารในจังหวัด
สงขลา 

  26,500            26,500  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 7 
พฤติกรรมและ
รูปแบบการ
ทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพของ
นักทํองเที่ยวชาว
มาเลเซีย 
กรณีศึกษา สถาน
ประกอบการสปา
ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ ํ 

  35,750            35,750  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที ่8 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน้ าตาลโตนดใน
พื้นที่ ต. ร าแดง อ. 
สิงหนคร จ.สงขลา  

624,800              624,800  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่9 การใช๎
ประโยชน์จาก
เปลือกมะละกอใน
ผลิตภัณฑ์ผงหมัก
เนื้อนุํม 

303,100              303,100  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที ่10 การ
พัฒนาถํานกัมมันต์
จากเปลือกลูก
ยางพาราและลูก
ปาล์ม 

577,400              577,400  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    กิจกรรมที ่11 
รูปแบบการจัดการ
ความรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นด๎าน
หัตถกรรมเครื่องจัก
สาน กรณีศึกษา 
วิสาหกจิชุมชน 
จังหวัดสงขลา 

460,800              460,800  คณะวิทยาการ
จัดการ 

    กิจกรรมที่ 12 การ
พัฒนาระบบ
ควบคุมความชื้นใน
ดินโดยใช๎เครือขําย
ไร๎สาย ส าหรับการ
ผลิตทุเรียนนอก
ฤดูกาล อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช 

916,700              916,700  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่13 เพิ่ม
ทักษะและพัฒนา
อาชีพของกลุํม
เกษตรกรต าบล
เกาะแต๎วปีที่ 2: 
การมีสํวนรํวมของ
เกษตรกรเพื่อ
พัฒนาการเลี้ยงโค
เนื้อเป็นอาชีพหลัก 

38,000              38,000 คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

    กิจกรรมที ่14 การ
แปรรูปอาหารจาก
ผลิตผลการเกษตร 

66,500              66,500 คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

    กิจกรรมที ่15 การ
เล้ียงปูนาและการ
ใช๎ประโยชน์ด๎าน
อาหาร 

50,000              50,000 คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

    กิจกรรมที ่16 การ
จัดการดินและปุย๋
เพื่อลดต๎นทุนการ
ผลิต 

60,700              60700 คณะ 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

    กิจกรรมที ่17 การ
จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู๎จ าปาดะ 
สตูล 

300,000              300,000 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่3  
กระบวนการสร๎าง
เครือขํายความ
รํวมมือการเรียนรู๎
รํวมกันด๎านการผลิต
สินค๎าที่ได๎รับ
มาตรฐาน  

กิจกรรมที ่1 อบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงเกาะแต๎ว 

80,000              80,000 ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที ่4  พัฒนา
ความสามารถในการ
ใช๎ภาษาที่
หลากหลาย 

                    

  กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา
ห๎องปฏิบัติการ
ทดสอบให๎ได๎รับรอง
มาตรฐาน ISO IEC 
17025 

                    

  กลยุทธ์ที ่6  พัฒนา
หนํวยเครื่องมือกลาง
ที่มีศักยภาพ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 3 
มหาวิทยาลัยมีสวํน
รํวมในการพัฒนา
ศักยภาพเชิงพื้นที่ลุํม
น้ าทะเลสาบสงขลา 
พื้นที่อุทยานธรณีโลก 
(Unesco Global 
Geopark) เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่1 สร๎าง
กระบวนการมีสํวน
รํวมในการค๎นหา
ศักยภาพชุมชน และ
พัฒนาตามความ
ต๎องการของชุมชนใน
ด๎านเศรษฐกิจ การ
ทํองเที่ยว และ
การเกษตรสมัยใหมํ 
บนฐานการวจิัยที่
น าไปสูํการสร๎าง
นวัตกรรมได๎ 

กิจกรรมที่ 1 การ
ก าหนดอายุของ
ระดับน้ าทะเล
โบราณในพื้นที่ลุํม
น้ าทะเลสาบสงขลา 

2,008,000              2,008,000  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนา
พื้นที่เปูาหมายสูํ
สากล 

                    

เปูาประสงค์ที่ 4 การ
สร๎างความโดดเดํนใน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ที ่1 สร๎าง
กระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชนในการ
เก็บข๎อมูลและ 
บูรณาการด๎าน
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม กับการ
จัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
ฐานข๎อมูลกลาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม พัฒนา
ชุมชน และ
สิ่งแวดล๎อมขอ
ชุมชนในลํุมน้ า
ทะเลสาบสงขลา 

97,300              97,300  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 และการวิจัย           

  กลยุทธ์ที ่2 บูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาสังคม
ท๎องถิ่น /ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม/ กีฬา /
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสุขภาพ 

                    

  กลยุทธ์ที ่3 สํงเสริม
และสืบสานการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
เพื่อทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมระดับ
ท๎องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาต ิ

รวมงบประมาณ 752,700  2,268,200           368,000                                                                                3,388,900    

    กิจกรรมที่ 1 น๎อม
ร าลึกพระคุณครู 
ครุศาสตร์ 

  39,000            39,000  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 2 เสริม 
สร๎างอัตลักษณ์
ความเป็นครู 

  60,000            60,000  คณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 3 
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการเป็นอยูํ
อยํางเราชาวปักษ์
ใต๎ 

  30,300            30,300  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 4 พิธี
ไหว๎ครูและครอบครู
ดนตรีไทย 

  100,000            100,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 5 
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  88,000            88,000  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 6 เข๎าวัด
ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 
8 

  2,000            2,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 7 อบรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา
โปรแกรมวิชา 

  10,000            10,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 8 อบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะ
คุณธรรมจริยธรรม
กับความเป็นไทย 

  42,200            42,200  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 9 
ประกวดและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ทูตวัฒนธรรม 

  52,400            52,400  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 10 คําย
เยาวชนกบัการ
ปรับตัวในยุคไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อ
พัฒนานวัตกรรม
จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นสูํความมั่ง
คง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  50,000            50,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 

    กิจกรรมที่ 11 
บริหารและพัฒนา
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

254,700              254,700  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 12 
ประชุมปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ส านกัศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2,500              2,500  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 13 ตัก
บาตรทุกวัน
พฤหัสบดีและ
ละหมาดทุกวันศุกร ์

20,000              20,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 14 
ปิตาภรณ์แผํนดิน 

35,000              35,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 15 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด๎าน
วัฒนธรรมการ
แสดงและดนตรี : 
อารยนาฎกรรมแหํง
อาเซียน 

57,200              57,200  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 16 การ
จัดการวัฒนธรรม
เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนตลาดน้ าบาง
กล่ า 

58,000              58,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 18 
มนุษย์มดอาสา PR 
ของดีสงขลาด๎าน 
Mooc 

  12,300            12,300  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    กิจกรรมที่ 19 
International 
Jazz Day 

  285,000            285,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 20 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการด๎าน
เทคโนโลยี 

  19,800            19,800  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ศิลปหัตถกรรม
ท๎องถิ่นและภูมภิาค 
ครั้งที่ 8 

         

    กิจกรรมที่ 21 งาน
วัฒนธรรมสัมพันธ์ 
ประจ าป ี2561 

100,000  1,032,000           368,000          1,500,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 22 สืบ
สาน สร๎างสรรค์
คุณคําวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นผําน
กิจกรรมประกวด
ผลงานทาง
วัฒนธรรม 

121,000              121,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 23 
สํงเสริมและจัดการ
เรียนรู๎บูรณาการ
เร่ืองศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
ชุมชนในพื้นที่ลุํมน้ า
ทะเลสาบสงขลา 

104,300              104,300  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 25 
เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมการ
แสดงพื้นบ๎าน
ระดับชาติ เพื่อ
สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระ 
นางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ตามข๎อตกลงความ
รํวมมือด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  79,000                               79,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 26 การ
เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมการ
แสดงระดับ
นานาชาต ิ

  200,000            200,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 27 
ประชุมและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล๎นมี
ให๎เห็น 

  120,000                               120,000  ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 28 การ
สํงเสริมภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรม
ทางการเกษตร 

  46,200            46,200  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

  กลยุทธ์ที ่4 
สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์เป็นเลิศเพื่อ
แหลํงเรียนรู๎/ศูนย์
พัฒนาการทํองเท่ียว
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรมของภาคใต๎ 

กิจกรรมที ่1 อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการท าวําว
ควาย ภายใต๎ 
อัตลักษณ์และ
คุณคําภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
จังหวัดสตูล 

56,500              56,500 วิทยาลยั
นวัตกรรมและ
การจัดการ 

  กลยุทธ์ที ่5 บูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่นที่เป็นไปตาม
บริบทและความ
ต๎องการในการ
พัฒนาท๎องถิ่นตาม
รอยศาสตร์พระราชา 
 

รวมงบประมาณ                         100,100  50,000                                                                                150,100    
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 1 เข๎า
รํวมงาน
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 
18 

  100,100            100,100  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    กิจกรรมที่ 2 จัดตั้ง
ศูนย์กลางการ
เรียนรู ๎"ตามรอย
พํอ" 

                                               50,000                       
50,000  

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

เปูาประสงค์ที่ 1 
บริหารจัดการเพือ่
ไปสูํการเป็นวิทยา
เขตในก ากับ 

กลยุทธ์ที ่1 สร๎าง
ระบบและกลไกเพือ่
การบริหารจัดการ
เพื่อการเป็นวิทยา
เขตในก ากับ 

กิจกรรมที ่1 ผลิต
บัณฑิตและ
บริหารงานของ
วิทยาลยันวัตกรรม
และการจัดการ 

  390,000            390,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 

เปูาประสงค์ที่ 2 การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
สร๎างความเป็นเลิศใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ที ่1 สร๎าง
เครือขํายความ
รํวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนอง 

รวมงบประมาณ 15,000  319,300                                                                               840,000  1,174,300    

  ตํอการพัฒนาทอ๎งถิ่น กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการ
พัฒนาท๎องถิ่นโดย
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราช 

            840,000  840,000   คณะครุศาสตร์  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ภัฏสงขลาและ
วิทยาลยัชุมชนสตูล
เป็นพี่เลี้ยง:
มัคคุเทศก์น๎อย
จังหวัดสตูล 

         

    กิจกรรมที ่2 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของ
วิทยาลยันวัตกรรม
และการจัดการ ป ี
2561 

  319,300            319,300  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 

    กิจกรรมที ่3 
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต 
(หลักสูตรสอง
ภาษา) ระดับ
ปริญญาตรี 

15,000              15,000  วิทยาลยั
นวัตกรรมฯ 

เปูาประสงค์ที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให๎มีความ
เป็นเลิศด๎านวิชาการ
และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
และสํงเสริมบุคลากร
เข๎าสูํต าแหนํงทาง
วิชาการอยาํงเป็น
ระบบ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 4 น า
นวัตกรรมไปสูํการ
พัฒนาท๎องถิ่นเพื่อ
สร๎างชุมชนต๎นแบบ 

กลยุทธ์ที ่1 สํงเสริม
การวิจยัและการ
สร๎างนวัตกรรม 

                    

เปูาประสงค์ที่ 5 
Green and Clean 
University 

กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียน
การสอนตาม
นโยบาย Green 
and Clean 
University 

                    

เปูาประสงค์ที่ 6 มี
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
(LEAN 
Management) 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศ 

                    

  กลยุทธ์ที ่2 สํงเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดการด๎วย
หลักธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลยั 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เปูาประสงค์ที่ 1 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการที่
ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
ระบบเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ(DSS) 
และบริหารจัดการ 

                    

  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนา
ระบบที่มีการน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ใน
การบริหารการ
จัดการ 

                    

  กลยุทธ์ที ่3 พัฒนา
ระบบโครงสร๎าง
พื้นฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ 

รวมงบประมาณ 612,000                                  402,400                                                                                1,014,400    

    กิจกรรมที ่1 จัดตั้ง 
EUniversity Help 
Desk 

    63,000          63,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที่ 2 เชํา
วงจรอินเทอร์เน็ต
ส ารอง 

             240,000          240,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 



 

 
 

171 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3 SKRU 
Portal onMobile 
Platform การ
ขยายผล (Scaling) 
แกํผู๎ใช๎ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 

    99,400          99,400  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่4 จัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์

532,000              532,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที ่5 จัดหา
ซอฟต์แวร์เพื่อการ
จัดการข๎อมูลขนาด
ใหญํและการ
วิเคราะห์ข๎อมูล 

80,000              80,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

  กลยุทธ์ที ่4 สํงเสริม
และพัฒนาบุคลากร
ให๎มีความรู๎และ
ทักษะทาง Digital 
literacy ตาม
มาตรฐานสากล 

                    

  กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา
ระบบบริหารงานสูํ
สังคมไร๎เงินสด 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 2 
มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพด๎วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่1 สํงเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดการด๎วย
หลักธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลยั 

รวมงบประมาณ                         169,300                                                                                                     169,300    

    กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรํงใสของ
หนํวยงานภาครัฐ
และการจัดท าแผน 

  21,100            21,100  งานการ
เจ๎าหน๎าที ่

    กิจกรรมที่ 2 จัดท า
ขําวสารสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ประจ าปี
2558 รวมกฎหมาย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา  

  131,000            131,000  ส านักงานสภาฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3  
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์
องค์กรในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

  17,200            17,200  มหาวิทยาลัยฯ 

  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนา
และปรับปรุง
ข๎อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ให๎เป็น
ปัจจุบันและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์   

                    

  กลยุทธ์ที ่3  เพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อ
กํอให๎เกิดรายได๎
เพิ่มขึ้น 

                    

  กลยุทธ์ที ่4  สํงเสริม
และพัฒนาโครงการ
เพิ่มรายได๎และลด
รายจําย 

                    

  กลยุทธ์ที ่5 บริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพื่อให๎เกิดรายได ๎
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที ่6 บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
โดยใช๎หลัก Cost 
Effectiveness 
(Lean 
Management) 

                    

  กลยุทธ์ที ่7 สํงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

รวมงบประมาณ 534,470,600  100,264,800       24,928,100                        6,357,100  521,700                        666,542,300    

    กิจกรรมที่ 1 
ให๎บริการห๎องสมุด
มนุษย์ (Human 
Library) 

    20,000          20,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที่ 2 
บริหารและบริการ
ศูนย์ภาษา 

100,000              100,000  ศูนย์ภาษา 

    กิจกรรมที่ 3 
บริหารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

1,000,000              1,000,000  ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 4 
บริหารจัดการงาน
พัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริหารและ
ระบบบริหาร 

576,500              576,500  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 5 
บริหารกองพัฒนา
นักศึกษาบริหาร 

200,000             100,000          300,000  กองพัฒนา
นักศึกษา 

  กองพัฒนา
นักศึกษา 

         

    กิจกรรมที่ 6 
บริหารงานส านัก
วิทยบริการฯ  

600,000  669,600            1,269,600  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที่ 7 
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

  405,000            405,000  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 8 
บริหารจัดการ
สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

110,700                         
110,700  

สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที่ 9 
บริหาร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

176,488,100  39,142,100       22,808,100          238,438,300  มหาวิทยาลัยฯ 

    กิจกรรมที่ 10 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดกิจกรรม 5 
ส ในมหาวิทยาลยั 

  21,100            21,100  ส านักสํงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 11 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร๎าง
จิตส านึกในการ
ท างานและการ
ให๎บริการ 

  423,800            423,800  งานการ
เจ๎าหน๎าที ่

    กิจกรรมที่ 12 
บุคลากรภาครัฐ 

326,475,300  56,603,200           6,357,100      389,435,600  มหาวิทยาลัยฯ 

    กิจกรรมที่ 13 
พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

  3,000,000        2,000,000      521,700    5,521,700  มหาวิทยาลัยฯ 

    กิจกรรมที่ 14 
กํอสร๎างอาคารฝึก
ปฏิบัติการโรงแรม 
สาขาอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว พร๎อม
ครุภัณฑ์ประจ า
อาคาร 1 หลัง 

28,920,000              28,920,000  วิทยาลยั
นวัตกรรม 

  กลยุทธ์ที ่8 ประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตํอ
องค์กรเพื่อน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนา
หนํวยงานและ
องค์กร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 3 
มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี
เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอนและ
การให๎บริการด๎วย
นโยบาย Green 
and Clean 
University 

กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียน
การสอนตาม
นโยบาย Green 
and Clean 
University 

กิจกรรมที่ 1 ปลูก
ต๎นไม๎ท๎องถิ่นและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

  45,000            45,000  งานอาคารและ
สถานที่ 

  กลยุทธ์ที ่2 
สนับสนุนแนวทาง
การพัฒนาการลด
การใช๎พลังงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงาน 

รวมงบประมาณ 145,300  3,926,600                                                                                                     4,071,900    

    กิจกรรมที่ 1 จัดหา 
smart classroom 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

  3,200,000            3,200,000  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ใช๎พลังงานทดแทน 

98,000              98,000 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่3 อบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
ใช๎งานระบบผลิต
ไฟฟูาด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

47,300              47,300 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    กิจกรรมที่ 4 อบรม
เชิงปฏิบัติการสร๎าง
จิตส านึกการ
อนุรักษ์พลังงาน 

  46,600            46,600  งานอาคารและ
สถานที่ 

    กิจกรรมที่ 5 ติดต้ัง
เครื่องวัดไฟฟูา 

  300,000            300,000  งานอาคารและ
สถานที่ 

    กิจกรรมที่ 6 
จัดการน้ าเพื่อการ
สาธารณูปโภคและ
การเกษตร 

  380,000            380,000  งานอาคารและ
สถานที่ 

  กลยุทธ์ที ่3 สํงเสริม
ให๎หนํวยงานเขา๎รับ
การตรวจประเมิน
เป็นหนํวยงานสีเขียว 

กิจกรรมที ่1 ปลูก
ปุาตามแนว
พระราชด าริเพื่อ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว
เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 
ราชภัฏสงขลา 

  199,800            199,800  งานอาคารและ
สถานที่ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 4 
มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพที่
ตอบสนองตํอพันธกิจ
และนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
สอดคล๎องกับพันธกจิ
ของมหาวิทยาลยั 

รวมงบประมาณ 891,100  17,000        1,533,400                                                                                2,441,500    

    กิจกรรมที ่1 ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

             144,900          144,900  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 2 ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 ระดับส านัก/
สถาบัน/บัณฑิต/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลยันวัตกรรม
และการจัดการ 

          1,243,600          1,243,600  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที ่3 ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัย 

             144,900          144,900  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ราชภัฏสงขลา          

    กิจกรรมที ่4 
ประชุมทบทวนผล
การด าเนินงานของ
แตํละหลักสูตร 

  17,000                      17,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที ่5 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการ
บริหารหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ : TQF 
เพื่อรองรับ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 

52,800              52,800  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที ่6 
ประชุมเตรียมความ
พร๎อมเพื่อรองรับ
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัย 

11,100              11,100  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ราชภัฏสงขลา          
    กิจกรรมที ่7 

ประชุมทบทวน
ระบบและกลไก
ประเมินผลลัพธ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

5,700              5,700  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 8 
ประชุม QA Active 
Day 

3,700              3,700  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 9 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ตัวบํงชี้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
ระดับคณะ/
วิทยาลยันวัตกรรม
และการจัดการ/
ส านัก/สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย 

27,300              27,300  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 10 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการรายงาน
การประเมินตนเอง
ด๎วยอิเล็กทรอนกิส์ 
CHE QA Online 

19,300              19,300  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 11 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดการความรู ๎(KM) 

24,500              24,500  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 12 
สัมมนาการจัดการ
ความรู๎สํูแนว
ปฏิบัติการที่ดี 

38,800              38,800  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 13 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร๎อม
รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสี ่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

41,100              41,100  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 14 
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสี่ 
(สมศ.) 

62,400              62,400  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 15 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการผ๎ูตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

69,200              69,200  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 16 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

30,000              30,000  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 17 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการ
องค์ความรู๎ KM 
(การเรียนการสอน
และการวิจัย) 

7,700              7,700  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 18 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การทบทวนระบบ
และกลไกที่
สอดคล๎องกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

21,200              21,200  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 19 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การปรับ
ยุทธศาสตร์คณะครุ
ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

25,400              25,400  คณะครุศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 20 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุง
แผนกลยุทธ ์
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จัดท า
แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี

40,600              40,600  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 21 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์
และทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์กอง
พัฒนานักศึกษา 

9,900              9,900  กองพัฒนา
นักศึกษา 

    กิจกรรมที่ 22 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติ
ราชการ 

4,800              4,800  ส านักสํงเสริม
วิชาการฯ 

    กิจกรรมที่ 23 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏบิัติ
การและประเมินผล
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7,500              7,500  ส านัก 
วิทยบริการฯ 

    กิจกรรมที่ 24 
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การ 

6,500              6,500  สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 



 

 
 

186 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผน
บริหารความเส่ียง 
ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
ของสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

         

    กิจกรรมที่ 25 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 5 ปี 
พ.ศ.25612565 
และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ.
25612564 
ส านักงานอธกิารบด ี

10,300              10,300  กองนโยบาย
และแผน 

    กิจกรรมที่ 26 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ 

49,000              49,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 27 
ประชุมเตรียมความ
พร๎อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

30,200              30,200  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที่ 28 
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
ระดับส านัก/
สถาบัน/บัณฑิต/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลยันวัตกรรม
และการจัดการ 

213,400              213,400  งานพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร 

    กิจกรรมที ่29  
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
"ประเมินผล
ปฏิบัติงานประจ า 
ปรับแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติ
การ" 
 

             
26,700  

                         
26,700  

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธิตฯ รปศ. เงินรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที ่30 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
ประเมินผลการ
เรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ 

52,000              52,000  คณะวิทยาการ
จัดการ 



 
 

บทที่ 6 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุํงรวบรวม และวิเคราะห์
ข๎อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือน า เสนอให๎ผู๎บริหารของ
มหาวิทยาลัยได๎รับทราบข๎อมูลอยํางตํอเนื่องเป็นระยะๆ และเพ่ือตรวจสอบตลอดจนเพ่ือการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการตามเปูาหมายและดัชนีชี้วัดที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงได๎ก าหนดระบบและ
กลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให๎สามารถน าผล
ของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีตํอไปให๎มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต๎องมี
การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายของกิจกรรมตํางๆ ให๎เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการมี
วัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว๎โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตํางๆ 

2. เพ่ือต๎องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตํางๆ ซึ่งจะน าไปสูํการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการในชํวงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต๎องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่จะน าไปใช๎
ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะตํอไป 

4. เพ่ือต๎องการทราบขอบเขตการใช๎ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการ ในด๎านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 
สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบํงสาระส าคัญของ

การติดตามและประเมินผลเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

1. การติดตามเปูาหมายการใช๎จํายงบประมาณ 
2. การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4. กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
ข๎อมูลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลดังกลําว จ าเป็นต๎องมีการตรวจสอบและพิจารณาอยําง

ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร๎างสรรค์ความรํวมมือ

ของบุคลากรทุกฝุายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎เต็มที่ 
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ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 
ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการไปใช๎ในการก ากับ

ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหนํวยงานยํอยของมหาวิทยาลัย นั้น  
 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดท าแผน จะมีการน าผลการติดตามและการประเมินแผนปฏิบัติราชการการเสนอ
ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ และพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในสํวนของระดับของ
หนํวยงานผู๎รับผิดชอบ มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ทุกหนํวย 
 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการ คือ การ
เสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และให๎ด าเนินการจัดท าแผนงาน/
แผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปทุกหนํวยงานยํอยในมหาวิทยาลัย โดยแผนงาน /แผนปฏิบัติราชการต๎อง
ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
 
การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

โดยทั่วไปแผนปฏิบัติราชการสามารถปรับปรุงได๎ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ /หรือ
สภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติราชการอาจท าได๎ ดังนี้ คือการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการในระดับกิจกรรม ของโครงการตํางๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตํางๆ แตํ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไมํมีการเปลี่ยนแปลง การปรับแผนปฏิบัติราชการในระดับ
โครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให๎วัตถุประสงค์เปูาหมาย หรืองบประมาณการ
ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หนํวยงานสามารถด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย 
 

 

 


