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คำนำ 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 16)  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561  – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 
3/2563 วาระท่ี 4.7 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อที่ 2 
ดัชนีความพร้อมรับผิด ข้อ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายในกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะ/สำนัก/สถาบันหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า จะได้นำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป 
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กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปรัชญา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ปณิธาน 
        ปัญญาญาณของท้องถิ่น   พลังแผ่นดินแห่งสยาม   สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร 
   S = Skill K = Knowledge  R = Responsibility U = Unity 
คติพจน์ 
   ปญฺญา นรานํ รตนํ - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  
3. เพ่ือสั่งสมองค์ความรู้จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร์สู่สากลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
5. เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความสำนึก ความภูมิใจ รักและผูกพันใน

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
6. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  “เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม  เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี  หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะกา รตัดสินใจ 

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้การทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตราสัญลักษณ์  

 

 

   สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม     
     สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
     สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 38 สถาบัน 
     สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สีประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
      สีขาว  หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 
      สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง 

** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ ** 
 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ดอกปาริฉัตร     ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ต้นสารภีทะเล 
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563  (หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558) 

กลุ่ม SSH หมายถึง สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities 
กลุ่ม  ST  หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology 
กลุ่ม  HS  หมายถึง สาขาวิชาด้าน Health Science 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 ทั้งหมด 60 หลักสูตร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 56 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 
จำนวน 3 หลักสูตร และสามารถจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 35 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จำนวน 22 
หลักสูตร ด้าน Health Science จำนวน 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 60 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 1 หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  
คณะ ระดับการศึกษา/จำนวนหลกัสูตร รวม รวม

ทั้งสิ้น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท 
SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS 

ครุศาสตร ์ 8 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 2 11 0 0 11 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 
วิทยาการจัดการ 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 
ศิลปกรรมศาสตร ์ 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 10 2 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 3 13 
เทคโนโลยีการเกษตร 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

รวม 32 22 2 56 1 0 0 1 2 0 1 3 35 22 3 60 
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หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด 60 หลักสูตร โดยจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 56 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  56  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 9 หลักสูตร 
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน* 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม   

  คณะวิทยาการจัดการ    จำนวน 9 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   
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2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  
7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
8. บัญชีบัณฑิต  
9. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   
4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   
5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
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10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา   
12. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 6 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล* 
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
6. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จำนวน 2 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ* 
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว*  

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
 ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  3  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร 
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1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

 และสามารถจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 35 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จำนวน 22 
หลักสูตร ด้าน Health Science จำนวน 3 หลักสูตร รวมทั้งหมด 60 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 35 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
  ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  32  หลักสูตร ดังนี้ 

   คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร 
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 8 หลักสูตร 
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน* 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   
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7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 คณะวิทยาการจัดการ    จำนวน 9 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  
7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
8. บัญชีบัณฑิต  
9. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   
2. ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   
4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   
5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จำนวน 2 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ* 
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว* 

  ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์ 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
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  ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  2  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. ด้าน Science and Technology จำนวน 22 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
   ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  22  หลักสูตร ดังนี้ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
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5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 6 หลักสูตร 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล* 
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
6. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   

3. ด้าน Health Science จำนวน 3 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
   ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  2  หลักสูตร ดังนี้ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 หลักสูตร 
1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

  ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 หลักสูตร 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 451 คน มีดังนี้ 

 
 
หมายเหตุ : อาจารย์วุฒิปริญญาตรี จำนวน 11 คน เป็นชาวต่างชาติ และอาจารย์ข้าราชการ จำนวน 1 คน 
 
  

2.66%

61.86%

35.48%

ปริญญาตรี 12 คน

ปริญญาโท 279 คน

ปริญญาเอก 160 คน
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 451 คน มีดังนี้ 

  

74.50%

24.83%

0.67%

อาจารย์ 336 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 112 คน

รองศาสตราจารย์ 3 คน
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ข้อมูลนักศึกษา  

 ตารางท่ี 6 จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 

คณะ/ปีการศึกษา 2561 2562 2563 
ชั้นปีที ่ 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

รหัส 61 60 59 58 57 62 61 60 59 58 63 62 61 60 59 
ครุศาสตร ์ 282 242 258 217 210 1,233 297 265 232 250 217 1,261 344 332 266 231 249  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 562 478 526 551 - 2,155 452 458 409 434 - 1,753 526 542 457 398 -  
วิทยาการจัดการ 854 775 692 672 - 3,140 957 682 610 618 - 2,867 416 359 307 327 -  
ศิลปกรรมศาสตร ์ 209 157 132 116 - 647 171 163 132 147 - 613 995 752 673 639 -  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 378 376 364 319 - 1,702 544 315 321 344 - 1,524 124 154 130 149 -  
เทคโนโลยีการเกษตร 184 182 187 164 - 814 216 129 153 180 - 678 204 125 165 134 -  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 308 278 228 116 - 969 194 235 135 142 - 706 244 247 183 141 -  

รวม 2,777 2,488 2,387 2,155 210 10,660 2,831 2,247 1,992 2,115 217 9,402 2,853 2,511 2,181 2,019 -  

 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2563 เป็นนักศึกษาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา เนื่องจากยังไม่หมดระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน และไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง  
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา) ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 

คณะ/ปีการศึกษา 2561 2562 2563 
ชั้นปีที ่ 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

รหัส 61 60 59 58 57 62 61 60 59 58 63 62 61 60 59 
ครุศาสตร ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 180 161 112 95 - 761 225 136 136 101 - 598 142 113 95 102  452 
วิทยาการจัดการ - - 120 97 - 421    106  106 - - - - - - 
ศิลปกรรมศาสตร ์ - - - - - -       - - - - - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25 48 31 33 - 146 72 23 41 28 - 164 15 18 15 23  71 
เทคโนโลยีการเกษตร - - - - - 3       -- - - - - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 109 146 100 10 - 403 153 79 130 - - 362 48 92 66 113  319 

รวม 314 355 363 235 - 1,734 450 238 307 235  1,230 205 223 176 238  842 
 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2563 เป็นนักศึกษาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา เนื่องจากยังไม่หมดระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน และไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง  
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บทที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Re-inventing University) และเพื่อให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 - 2565 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้
ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับท บทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ 
Objectives & Key Results (OKR) เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วาระท่ี 4.7 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

 
ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ คำนึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน และบริบทโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยได้กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key 
Results: OKR) และโปรแกรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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ตารางแสดงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน, นโยบายคณะรัฐมนตรี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                                   
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี      
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ✓  ✓ ✓  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
✓ ✓ ✓ ✓  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

✓  ✓ ✓  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ✓  ✓ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

    ✓ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
1. ความมั่นคง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. การต่างประเทศ ✓ ✓    
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

3. การเกษตร  ✓ ✓   
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ✓    
5. การท่องเที่ยว  ✓ ✓ ✓  
6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     ✓ 
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  ✓    
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  ✓ ✓   
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ✓ ✓   
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  ✓ ✓   
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ✓ ✓ ✓ ✓  
12. การพัฒนาการเรียนรู้ ✓ ✓ ✓ ✓  
13. การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ✓ ✓   
14. ศักยภาพการกีฬา  ✓    
15. พลังทางสังคม  ✓ ✓   
16. เศรษฐกิจฐานราก  ✓ ✓   
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม      
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน  ✓ ✓   
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ      
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ✓    
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ✓ ✓  ✓ 
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม      
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   ✓ ✓  
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน       
1. ด้านการเมือง  ✓    
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     ✓ 
3. ด้านกฎหมาย     ✓ 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม     ✓ 
5. ด้านเศรษฐกิจ  ✓ ✓ ✓  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ✓ ✓ ✓ ✓ 
7. ด้านสาธารณสุข      
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ✓ ✓  ✓ 
9. ด้านสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10. ด้านพลังงาน  ✓ ✓  ✓ 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     ✓ 
นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

     

นโยบายหลัก 12 ด้าน      
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์      
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความ
สงบสุขของประเทศ 

✓  ✓ ✓  

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   ✓   
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก      
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   ✓   
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค      
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก   ✓   
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม   ✓   
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
    ✓ 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ     ✓ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม 
    ✓ 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง      
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน   ✓   
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
  ✓   
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก      
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   ✓   
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  ✓ ✓  ✓ 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต   ✓   
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจำปี 
    ✓ 

9. การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ 

✓ ✓ ✓  ✓ 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     ✓ 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย      
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน

และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 



23 
 

                                   
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  ✓  ✓ 

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

✓  ✓  ✓ 

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

    ✓ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ✓    
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ✓ ✓ ✓  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2564      
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง      
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ✓ ✓   ✓ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
✓   ✓ ✓ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ✓ ✓  ✓ ✓ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
✓ ✓   ✓ 
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับการผลิตบณัฑิต 
พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

2 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตใน

กำกับ 

5 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

    ✓ 

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ)     ✓ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

     

1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ✓ ✓ ✓ ✓  
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย ของสังคม  ✓ ✓ ✓  
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขัน 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ1 

 ✓ ✓ ✓  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) 

     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   ✓   
2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ✓     
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓  
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ     ✓ 
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วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 

พันธกิจ  
1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแข่งขันได้ 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ 
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู  
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด

ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
Objective 1.1 ผลิตครูคุณภาพและสนองพระบรมราโชบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตน 
Objective 1.2 ครูในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
Objective 1.3 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิต พัฒนาครูและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 Objective 1.1 ผลิตครูคุณภาพและสนองพระบรมราโชบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตน 

 Key Result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตครูที่สอบบรรจุได้ในการสอบครั้ง
แรก 

ระดับ ร้อยละ 
62.12 

- - ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 10 

ของประเทศ 

ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 5 

ของประเทศ 

 Key Result 1.1.2 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ศูนย์ - - อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ  

1  1  

 Key Result 1.1.3 ผลงานวิจยัเชิงพ้ืนที่ (area base) ที่ตอบโจทย์ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/การพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

ผลงานต่อ 
1

หลักสูตร 

20 
ผลงาน 

 

- 7  
ผลงาน 

 

2 ผลงาน
ต่อ 1

หลักสูตร 

5 ผลงาน
ต่อ 1

หลักสูตร 
 ประกอบด้วย 9 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการตามหลักของการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพ 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของครู และรองรับการผลิตครูให้ได้คุณภาพ 
โปรแกรมท่ี 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

โปรแกรมท่ี 5 สร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการบ่มเพาะความเป็นครูในศาสตร์พระราชา 
โปรแกรมท่ี 6 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู 
โปรแกรมที่ 7 พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โปรแกรมท่ี 8 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า

มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
โปรแกรมท่ี 9 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน IT (The Internet 

and computing Core : IC3) ให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 Objective 1.2 ครูในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

 Key Result 1.2.1 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

สูตรการคำนวณ :  
จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่

ผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด 
ที่อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 

 
 

X 100 
จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาท้ังหมดของโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ  

ร้อยละ - 100 100 15 25 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Key Result 1.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  

ระดับผล
การ

ประเมิน
คุณภาพ

ภายในของ
โรงเรียนใน
มาตรฐาน

ด้าน
กระบวน 

การจัดการ
เรียนรู ้

34 
โรงเรียน 

100 
โรงเรียน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อย 
1 ระดับ 

เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อย 
1 ระดับ 

 Key Result 1.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน - ร้อยละ
62.5 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

8 
โรงเรียน 

10 
โรงเรียน 

 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถ Coaching and Mentoring 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูในท้องถิ่นท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ

การเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตอาสา มีทักษะในการสร้างผลงานให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น

รูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Objective 1.3 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิต พัฒนาครูและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 Key Result 1.3.1 สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาและโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหน่วยฝึกหรือ
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงได้พัฒนา
ร่วมกัน 

ผลงาน 23 7 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

30 35 

 Key Result 1.3.2 พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน 251 230 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

100 120 

 Key Result 1.3.3 ผลงานวิจยัด้านการผลิต พัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ผลงาน 1 2 7  20 25 

 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้สามารถพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักศึกษา ครู ผู้บริหารในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
Objective 2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่โดดเด่นและหลากหลาย  
Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 



30 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Key Result 2.1.1 ผูส้ำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่/อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 11.5 31.36 14.27 50 60 

 Key Result 2.1.2 ผู้เรียนที่เรยีนในระบบสหกิจศึกษา ร้อยละ 9.28 14 19.43 25 30 

 Key Result 2.1.3 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คน 79 129 79 60 70 

 ประกอบด้วย 9 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอาชีพ 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”  
โปรแกรมท่ี 5 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โปรแกรมท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการ 
โปรแกรมท่ี 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา 
โปรแกรมท่ี 8 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า

มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
โปรแกรมท่ี 9 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน IT (The Internet 

and computing Core : IC3) ให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 Objective 2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่โดดเด่นและหลากหลาย 
 Key Result 2.2.1 หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

ดีมาก 
หลักสูตร ร้อยละ 

1.76 
ร้อยละ
3.63 

ร้อยละ 
5.36 

5 
หลักสูตร 

10 
หลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Key Result 2.2.2 หลักสูตรที่โดดเด่นเพิ่มขึ้น (หลักสูตรบูรณาการศาสตร์/
หลักสูตร WIL) 

หลักสูตร - 1 1 3 5 

 Key Result 2.2.3 หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของประเทศอย่าง
น้อยคณะละ 1 หลักสูตร 

หลักสูตร - 1 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

8 16 

 ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการ Re-inventing University ด้านครู การเป็นผู้ประกอบการ 

นวัตกรรมเกษตรและอาหาร การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายวิชาออนไลน์  
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
โปรแกรมท่ี 5 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

 Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 Key Result 2.3.1 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 17.18 19.95 23.55 27 30 
 Key Result 2.3.2 โครงการที่มีความร่วมมือในลักษณะ Talent Mobility  โครงการ - 1 1 1 1 
 Key Result 2.3.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คน 17 10 14 30 30 
 ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม การทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
Objective 3.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
Objective 3.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
Objective 3.3 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 

 Objective 3.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพระราโชบาย 
 Key Result 3.1.1 ชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน 
ชุมชน 8 67 74 เพ่ิมข้ึน 5 

ชุมชน 
เพ่ิมข้ึน 6 
ชุมชน 

 Key Result 3.1.2 รางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐานที่ชุมชนได้รับเพิ่มขึ้น ผลงาน 1 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

3 4 

 Key Result 3.1.3 ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยเข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาให้พ้นเกณฑ์ความยากจน 

ร้อยละ - - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

60 60 

 ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ/ทำแผนชุมชน/โครงการ และสรุปผลการ

พัฒนาหมู่บ้าน 
โปรแกรมท่ี 2 สนับสนุนการตั้งหน่วยวิทยาศาสตร์ชุมชน/หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่ชุมชนบนฐานความต้องการและองค์ความรู้จากการ

วิจัยและนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
โปรแกรมท่ี 4 กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกันด้านการผลิตสินค้าท่ีได้รับมาตรฐาน 
โปรแกรมท่ี 5 พัฒนาชุมชนต้นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Objective 3.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

 Key Result 3.2.1 ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ิมข้ึน 

ผลงาน 
 

1 5 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

10 15 

 Key Result 3.2.2 ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลงาน - - 15 20 25 

 ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 
โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยภายใต้ Platform 1) เกษตร อาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 3) การศึกษา 

4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 6 ส่งเสริมคณาจารย์/นักศึกษาทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ  

 Objective 3.3 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 
 Key Result 3.3.1 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

มิต ิ
 

1 3 3 3 6 

 Key Result 3.3.2 พัฒนาศูนย์เป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

ศูนย์ 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Key Result 3.3.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

เครือข่าย 8 6 4 5 7 

 ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บข้อมูลและบูรณาการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม

กับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 
โปรแกรมท่ี 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น /ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ กีฬา/การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และสุขภาพ 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมและสืบสานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ 
โปรแกรมท่ี 4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพ่ือแหล่งเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของภาคใต้ 
โปรแกรมท่ี 5 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการ

พัฒนาท้องถิ่นตามรอยศาสตร์พระราชา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
Objective 4.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
 Objective 4.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 
 Key Result 4.1.1 พัฒนาหลกัสูตรใหม่/หลักสูตรความร่วมมือตามความ

ต้องการของท้องถิ่น 
หลักสูตร - 1 - 2 2 

 Key Result 4.1.2 พัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น หลักสูตร - 5 5 5 5 
 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

โปรแกรมท่ี 2 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพ (Up & Re-skill) ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
โปรแกรมท่ี 3 สร้างหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

 Objective 4.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 Key Result 4.2.1 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน ศูนย์ - - - 1 1 
 Key Result 4.2.2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ผลงาน 1 2 3 4 5 

 ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสิรมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
Objective 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
Objective 5.2 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ 
Objective 5.3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้วยนโยบาย Green and Clean University 
 Objective 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
 Key Result 5.1.1 พัฒนาและสนับสนุนระบบงานเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบ 1 2 1 2 2 
 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการ 
โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาระบบ e-University ในการบริหารการจัดการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 

 Objective 5.2 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด
ปี 2564-
2565 

ค่าเป้าหมาย 
2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล 9 เดือน) 

2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) 

 Key Result 5.2.1 ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

ร้อยละ 79.61 83.33 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

85 90 

 Key Result 5.2.2 สำนัก/สถาบันได้มาตรฐานตามการประเมิน EdPEx ระดับ - - - - ดี 
 Key Result 5.2.3 หนว่ยงานภายในมีผลการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในไม่ต่ำกว่าระดับดี 
ร้อยละ 72.7 100 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
80 90 

 ประกอบด้วย 8 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและพัฒนาโครงการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด 
โปรแกรมท่ี 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management) 
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
โปรแกรมท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่สำคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร ฯลฯ) 
โปรแกรมท่ี 8 ประชาชน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 Objective 5.3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้วยนโยบาย Green and Clean University 
 Key Result 5.3.1 ดำเนินการตามนโยบาย Green and Clean University โครงการ - - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
3 

โครงการ 
3 

โครงการ 
 Key Result 5.3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารประหยัดพลังงานเพ่ิมข้ึน อาคาร - - - 2 2 
 Key Result 5.3.3 มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน แผน - - - 1 1 
 ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  

โปรแกรมท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean University 
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2565 
(แผน) 

โปรแกรมท่ี 2 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค 
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว 
โปรแกรมท่ี 4 ทบทวน/จัดทำแผนบริหารมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

  



38 
 

บทที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 
 

พันธกิจ  

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแข่งขันได้ 
3. วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ 
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในกำกับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สรุปจำนวน Objective, Key Result และโปรแกรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ Objective Key Result โปรแกรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3 9 15 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3 9 18 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3 8 16 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 4 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 3 7 15 

รวมทั้งสิ้น 14 37 69 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

       

Objective 1.1 ผลิตครูคุณภาพและสนองพระบรมราโชบายในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตน  

       

Key Result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตครูที่สอบบรรจุได้ในการสอบ
ครั้งแรก 

ระดับ ไม่ต่ำกว่าระดับ 
10 ของประเทศ 

6 7 8 9 10 

Key Result 1.1.2 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ศูนย์ 1     1 
Key Result 1.1.3 ผลงานวิจยัเชิงพ้ืนที่ (area base) ที่ตอบโจทย์ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ผลงานต่อ 
1หลักสูตร 

2 ผลงานต่อ 1
หลักสูตร 

   1 : 1 2 : 1 

ประกอบด้วย 9 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการตามหลัก

ของการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพ 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพ่ือการ

พัฒนาคุณลักษณะของครู และรองรับการผลิตครูให้ได้
คุณภาพ 

โปรแกรมท่ี 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มีคุณภาพตาม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

โปรแกรมท่ี 5 สร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการบ่มเพาะความเป็นครู
ในศาสตร์พระราชา 

โปรแกรมท่ี 6 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู 
โปรแกรมท่ี 7 พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โปรแกรมท่ี 8 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

โปรแกรมท่ี 9 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะ
พ้ืนฐานด้าน IT (The Internet and computing Core 
: IC3) ให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
Objective 1.2 ครูในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

       

Key Result 1.2.1 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 15 
 

3 6 9 12 15 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

สูตรการคำนวณ :  
จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินการอ่านออก

เขียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด 
ที่อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 

 
 

X 100 

จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 
 
 
 
 

Key Result 1.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น  

ระดับผล
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ของ

โรงเรียน
ใน

มาตรฐาน
ด้าน

กระบวน 
การ

จัดการ
เรียนรู้ 

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
1 ระดับ 

    1  
ระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 1.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 8 โรงเรียน 4 5 6 7 8 

ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถ Coaching and 

Mentoring 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูในท้องถิ่น

ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และมีจิตอาสา มีทักษะในการสร้างผลงานให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

       

Objective 1.3 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิต พัฒนาครูและนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

       

Key Result 1.3.1 สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลาและโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหน่วยฝึกหรือโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงได้พัฒนาร่วมกัน 

ผลงาน 30 10 15 20 25 30 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 1.3.2 พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน 100 60 70 80 90 100 

Key Result 1.3.3 ผลงานวิจยัด้านการผลิต พัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ผลงาน 20 8 11 14 17 20 

ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักศึกษา ครู ผู้บริหารในการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรใน
การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 

       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอด
ช่วงชีวิต 

       

Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 2.1.1 ผูส้ำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่/อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 50 10 20 30 40 50 

Key Result 2.1.2 ผู้เรียนที่เรยีนในระบบสหกิจศึกษา ร้อยละ 25 5 10 15 20 25 
Key Result 2.1.3 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คน 60 20 30 40 50 60 
ประกอบด้วย 9 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึก

อาชีพ 
โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถ

เป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ 

“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”  
โปรแกรมท่ี 5 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โปรแกรมท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและนำเสนองานวิจัยและ

งานวิชาการ 
โปรแกรมท่ี 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา 
โปรแกรมท่ี 8 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

โปรแกรมท่ี 9 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะ
พ้ืนฐานด้าน IT (The Internet and computing Core 
: IC3) ให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

Objective 2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่โดด
เด่นและหลากหลาย 

       

Key Result 2.2.1 หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับดีมาก 

หลักสูตร 5 หลักสูตร 1 2 3 4 5 

Key Result 2.2.2 หลักสูตรที่โดนเด่นเพิ่มขึ้น (หลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์/หลักสูตร WIL) 

หลักสูตร 3   1 2 3 

Key Result 2.2.3 หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของประเทศ
อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร 

หลักสูตร 8 0 2 4 6 8 

ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นตามที่สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบในการ Re-inventing University ด้านครู การ
เป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมเกษตรและอาหาร การ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
หลักสูตรระยะสั้น 

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายวิชาออนไลน์  
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
โปรแกรมท่ี 5 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

       

Key Result 2.3.1 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 27 7 12 17 22 27 
Key Result 2.3.2 โครงการที่มีความร่วมมือในลักษณะ Talent 
Mobility  

โครงการ 1     1 

Key Result 2.3.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คน 30 10 15 20 25 30 
ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่ความเป็นมือ

อาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม การทำงานร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชน 

โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

       

Objective 3.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพระราโชบาย        
Key Result 3.1.1 ชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน 

ชุมชน เพ่ิมข้ึน 5 ชุมชน 1 2 3 4 5 

Key Result 3.1.2 รางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐานที่ชุมชนได้รับเพิ่มขึ้น ผลงาน 3   1 2 3 
Key Result 3.1.3 ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยเข้ามาให้ความรู้และร่วมพัฒนาให้
พ้นเกณฑ์ความยากจน 

ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 

ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 1 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ/ทำแผน
ชุมชน/โครงการ และสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน 

โปรแกรมท่ี 2 สนับสนุนการตั้งหน่วยวิทยาศาสตร์ชุมชน/หน่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาแก่ชุมชนบนฐานความต้องการและ
องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรมท่ี 3 พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

โปรแกรมท่ี 4 กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้
ร่วมกันด้านการผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน 

โปรแกรมท่ี 5 พัฒนาชุมชนต้นแบบ 
Objective 3.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์
ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

       

Key Result 3.2.1 ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ิมข้ึน 

ผลงาน 
 

10 2 4 6 8 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 3.2.2 ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

ผลงาน 20 8 11 14 17 20 

ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จาก

งานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ท้องถิ่น 

โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับรองมาตรฐาน ISO 
IEC 17025 

โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพเพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยภายใต้ Platform 1) เกษตร 
อาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) การท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรม 3) การศึกษา 4) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 6 ส่งเสริมคณาจารย์/นักศึกษาทำวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ  

Objective 3.3 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 

       

Key Result 3.3.1 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

มิต ิ
 

3   1 2 3 

Key Result 3.3.2 พัฒนาศูนย์เป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

ศูนย์ 1     1 

Key Result 3.3.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

เครือข่าย 5 1 2 3 4 5 

ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บข้อมูล

และบูรณาการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมกับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย 

โปรแกรมท่ี 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น /ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ กีฬา/
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 

       



52 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมและสืบสานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

โปรแกรมท่ี 4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพ่ือแหล่งเรียนรู้/ศูนย์
พัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของภาคใต้ 

โปรแกรมท่ี 5 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามรอยศาสตร์
พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล        
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนา
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

       

Key Result 4.1.1 พัฒนาหลกัสูตรใหม่/หลักสูตรความร่วมมือตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

หลักสูตร 2    1 2 

Key Result 4.1.2 พัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น หลักสูตร 5 1 2 3 4 5 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 1 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

โปรแกรมท่ี 2 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
(Up & Re-skill) ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

โปรแกรมท่ี 3 สร้างหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ  

Objective 4.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาพ้ืนที่        
Key Result 4.2.1 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน ศูนย์ 1     1 
Key Result 4.2.2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ผลงาน 4 0 1 2 3 4 

ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสิรมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง

พ้ืนที่ 

       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ        
Objective 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 5.1.1 พัฒนาและสนับสนุนระบบงานเพ่ือการบริหาร
จัดการ  

ระบบ 2    1 2 

ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและบริหาร

จัดการ 
โปรแกรมท่ี 2 พัฒนาระบบ e-University ในการบริหารการจัดการ

และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 

       

Objective 5.2 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ        
Key Result 5.2.1 ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ร้อยละ 85 65 70 75 80 85 

Key Result 5.2.2 สำนัก/สถาบันได้มาตรฐานตามการประเมิน EdPEx ระดับ - ไม่ประเมิน 
Key Result 5.2.3 หนว่ยงานภายในมีผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไม่ต่ำกว่าระดับดี 

ร้อยละ 80 60 65 70 75 80 

ประกอบด้วย 8 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิ

บาลภายในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

โปรแกรมท่ี 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและพัฒนาโครงการ
เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 

โปรแกรมท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด 
โปรแกรมท่ี 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost 

Effectiveness (Lean Management) 
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
โปรแกรมท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 

(เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่สำคัญระดับชาติ/
จังหวัด/องค์กร ฯลฯ) 

โปรแกรมท่ี 8 ประชาชน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Objective 5.3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการด้วยนโยบาย Green and Clean University 

       

Key Result 5.3.1 ดำเนินการตามนโยบาย Green and Clean 
University 

โครงการ 3 โครงการ   1 2 3 

Key Result 5.3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารประหยัดพลังงานเพ่ิมข้ึน อาคาร 2    1 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / OKR หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Key Result 5.3.3 มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน แผน 1     1 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  
โปรแกรมท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean 
University 

โปรแกรมท่ี 2 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลังงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค 

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินเป็น
หนว่ยงานสีเขียว 

โปรแกรมท่ี 4 ทบทวน/จัดทำแผนบริหารมหาวิทยาลัยในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

       



ประเด็นยทุธศาสตร์ งบแผ่นดิน เบิกแทน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต สาธติฯ เงินรายได้ฯ เงินคงคลัง รวม ร้อยละ
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการผลิต
บัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 3,224,700     2,398,400     -            -          13,420,500 5,400,000   24,443,600   3.25     ประเด็นยทุธศ์าสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอด
ช่วงชีวิต 96,597,900   32,526,800   2,817,000   2,058,000 -            -            133,999,700 17.82   
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่อยา่ง
ยัง่ยนื -              8,390,000 6,155,400     -            -          -            2,860,000   17,405,400   2.31     
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล -              1,152,000     -            -          -            -            1,152,000     0.15     
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จดัการ 82,853,200   43,443,700   11,750,000 833,200    384,900     2,500,000   44,844,300 186,609,300 24.81   
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 337,703,300 29,468,700   367,172,000 48.82   
โครงการยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ 21,297,400   21,297,400   2.83     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 541,676,500 8,390,000 115,145,000 14,567,000 2,891,200 13,805,400 10,760,000 44,844,300 752,079,400 100.00 

หมายเหตุ : ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 ได้รวมรายจา่ยประจ าเพื่อการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยไว้แล้ว

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 541,676,500   8,390,000  115,145,000  14,567,000  2,891,200   13,805,400   10,760,000   44,844,300  752,079,400
    3,224,700     2,398,400              -               -     13,420,500    5,400,000               -     24,443,600

Objective 1 ผลิตครู
คุณภาพและสนองพระ
บรมราโชบายในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพฒันา
ท้องถิ่นในพืน้ทีต่น

โปแกรมที ่1 พฒันาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจดัการตามหลัก
ของการบริหารจดัการทีดี่ เพือ่สร้าง
องค์กรแหง่การเรียนรู้และปรับตัว
ใหท้ันกบัการเปล่ียนแปลง

กจิกรรมที ่1 บริหารงานคณะครุศาสตร์ 970,200        99,700              1,069,900 ครุศาสตร์

รวมงบประมาณ -              -           780,600        -            -          -             -             -                    780,600

กจิกรรมที ่1 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูและ
ปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา

295,000               295,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเสริมอตั
ลักษณ์พฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษาครู

39,500                  39,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้าง
ทัษะพฒันาคุณลักษณะความเป็นครู

          30,300         30,300 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง TOEIC
 ส าหรับนักศึกษาครูเพือ่เตรียมสอบบรรจุ

130,000               130,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่5 อบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการประกนัคุณภาพใหแ้กน่ักศึกษา

9,000                      9,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่6 เสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั 69,000                  69,000 ครุศาสตร์
กจิกรรมที ่7 ค่ายรักษภ์าษาไทยส าหรับเด็กที่
มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ

12,800                  12,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่8 อบรมเชิงปฏบิัติการสืบสาน
ศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่นใต้

8,600                      8,600 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่9 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
เสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะส าหรับนักศึกษา
ครูการศึกษาพเิศษ

13,000                  13,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่10 ประชุมทางวชิาการ
วทิยาศาสตร์ทัว่ไปมหาวทิยาลัยราชภฏัเขต
ภมูิศาสตร์ภาคใต้

50,800                  50,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
สังคมศึกษานอกหอ้งเรียน

51,200                  51,200 ครุศาสตร์

1 มหาวทิยาลัยมีบัณฑิตครูทีส่อบ
บรรจไุด้ในการสอบคร้ังแรก
2 มหาวทิยาลัยมีศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการผลิตครู
3 ผลงานวจิยัเชิงพืน้ที ่(area 
base) ทีต่อบโจทย์ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพืน้ที/่การ
พฒันาท้องถิ่นเพิม่ขึ้น โปรแกรมที ่2 พฒันาระบบและ

กลไกการผลิตครูคุณภาพ
โปรแกรมที ่4 สนับสนุนการจดั
การศึกษาเพือ่ผลิตครูใหม้ีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายนอก

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1  ยกระดับการผลิตบณัฑิต พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ี

แผนปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร ์Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณทัง้หมด

58



Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่12 บรรยายและสัมมนาเชิง
ปฏบิัติการ "การจดัการความรู้ส าหรับครูสังคม
ศึกษาสงขลา สตูล" โดยใช้ชุมชนพืน้ที่
นวตักรรมการศึกษาสตูลจโีอปาร์ค (Satun 
Geopark) เป็นฐาน

36,500                  36,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่13 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ผู้
ก ากบัลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบือ้งต้น

15,000                  15,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่14 สัมมนาการจดัการความรู้ด้าน
วจิยั

9,900                      9,900 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่15 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ส ารวจ
ความต้องการและเสนอแนวทางการเขียนเชิง
พืน้ที ่(are base)

          10,000         10,000 ครุศาสตร์

โปรแกรมที ่3 พฒันาระบบ
สารสนเทศและปัจจยัเกือ้หนุน เพือ่
การพฒันาคุณลักษณะของครู และ
รองรับการผลิตครูใหไ้ด้คุณภาพ

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันา
ทักษะการใช้ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม่

7,100                      7,100 ครุศาสตร์

รวมงบประมาณ -               -            -               -             -            -              750,000       -                     750,000

กจิกรรมที ่1  ส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานต้น
สังกดั เพือ่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบักรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

500,000              500,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 ส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานต้น
สังกดั เพือ่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบักรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การศึกษา
ปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

50,000                 50,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่3 ศูนย์เครือข่าย สมศ. 200,000              200,000 ครุศาสตร์
รวมงบประมาณ -               -            624,400        -             -            -              4,500,000    -                  5,124,400
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศวชิาชีพพลศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครู สาขาวชิาพลศึกษา

43,200                  43,200 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 พฒันาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 455,000               455,000 ครุศาสตร์
กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง จดัการ
เรียนการสอนหลักสูตรองิสมรรถนะ

13,000                  13,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการตามเกณฑ์ใหม่

22,000                  22,000 ครุศาสตร์

โปรแกรมที ่6 ยกระดับศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการผลิตครู

โปรแกรมที ่5 สร้างศูนย์การเรียนรู้
และปฏบิัติการบ่มเพาะความเป็นครู
ในศาสตร์พระราชา
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่5 ประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่
ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

30,000                  30,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
ทบทวนแผนและจดัท า OKR ระดับฝ่าย/งาน 
และบุคคล

17,400                  17,400 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่7 สัมมนาการจดัการความรู้ การ
บริหารความเส่ียงและการประเมินผล

21,800                  21,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่8 ประกวดการแข่งขันแนวปฏบิัติ
ทีดี่และนวตักรรมด้านการพฒันาทักษะใน
ศตวรรษที ่21

22,000                  22,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่10 ผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวชิาชีพครู

4,500,000        4,500,000 ครุศาสตร์

รวมงบประมาณ -               -            541,300        -             -            -              -              -                     541,300
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการจติอาสา
น้ าใจนักศึกษาครูสู่ท้องถิ่น

          59,900         59,900 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่เตรียม
ความพร้อมและพฒันาทักษะทีจ่ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตแกน่ักศึกษา

42,800                  42,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่3 แข่งขันกฬีา "กล้วยไม้เกมส์" 119,500               119,500 ครุศาสตร์
กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
พฒันาทักษะการคิด

33,400                  33,400 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 สรรค์สร้าง
ครู "เพชรภาษาไทย"

77,500                  77,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองจติต
ปัญญาส าหรับนักศึกษาครูการศึกษาพเิศษ-
ภาษาไทย

15,800                  15,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการคิดใหม-่
สร้างครูวทิย์ไทยใหก้า้วหน้า 
(Rethink-Rebranding)

66,500                  66,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่8 บรรยายและสัมมนาเชิง
ปฏบิัติการเร่ือง การเตรียมความพร้อมสู่เป็น
ครูสังคมศึกษาในศตวรรษที ่21 ร่วมกบั
กระบวนการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง
วชิาชีพครู (PCL) : Professional Learning 
Community)

20,800                  20,800 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่9 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
พฒันาแนวทางการจดักจิกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับครูสู่ยุค Education 4.0

98,500                  98,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่10 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
บุคลิกภาพสู่วยัท างาน

6,600                      6,600 ครุศาสตร์

โปรแกรมที ่7 พฒันานักศึกษาครูให้
มีทักษะในศตวรรษที ่21
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ -               -            176,000        -             -            -              -              -                     176,000
กจิกรรมที ่1 พฒันานักศึกษาด้านการศึกษา
และวฒันธรรม ณ ต่างประเทศ

        100,000        100,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
"English for Student Teachers and 
Teaching Skils"

43,400                  43,400 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
เตรียมความพร้อมและพฒันานักศึกษาเพือ่
เป็นครูในยุค 4.0

32,600                  32,600 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4  พฒันาความรู้ ทักษะ
ภาษาองักฤษในศตวรรษที ่21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวทิยาลัย

-                              -   ครุศาสตร์

รวมงบประมาณ -               -            152,600        -             -            -              -              -                     152,600
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันา
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ด้าน
สารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี

43,500                  43,500 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองพฒันา
ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
เบือ้งต้นและเฉพาะด้านแต่ละหลักสูตร

109,100               109,100 ครุศาสตร์

1 การอา่นออกเขียนได้ของ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น

โปรแกรมที ่1 พฒันาอาจารย์ใหม้ี
ความรู้และสามารถ Coaching and
 Mentoring

กจิกรรมที ่1 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอา่น การเขียนและการคิดวเิคราะหข์อง
นักเรียนในระดับการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

                -                  -   ครุศาสตร์

2 โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการกบั
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาได้รับ
การพฒันาใหม้ีคุณภาพการศึกษา
ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น

รวมงบประมาณ -               -            -               -             -            -              150,000       -                     150,000

กจิกรรมที ่1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

                -                  -   ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่2 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพือ่
พฒันาพืน้ฐานชีวติทีม่ัน่คงโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา

                -                  -   ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่3  สนับสนุนส่ือวดีีทัศน์
ประกอบการ เรียนการสอนเพือ่แกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนครูใหก้บัโรงเรียนขนาดเล็ก

                -                  -   ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4 พฒันาคุณภาพการศึกษาการ
พฒันาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุมศึกษาเป็นพี่
เล้ียง

150,000              150,000 ครุศาสตร์

กจิกรรมที ่5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พืน้ฐานระดับชาติ(o-net)

-                              -   ครุศาสตร์

โปรแกรมที ่9 พฒันาความสามารถ
ด้านคอมพวิเตอร์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมือ่
ทดสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน IT 
(The Internet and computing 
Core : IC3) ใหไ้ด้ตามมาตรฐานที่
มหาวทิยาลัยก าหนด

โปรแกรมที ่8 พฒันาความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาองักฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีใหไ้ด้
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอืน่ ๆ ที่
มหาวทิยาลัยก าหนด

Objective 2 ครูใน
ท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐาน
วชิาชีพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษา

3 โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการกบั
มหาวทิยาลัยราชภฏั มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ใน
รายวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์

โปรแกรมที ่2 ส่งเสริมการใหบ้ริการ
ทางวชิาการเพือ่พฒันาครูในท้องถิ่น
ทีส่่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กบัการเรียนการสอน การวจิยั และ
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริมใหค้รูใน
โรงเรียนเกดิความภาคภมูิใจใน
ท้องถิ่นและมีจติอาสา มีทักษะใน
การสร้างผลงานใหเ้กดิการพฒันา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

กจิกรรมที ่1 พฒันาคุณภาพการศึกษาพฒันา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุมศึกษาเป็นพีเ่ล้ียง

               -   ครุศาสตร์

Objective 3
มหาวทิยาลัยมีนวตักรรม
การผลิต พฒันาครูและ
น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม

1 สร้างนวตักรรมด้านการเรียนรู้ที่
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาและ
โรงเรียนสาธติหรือโรงเรียนหน่วย
ฝึกหรือโรงเรียนทีม่หาวทิยาลัย
ราชภฏัสงขลาเป็นพีเ่ล้ียงได้พฒันา
ร่วมกนั

โปรแกรมที ่1 พฒันานวตักรรมด้าน
การผลิตและพฒันาครูอย่างต่อเนือ่ง
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
สถานศึกษา ใหส้ามารถพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ ทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน

รวมงบประมาณ 2,254,500      -            -               -             -            13,420,500   -              -                15,675,000

2 พฒันาโรงเรียนในท้องถิ่นให้
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/
นวตักรรมด้านการจดัการเรียนรู้

กจิกรรมที ่1 บริหารการศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธติฯ

12,037,700     12,037,700 โรงเรียนสาธติ

3 ผลงานวจิยัด้านการผลิต พฒันา
ครูทีไ่ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่หรือ
น าไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง พฒันา
คุณภาพนักเรียนปฐมวยัและประถมศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วย
กจิกรรม Active Learning ด้วยการพฒันา
ทักษะสมอง (EF)

52,900                 52,900 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่3 บรรยายใหค้วามรู้ทางวชิาการ 
และจดันิทรรศการกจิกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธติฯ

48,800                 48,800 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15,700                 15,700 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่5 ค่ายคณิตศาสตร์เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์

22,100                 22,100 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่6 ค่ายภาษาองักฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-6

12,400                 12,400 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่7 สืบสานงานพระราชด าริงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อนุรักษ์
พนัธกุรรมพชื)

47,800                 47,800 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่8 ปัจฉิมสาธติ รุ่นที ่31 ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6

21,500                 21,500 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่9 ประชุมเชิงปฏบิัติการ การจดัท า
แผนปฏบิัติการประจ าปีโรงเรียนสาธติ
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

18,400                 18,400 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่10 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา

25,400                 25,400 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่11 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธติ
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

22,500                 22,500 โรงเรียนสาธติ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่12 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านนวตักรรมทาง
การศึกษาภายใต้แผนงานวจิยัในชั้นเรียนของ
โรงเรียนสาธติฯ

34,600                 34,600 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่13 การแข่งขันกฬีาสีสาธติเกมส์ 32,000                 32,000 โรงเรียนสาธติ
กจิกรรมที ่14 บรรยายพเิศษใหค้วามรู้ส าหรับ
ผู้ปกครองเร่ือง การประเมินพฒันาการลูก
น้อยสู่การปฏบิัติของผู้ปกครองในการ
ประเมินพฒันาการ DSPM ของนักเรียน

8,200                     8,200 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่15 ครอบครัวอนุบาลสัมพนัธ์ 36,300                 36,300 โรงเรียนสาธติ
กจิกรรมที ่16 อบรมเชิงปฏบิัติการกจิกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สาธติและการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

625,500               625,500 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่17 อบรมเชิงปฏบิัติการ วง
เคร่ืองสาย Satit String Ensemble

358,700               358,700 โรงเรียนสาธติ

กจิกรรมที ่18 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

2,254,500          2,254,500 โรงเรียนสาธติ

โปรแกรมที ่2 ส่งเสริมสนับสนุน
อาจารย์ นักศึกษา ครู ผู้บริหารใน
การพฒันานวตักรรมการผลิตและ
พฒันาครู

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
ผลิตส่ือนิทานส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการ
พเิศษ

16,700                  16,700 ครุศาสตร์

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริมศักยภาพของ
อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรใน
การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

กจิกรรมที ่1 พฒันาบุคลากรและพฒันา
นักศึกษา

               -   ครุศาสตร์

   96,597,900              -      32,526,800    2,817,000  2,058,000                -                 -                 -    133,999,700
รวมงบประมาณ -              -           2,186,900      -            -          -             -             -                 2,186,900
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ 4 ปีกบั
เส้นทางวยัรุ่นยุคใหม่

61,500                  61,500 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2 ผู้เรียนทีเ่รียนในระบบสหกจิ
ศึกษา

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการค่ายปลูก
ฟาร์มคิดเพือ่พฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลง

167,700               167,700 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3 นักศึกษาได้รับรางวลัระดับชาติ
หรือนานาชาติ

กจิกรรมที ่3 สัมมนาสร้างเครือข่ายกจิกรรม
นักศึกษาและการประกนัคุณภาพนักศึกษา
ภาคใต้-ภาคตะวนัตก

138,500               138,500 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 อบรมพฒันาทักษะนักศึกษา
สาขาวชิาทัศนศิลป์ในศตวรรษที ่21

22,700                  22,700 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 อบรมพฒันาทักษะนักศึกษา
สาขาวชิาดนตรีไทยในศตวรรษที ่21

14,600                  14,600 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 ผลิตบณัฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
Objective 1 บัณฑิตนัก
ปฏบิัติและบัณฑิตศึกษา
ทีม่ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัความต้องการท้องถิ่น

โปรแกรมที ่1 พฒันานักศึกษาใหม้ี
ทักษะในศตวรรษที ่21

1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม/่อาชีพอสิระ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่6 สัมมนาทางวชิาการฟสิิกส์และ
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวทิยาลัยราชภฏัเขต
ภมูิศาสตร์ภาคใต้ คร้ังที ่21

23,900                  23,900 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่7 สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กจิกรรมระหวา่งสถาบัน

52,900                  52,900 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่8 มหกรรมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี "Science and Tech Festival"

1,000                      1,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่9 สัมมนาค่ายผู้น านักศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18,300                  18,300 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่10 สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนใน
ท้องถิ่นและประชาสัมพนัธห์ลักสูตร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก

56,600                  56,600 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่11 แข่งขันทักษะวชิาชีพเครือข่าย
เกษตรราชภฏัทัว่ประเทศ คร้ังที ่7

        206,200        206,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่12 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
จดัท าแผนบริหารจดัการสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

            4,200           4,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่13 สานสายใยวศิวะสัมพนัธ ์วศ.บ.
วศิวกรรมโลจสิติกส์

26,000                  26,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่14 สัมมนาวชิาชีพเพือ่เสริมทักษะ
ความเป็นวศิวกรและการท างานสู่ศตวรรษที ่21

7,300                      7,300 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่15 อบรมเชิงปฏบิัติการทดสอบ
สมรรถนะความเป็นวศิวกรรมโลจสิติกส์ใน
ศตวรรษที ่21

3,200                      3,200 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่16 พฒันาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอตุสาหการ

35,000                  35,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่17 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
นักศึกษาในศตวรรษที ่21 ทล.บ.เทคโนโลยี
การจดัการอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง)

49,400                  49,400 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่18 ศิษย์เกา่สานสัมพนัธ ์หลักสูตร 
อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต

5,000                      5,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่19 อบรมเชิงปฏบิัติการผู้น า
นักศึกษาสรรค์สร้างกจิกรรมสร้างสรรค์

          69,900         69,900 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่20 ส่งเสริมการมีงานท าระหวา่ง
เรียนของนักศึกษาในมหาวทิยาลัย

        720,000        720,000 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่21 แข่งขันกฬีาภายในคณะ 7 คณะ           91,000         91,000 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่22 เพิม่ศักยภาพความสามารถ
นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาสู่ความเป็น
เลิศ

          78,100         78,100 กองพฒันานักศึกษา
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่23 แข่งขันกฬีากรีฑา-กฬีา
ปาริฉัตรสัมพนัธ ์ปีการศึกษา 2563

        267,500        267,500 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่24 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
ใหบ้ริการและช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ (IFSP)

9,000                      9,000 สถาบันพฒันา
การศึกษาพเิศษ

กจิกรรมที ่25 อบรมเชิงปฏิบ่ัติการเร่ือง 
ทักษะกลไกเพือ่พฒันานักศึกษาพกิารใน
ศตวรรษที ่21

39,400                  39,400 สถาบันพฒันา
การศึกษาพเิศษ

กจิกรรมที ่26 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาพกิาร

9,000                      9,000 สถาบันพฒันา
การศึกษาพเิศษ

กจิกรรมที ่27 กฬีาส่งเสริมสุขภาพและความ
สามัคคี (วทิยาเขตสตูล)

9,000                      9,000 วทิยาเขตสตูล

รวมงบประมาณ -               -            8,232,200      438,900      -            -              -              -                  8,671,100

กจิกรรมที ่1 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรสวสัดิการสังคม

227,100               227,100 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรสังคมศาสตร์เพือ่มัคคุเทศก์

35,600                  35,600 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรพฒันาชุมชน

265,400               265,400 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรภาษาองักฤษ

92,700                  92,700 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

423,900               423,900 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่6 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิบริการ

117,200               117,200 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่7 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย

156,800               156,800 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่8 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรภมูิสารสนเทศ

143,500               143,500 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่9 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรภาษาจนี

65,900                  65,900 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่10 พฒันานักศึกษา MGT สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการและวชิาชีพ

655,300               655,300 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่11 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คณะ
วทิยาการจดัการ

844,100               844,100 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่12 นิเทศศาสตร์พฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

97,500                  97,500 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่13 เศรษฐศาสตร์พฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

150,200               150,200 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่14 การบัญชีพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

254,500               254,500 คณะวทิยาการจดัการ

โปรแกรมที ่2 พฒันาการจดัการ
เรียนการสอนทีเ่น้นการปฏบิัติและ
ฝึกอาชีพ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ
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ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่15 บริหารทรัพยากรมนุษย์พฒันา
คุณภาพนักศึกษา

199,700               199,700 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่16 การจดัการพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

230,000               230,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่17 การจดัการท่องเทีย่วพฒันา
คุณภาพนักศึกษา

210,600               210,600 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่18 การตลาดพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

229,000               229,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่19 คอมพวิเตอร์ธรุกจิพฒันา
คุณภาพนักศึกษา

256,800               256,800 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่20 การจดัการนวตักรรมการค้า
พฒันาคุณภาพนักศึกษา

247,600               247,600 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่21 นิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

43,800                  43,800 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่22 เชิญวทิยาการบรรยายใน
รายวชิา

45,000                  45,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่23 การพฒันาศักยภาพของ
นักศึกษาผ่านกระบวนการจดัการแสดงสู่ชุมชน

30,000                  30,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่24 คอนเสิร์ตประจ าปีหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตร์บัณฑิต

54,100                  54,100 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่25 ศึกษาเรียนรู้นอกหอ้งเรียนด้าน
แนวคิดและวฒันธรรมการออกแบบ

78,300                  78,300 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่26 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
ออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองหนังเบือ้งต้น

11,400                  11,400 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่27 การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนด้าน
นาฏศิลป์และการแสดงเพือ่ส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา

71,600                  71,600 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่28 ศึกษาเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
Thailand International Jazz Conference 
2020

97,200                  97,200 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่28 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 383,400               383,400 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่30 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
ทักษะวชิาชีพส าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร์

18,300                  18,300 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่31 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

79,600                  79,600 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่32 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรเคมี

42,600                  42,600 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่33 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรการจดัการส่ิงแวดล้อม

74,200                  74,200 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่34 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรวทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา

25,400                  25,400 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี66



Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่35 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรจลุชีววทิยาประยุกต์

48,400                  48,400 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่36 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

13,200                  13,200 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่37 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรคณิตศาสตร์

163,300               163,300 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่38 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรชีววทิยา

79,300                  79,300 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่39 สัมมนา เร่ืองการพฒันา
ประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพเพือ่กา้วสู่วยั
ท างานแกน่ักศึกษา

25,400                  25,400 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่40 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
เตรียมความพร้อมกอ่นสอบ

41,000                  41,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่41 อบรมเชิงปฏบิัติการ "หลักการ
ควบคุมคุณภาพในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่มุง่
สู่มาตรฐานสากล"

24,600                  24,600 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่42 พฒันานักศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,000               120,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่43 ศึกษาดูงานในรายวชิาของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

30,000                  30,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่44 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

114,900               114,900 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่45 อบรม Post Training "เตรียม
ความพร้อมสู่การท างานอย่างมืออาชีพ"

            6,800           6,800 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่46 อบรมเตรียมความพร้อมกอ่น
ออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ/สหกจิศึกษา

29,200                  29,200 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่47 ศึกษาดูงานนักศึกษา 62,500                  62,500 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่48 บรรยายในรายวชิา 9,600                      9,600 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่49 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

40,700                  40,700 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่50 หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา้
อตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) พฒันาคุณภาพ
นักศึกษา

17,800                  17,800 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่51 อบรมเชิงปฏบิัติการความ
ปลอดภยัในงานอตุสาหกรรมหลักสูตร อส.บ.
เทคโนโลยีการผลิต

5,000                      5,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่52 อบรมสเชิงปฏบิัติการพฒันา
ทักษะเคร่ืองจกัรกลอตัโนมัติ หลักสูตร อส.บ.
เทคโนโลยีการผลิต

10,000                  10,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่53 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
พฒันาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ

          21,800         21,800 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่54 จดังานวนัราชภฏั ประจ าปี 
2564

59,600                  59,600 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่55 ปรับความรู้พืน้ฐานนักศึกษา
ใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564

      1,340,000     1,340,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่56 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
พฒันาและส่งเสริมอาชีพส าหรับนักศึกษาพกิาร

10,800                  10,800 สถาบันพฒันา
การศึกษาพเิศษ

กจิกรรมที ่57 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรพฒันาชุมชน

149,700             149,700 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่58 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

      262,400        262,400 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่59 ศึกษาดูงานนักศึกษาภาค 
กศ.บป.หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟา้
อตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง)

11,800                11,800 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่60 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ภาค กศ.บป. ทล.บ.เทคโนโลยีการ
จดัการอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง)

15,000                15,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

รวมงบประมาณ -               -            390,700        174,400      -            -              -              -                     565,100

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมสู่วยัท างาน

32,000                  32,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการ การสร้าง
อาชีพตามวถิี New Normal

80,200                  80,200 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 MGT สร้างสรรค์เตรียมความ
พร้อมสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

224,800               224,800 คณะวทิยาการจดัการ

กจิรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดอาชีพด้านนาฎศิลป์และการแสดง

14,600                  14,600 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏบิัติการ เส้นทางสู่
การเป็นศิลปินด้านนาฏศิลป์และการแสดง

17,300                  17,300 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการ เตรียม
ความพร้อมเส้นทางสู่นักดนตรีมืออาชีพ

20,800                  20,800 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่

1,000                      1,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่8 พธิพีระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ.2564

      174,400        174,400 กองพฒันานักศึกษา

รวมงบประมาณ -               -            7,362,100      205,800      -            -              -              -                  7,567,900

โปรแกรมที ่3 พฒันาสมรรถนะ
นักศึกษาเพือ่เป็นนักปฏบิัติที่
สามารถเป็นผู้ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอสิระ

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษาใหเ้ป็นไปตามอตัลักษณ์ 
“เป็นคนดี มีทักษะชีวติ มีจติ
สาธารณะ”
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ HuSo ใส่ใจ
 รักษส่ิ์งแวดล้อม

15,000                  15,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน

15,000                  15,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิรรมที ่3 ร่วมงานดนตรีไทยอดุมศึกษา 24,000                  24,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กจิกรรมที ่4 อบรมเร่ือง การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน

            3,200           3,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่5 สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตร
สัมพนัธ์

            3,300           3,300 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการชุมชน
สุขภาพดี

            9,200           9,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่7 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564

24,300          10,800                35,100 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่8 ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้าน 
วศ.บ.วศิวกรรมโลจสิติกส์

11,500                  11,500 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่9 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแก่
ท้องถิ่นสาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์

18,500                  18,500 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่10 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
พฒันานักศึกษาสู่อาชีพ หลักสูตร อส.บ.
เทคโนโลยีการผลิต

10,000                  10,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่11 บรรยาย เร่ือง การใช้ชีวติในร้ัว
มหาวทิยาลัยและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

          19,100         19,100 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่12 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
บัณฑิตไทยไม่โกง "มหาวทิยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทยไม่โกง"

          23,300         23,300 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่13 จดังานเฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธบิดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั 
เนือ่งใตโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

          20,700         20,700 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่14 พฒันานักศึกษาใหม่       6,671,600     6,671,600 กองพฒันานักศึกษา
กจิกรรมที ่15 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564

        308,000 180,000             488,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่16 จดัท าคู่มือระบบงานทะเบียน
ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

        176,000        176,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษาใหเ้ป็นไปตามอตัลักษณ์ 
“เป็นคนดี มีทักษะชีวติ มีจติ
สาธารณะ”
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่17 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ เป็น
คนดี มีคุณภาพและมีจติอาสา" (วทิยาเขตสตูล)

9,400                      9,400 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่18 จดัท าคู่มือระบบงานทะเบียน
ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

15,000                15,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
รวมงบประมาณ -               -            -               -             2,058,000  -              -              -                  2,058,000

กจิกรรมที ่1 บริหารงานบัณฑิตศึกษา 1,246,600      1,246,600 งานบัณฑิตศึกษา
กจิกรรมที ่2 คัดเลือกบัณฑิตเข้าศึกษาต่อและ
การทดสอบวดัความรู้พืน้ฐาน

       40,000         40,000 งานบัณฑิตศึกษา

กจิกรรมที ่3 พธิพีระราชทานปริญญาบัตร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10,500               10,500 งานบัณฑิตศึกษา

กจิกรรมที ่4 ฝึกการปฏบิัติวชิาชีพการบริหาร
การศึกษา

34,300               34,300 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่5 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

22,000               22,000 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่6 บรรยายและสัมมนาทางการ
บริหารการศึกษา/การนิเทศนักศึกษา

16,200               16,200 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่7 พฒันาอาจารย์ในการจดัการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารการศึกษา

100,000            100,000 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่8 อบรมเร่ือง จติอาสาและการ
บริการวชิาการแกชุ่มชน

24,800               24,800 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่9 ปฐมนิเทศ และสัมมนาเตรียม
ความพร้อม

30,400               30,400 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่10 อบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพ

29,100               29,100 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่11 เปิดโลกทัศน์เพือ่สร้างวสัิยทัศน์
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (61G)

69,600               69,600 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่12 เปิดโลกทัศน์เพือ่สร้างวสัิยทัศน์
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (62G)

69,600               69,600 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่13 กจิกรรมไหวค้รู 4,800                  4,800 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่14 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครูตามเกณฑ์คุรุ
สภา

21,600               21,600 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่15 ครูจติอาสา 51,000               51,000 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

โปรแกรมที ่5 พฒันา ปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่16 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
พฒันาทักษะส าหรับครูในศตวรรษที ่21 ตาม
เกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

26,700               26,700 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่17 ปฐมนิเทศและอบรมเชิง
ปฏบิัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตร ค.ม.สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

25,000               25,000 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่18 ปฐมนิเทศและอบรมเชิง
ปฏบิัติการ การปฏบิัติการสอนในชั้นเรียน
กอ่นออกฝึกปฏบิัติการสอนในสาขาวชิาเฉพาะ
 1 ตามเกณฑ์คุรุสภา

19,400               19,400 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่19 สัมมนาหลังฝึกปฏบิัติการสอน
ในสาขาวชิาเฉพาะ 1 ตามเกณฑ์คุรุสภา

11,600               11,600 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่20 ฝึกปฏบิัติการ การประเมิน
หลักสูตรและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร
 ค.ค.สาขาวชิาหลักสูตรและการสอนตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา

3,200                  3,200 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่21 อบรมเชิงปฏบิัติการแนวโน้ม
องค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอนเพือ่
ความเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์คุรุสภา

21,500               21,500 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่22 พฒันาคุณภาพอาจารย์ในการ
จดัการเรียนการสอนหลักสูตร ค.ม.สาขา
หลักสูตรและการสอน

115,000            115,000 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่23 เปิดโลกทัศน์เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ความเป็นนักพฒันาหลักสูตร

60,600               60,600 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

กจิกรรมที ่24 ท านุวฒันธรรมแสดงมุทิตาจติ
และเชื่อมสัมพนัธน์้อง-พีห่ลักสูตรและการสอน

4,500                  4,500 งานบัณฑิตศึกษา
(คณะครุศาสตร์)

รวมงบประมาณ -               -            351,100        -             -            -              -              -                     351,100
กจิกรรมที ่1 สนับสนุนการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการและประกวดแข่งขันของนักศึกษา

40,000                  40,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 นิทรรศการแสดงผลงานของ
นักศึกษา

40,000                  40,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ผ่านส่ือออนไลน์

15,500                  15,500 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
สร้างสรรค์นวตักรรมการแสดงในศตวรรษที ่21

13,700                  13,700 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 ประกวดผลงาน5สร้างสรรค์ 9,200                      9,200 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่6 อบรมเร่ือง การสร้างแรงบันดาล
ใจและทักษะการสร้างสรรค์นวตักรรม

21,900                  21,900 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

โปรแกรมที ่6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหผ้ลิตและน าเสนองานวจิยัและ
งานวชิาการ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
ค้นหาโจทย์และออกแบบนวตักรรม

          25,000         25,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่8 ประชุมวชิาการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (RUCA)

        100,000        100,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่9 น าเสนอผลงานวชิาการของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

85,800                  85,800 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

รวมงบประมาณ -               -            1,253,400      -             -            -              -              -                  1,253,400

กจิกรรมที ่1 อบรมเร่ือง สหกจิศึกษากบัการ
พฒันาอาชีพ

30,200                  30,200 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่2 การบริหารจดัการสหกจิกศึกษา 929,600               929,600 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการจดัสหกจิ
ศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (CWIE)

53,200                  53,200 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่4 กจิกรรมแนะน าประชาสัมพนัธ์
นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวชิาเข้าร่วมสหกจิ
ศึกษา

47,000                  47,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา สหกจิศึกษา
นานาชาติ และผู้ปฏบิัติงานสหกจิศึกษา

        193,400        193,400 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

รวมงบประมาณ -               -            349,000        -             -            -              -              -                     349,000

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่การสอบ
วดัมาตรฐานภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,200                      2,200 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 เสริมสร้างประสบการณ์
ต่างประเทศของนักศึกษา (Backpackers' 
Journer)

98,800                  98,800 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
ทักษะทางภาษาเพือ่การสอบวดัมาตรฐาน 
TOBIC ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที ่4

49,200                  49,200 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการ พฒันา
ภาษาองักฤษส าหรับนักออกแบบ

12,600                  12,600 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรมต่างประเทศ

100,000               100,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โปรแกรมที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหน้ักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกจิศึกษา

โปรแกรมที ่8 พฒันาความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาองักฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีใหไ้ด้
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอืน่ ๆ ที่
มหาวทิยาลัยก าหนด
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการด้านวชิาการ
และศิลปวฒันธรรม ศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ณ มหาวทิยาลัย
ต่างประเทศ

86,200                  86,200 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่7 อบรมสนทนาภาษาองักฤษกบั
อาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking English 
with Foreign Teachers) (ไม่ใช่งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การฝึก
ทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพด้วยบทเรียนออนไลน์ 
(MOOC) (ไม่ใช่งบประมาณ)

               -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่8  พฒันาความรู้ทักษะด้าน
ภาษาองักฤษ ในศตวรรษที ่21

                -                  -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณ -               -            76,400          -             -            -              -              -                      76,400

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้ส่ือ
มัลติมีเดียเพือ่งานสร้างสรรค์ทางดนตรี

28,800                  28,800 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วยโปรแกรม 3 มิติ

20,800                  20,800 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการโปรแกรม
ส าเร็จรูปขั้นสูงส าหรับการท างาน หลักสูตร 
อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต

4,000                      4,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาใหม่ (ไม่ใช่งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรที ่5 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพือ่ประเมินสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจทิัลตามมาตรฐานสากล (ไม่ใช้
งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการ Office 365
 Upskill/Reskill (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้งาน 
Google Studio Dashboard (ไม่ใช้
งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่8 อบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้งาน 
Advance OBS Studio (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่9 อบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้งาน 
Advance Excel Level 2 (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมที ่9 พฒันาความสามารถ
ด้านคอมพวิเตอร์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมือ่
ทดสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน IT 
(The Internet and computing 
Core : IC3) ใหไ้ด้ตามมาตรฐานที่
มหาวทิยาลัยก าหนด
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่10 อบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้
โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับนักศึกษา
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่11 พฒันานักศึกษาทางด้านทักษะ
ทางปัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาและ
การส่ือสารเพือ่ความพร้อมในการเรียนและ
การท างาน

22,800                  22,800 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Objective 2
มหาวทิยาลัยมีหลักสูตร
และนวตักรรมการเรียน
การสอนทีโ่ดดเด่นและ
หลากหลาย

1.หลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
มาก
2.หลักสูตรทีโ่ดนเด่นเพิม่ขึ้น 
(หลักสูตรบูรณาการศาสตร์/
หลักสูตร WIL)
3.หลักสูตรระยะส้ันตามความ
ต้องการของประเทศอย่างน้อย
คณะละ 1 หลักสูตร

โปรแกรมที ่1 มหาวทิยาลัยมีความ
โดดเด่นตามทีส่ภามหาวทิยาลัย
เหน็ชอบในการ Re-inventing 
University ด้านครู การเป็น
ผู้ประกอบการ นวตักรรมเกษตร
และอาหาร การยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจดัการ
ความหลาก หลายทางชีวภาพ และ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
บริการ

               -   

โปรแกรมที ่2 พฒันาหลักสูตรที่
ได้รับมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพและ
หลักสูตรระยะส้ัน

รวมงบประมาณ                 -                 -         1,135,500                -                -                   -                  -                  -       1,135,500

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
จดัท าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

12,000                  12,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่2 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

          56,000         56,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่3 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การทวน
สอบหลักสูตร

          59,800         59,800 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่4 พฒันาหลักสูตรระดับอดุมศึกษา
ในมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (WIL)

        990,000        990,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
จดัท าหลักสูตรระยะส้ัน

6,200                      6,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร
ระยะส้ันเพือ่พฒันาองค์ความรู้ศิษย์เกา่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

          11,500         11,500 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริม สนับสนุน 
การพฒันารายวชิาออนไลน์

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ การสืบค้น
สารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ (ไม่ใช้
งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณ 96,597,900    -            5,055,500      1,997,900    -            -              -              -               103,651,300
กจิกรรมที ่1 บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,535,100      540,800        840,100          2,916,000 คณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริมคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจบุัน 74



Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่2 บริหารงานคณะวทิยาการจดัการ 2,389,600      770,900        84,900            3,245,400 คณะวทิยาการจดัการ
กจิกรรมที ่3 บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 492,800        218,000               710,800 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 บริหารจดัการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

81,376,300    1,638,000      371,800        83,386,100 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่5 บริหารจดัการคณะเทคโนโลยีการเกษตร1,629,000      586,300            2,215,300 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่6 บริหารจดัการคณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

9,175,100      412,500        701,100        10,288,700 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่7 บริหารงานกองพฒันานักศึกษา         150,600        150,600 กองพฒันานักศึกษา
กจิกรรมที ่8 ประชาสัมพนัธห์ลักสูตรเชิงรุก 47,500                  47,500 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
กจิกรรมที ่9 ประกวดแข่งขันมนุษย์วชิาการ 178,000               178,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
กจิกรรมที ่10 ประชาสัมพนัธค์ณะวทิยาการ
จดัการเชิงรุก

74,200                  74,200 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่11 เปิดบ้านเกษตรพดูคุยครูแนะ
แนว

14,800                  14,800 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่12 ประชาสัมพนัธห์ลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

50,200                  50,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่13 ประชาสัมพนัธห์ลักสูตร 
"เทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัญจร" (Road Show)

117,200               117,200 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่14 แนะน าหลักสูตรทีเ่ปิดการเรียน
การสอนในมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาใหก้บั
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีค่วาม
รับผิดชอบและการออกบูธไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
 ในจงัหวดัสงขลา สตูล พทัลุง ตรัง 
นครศรีธรรมราช และเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ 
(Road Show)

256,500               256,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

รวมงบประมาณ -               -            5,303,900      -             -            -              -              -                  5,303,900

กจิกรรมที ่1 พฒันาควมรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วชิาการและวชิาชีพ

700,000               700,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3 อาจารย์ได้รับรางวลัระดับชาติ
หรือนานาชาติ

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการครูแหง่
อนาคต

44,200                  44,200 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 ค่ายพฒันาผลงานทางวชิาการ
และการผลิตผลงานวชิาการเพือ่ตีพมิพ์
เผยแพร่สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36,000                  36,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 พฒันาความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางวชิาการและวชิาชีพ

800,000               800,000 คณะวทิยาการจดัการ

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริมคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจบุัน

Objective 3 บุคลากร
ของมหาวทิยาลัยได้รับ
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

โปรแกรมที ่1 พฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์สู่ความเป็นมือ
อาชีพ

1 อาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ
2 โครงการทีม่ีความร่วมมือใน
ลักษณะ Talent Mobility
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่5 ประชุมเชิงปฏบิัติการและอบรม
สัมมนาเพือ่ประเมินผลการด าเนินงาน, 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์, จดัท าแผนปฏบิัติ
ราชการ, และจดัท าแผนปฏบิัติราชการ, และ
ชี้แจงท าความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิัติ
ราชการใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์เป้าหมาย
การด าเนินงาน

26,200                  26,200 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการเส้นทางสู่
ความส าเร็จในวชิาชีพด้วยความสุข

94,000                  94,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่7 พฒันาบุคลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนุนวชิาการใหม้ีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะวชิาชีพ

111,400               111,400 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่8 ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวน
และจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี

5,000                      5,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่9 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การ
เตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วชิาการด้านศิลปกรรม

92,900                  92,900 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่10 พฒันาอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,251,000          1,251,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่11 ประชุมเชิงปฏบิัติการ 
"ประเมินผลปฏบิัติงานประจ าปี ปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติราชการ"

12,000                  12,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่12 อบรมเชิงปฏบิัติการ "เทคนิค
การเตรียมผลงานเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ
ตามเกณฑ์ใหม"่ และเทคโนโลยี

55,600                  55,600 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่13 จดัการเรียนรู้ (KM) เพือ่พฒันา
คณะสู่ความเป็นเลิศ

            1,000           1,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่14 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
เขียนผลงานวชิาการส าหรับอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

          17,700         17,700 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่15 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        255,000        255,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่16 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏบิัติการ

            7,000           7,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่17 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่
เสริมสร้างความเป็นผู้น าด้านนวตักรรมเกษตร
และอาหารส าหรับอาจารย์และเจา้หน้าที่

          12,200         12,200 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่18 ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

518,500               518,500 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่19 สนับสนุนการด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ

1,000,000          1,000,000 มหาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่20 สัมมนาอาจารย์ทีป่รึกษา
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564

          25,400         25,400 กองพฒันานักศึกษา

กจิกรรมที ่21 สัมมนาเชิงปฏบิัติการพฒันา
กระบวนการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา 
(OBE)

        158,500        158,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

กจิกรรมที ่22 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การ
ยกระดับการจดัการเรียนการสอนส าหรับ
อาจารย์ปัจจบุันและอาจารย์ใหม่

          80,300         80,300 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
รวมงบประมาณ -               219,600        -             -            -              -              -                     219,600

กจิกรรมที ่1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
เครือข่ายบุคลากรเพือ่พฒันาการศึกษา

152,100               152,100 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่2 สร้างความร่วมมือทางวชิาการ 
(MOU) กบัสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

67,500                  67,500 คณะวทิยาการจดัการ

รวมงบประมาณ -               468,200        -             -            -              -              -                     468,200
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ การจดัการ
ความรู้ด้านงานวจิยั

47,000                  47,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั
ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ

371,600               371,600 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏบิัติการ การ
จดัการความรู้ KM (การเรียนการสอนและการ
วจิยั)

5,000                      5,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่4 สัมมนาความร่วมมือทางวจิยั
และวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับนานาชาติ

22,000                  22,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่5 อบรมการออกแบบความคิด 
ส าหรับหลักสูตรและการวจิยั (Design 
thinking for curriculums and 
researching)

10,500                  10,500 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่6 สัมมนาการจดัการความรู้ด้าน
การวจิยัและด้านการเรียนการสอน

12,100                  12,100 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

รวมงบประมาณ -               -            142,300        -             -            -              -              -                     142,300
กจิกรรมที ่1 จดัท าวารสารวชิาการด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ (คณะศิลป์)

30,000                  30,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

โปรแกรมที ่2 ส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการทัง้ในและต่างประเทศ

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริม สนับสนุน
การวจิยั นวตักรรม การท างาน
ร่วมกบัองค์กรภาคเอกชน

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน
การจดัท าวารสารวชิาการ
อเิล็กทรอนิกส์
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่2 จดัท าวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
(คณะมนุษย์ฯ)

27,600                  27,600 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 จดัท าวารสารวชิาการส านัก
ศิลปะและวฒันธรรม

84,700                  84,700 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื -              8,390,000  6,155,400    -            -          -             2,860,000   -               17,405,400
รวมงบประมาณ -               -               -             -            -              1,360,000    -                  1,360,000
กจิกรรมที ่1 ส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความเข้าใจในสิทธหิน้าทีข่องตนเองและผู้อืน่
ภายใต้พืน้ฐานของสังคมประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์เป็นประมุข

               -   คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่2 พฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชน
ต้นแบบในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต้

1,360,000        1,360,000 วทิยาเขตสตูล

รวมงบประมาณ -               -            -               -             -            -              1,500,000    -                  1,500,000
กจิกรรมที ่1 พฒันาวสิาหกจิชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพืน้ทีบ่ริการ

                -                  -   ศูนย์บ่มเพาะธรุกจิ  
UBI

กจิกรรมที ่2 จดัต้ังศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิ 1,500,000        1,500,000 ศูนย์บ่มเพาะธรุกจิ  
UBI

โปรแกรมที ่3 พฒันากลุ่มชุมชนและ
เครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนใหม้ี
รายได้เพิม่ขึ้นและยั่งยืน สมานฉันท์ 
ในบริบทสังคมพหวุฒันธรรม

กจิกรรมที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติ และ
ยกระดับรายได้ใหก้บัคนในชุมชนฐานราก

                -                  -   สถาบันวจิยัและ
พฒันา

โปรแกรมที ่4 กระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้
ร่วมกนัด้านการผลิตสินค้าทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน

กจิกรรมที ่1 พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น                -   สถาบันวจิยัและ
พฒันา

โปรแกรมที ่5 พฒันาชุมชนต้นแบบ กจิกรรมที ่1  พฒันาชุมชนต้นแบบ                 -                  -   สถาบันวจิยัและ
พฒันา

รวมงบประมาณ -               8,390,000   1,167,100      -             -            -              -              -                  9,557,100

กจิกรรมที ่1 พฒันางานวจิยัด้านศิลปะและ
วฒันธรรม(ส านักศิลปะฯ)

100,000               100,000 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่2 การจดัท าวจิยัสถาบันและวจิยั
ชั้นเรียนเพือ่พฒันาศักยภาพการบริหาร
จดัการและการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
(คณะวจก.)

80,000                  80,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา
ทักษะด้านการท างานวจิยัเชิงบูรณาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่น (คณะเกษตรฯ)

5,000                      5,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่4 การบูรณาการพนัธกจิสัมพนัธ์
ด้านวจิยัเพือ่ท้องถิ่น (คณะเกษตรฯ)

7,000                      7,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

Objective 2 
มหาวทิยาลัยสามารถ
สร้างสังคมแหง่การ
เรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวจิยัและนวตักรรม

โปรแกรมที ่1 ส่งเสริมใหค้ณาจารย์
น าความรู้และประสบการณ์จาก
งานวจิยัมาบริการวชิาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหก้บัท้องถิ่น

1 ผลงานวจิยั งานสร้างสรรค์ 
นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ ทีจ่ด
อนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ขึ้น2 ผลงานวจิยั งานสร้างสรรค์ 
นวตักรรมหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

Objective 1 
มหาวทิยาลัยเพือ่การ
พฒันาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย

โปรแกรมที ่1 สนับสนุนใหเ้กดิ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายนอกในการบริการ
วชิาการ/ท าแผนชุมชน/โครงการ 
และสรุปผลการพฒันาหมูบ่้าน

โปรแกรมที ่2 สนับสนุนการต้ัง
หน่วยวทิยาศาสตร์ชุมชน/หน่วย
พฒันาศักยภาพด้านภาษาแกชุ่มชน
บนฐานความต้องการและองค์
ความรู้จากการวจิยัและนวตักรรม

1 ชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความ
ร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชน
2 รางวลั/ผลิตภณัฑ์/มาตรฐานที่
ชุมชนได้รับเพิม่ขึ้น
3 ชุมชนได้รับการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและยกระดับรายได้ภายใต้
โครงการทีม่หาวทิยาลัยเข้ามาให้
ความรู้และร่วมพฒันาใหพ้น้เกณฑ์
ความยากจน
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่5 ประชุมวชิาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ 
คร้ังที ่3 (คณะมนุษย์ฯ)

92,700                  92,700 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่6 วจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่
การพฒันาท้องถิ่น (คณะมนุษย์ฯ)

530,400               530,400 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่7 จดันิทรรศการแสดงผลงานวจิยั
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก (สถาบันวจิยัฯ)

352,000               352,000 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่8 การพฒันาระบบควบคุมความชื้น
ในดิน โดยใช้เคร่ืองมือไร้สาย ส าหรับการผลิต
ทุเรียนนอกฤดูกาล อ.นบพติ า จ.
นครศรีธรรมราช

   1,600,000     1,600,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่9 การปลูก สมบัติ การเกบ็รักษา 
และการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของ
ข้าวอนิทรีย์ใน อ.ระโนด จ.สงขลา

   4,080,000     4,080,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

กจิกรรมที ่10 พฒันาการผลิตกาแฟเพือ่เป็น
สินค้าชุมชน ในอ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

   2,710,000     2,710,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

โปรแกรมที ่2 พฒันา
หอ้งปฏบิัติการทดสอบใหไ้ด้รับรอง
มาตรฐาน ISO IEC 17025

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการมาตรฐาน
ความปลอดภยัของหอ้งปฏบิัติการ 
(สถาบันวจิยัฯ)

16,800                  16,800 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

โปรแกรมที ่3 พฒันาหน่วย
เคร่ืองมือกลางทีม่ีศักยภาพเพือ่
สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

กจิกรรมที ่1 บริหารศูนย์วทิยาศาสตร์                -   ศูนย์เคร่ืองมือกลาง

รวมงบประมาณ -               -            548,500        -             -            -              -              -                     548,500
กจิกรรมที ่1 คลีนิควจิยั (สถาบันวจิยัฯ) 43,200                  43,200 สถาบันวจิยัและ

พฒันา
กจิกรรมที ่2 ผลงานสร้างสรรค์/วจิยั ด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ (คณะศิลป์)

100,000               100,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการทรัพย์สิน
ทางปัญญากบังานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
(สถาบันวจิยัฯ)

21,600                  21,600 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่4 สนับสนุนการท าวจิยัคณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (คณะอตุฯ)

350,000               350,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่5 สัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ือง "การ
ขับเคล่ือนผลงานวจิยัและนวตักรรมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน"์ (สถาบันวจิยัฯ)

19,700                  19,700 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่6 ถ่ายทอดข้อมูลวจิยัสู่ชุมชน 
(คณะมนุษย์ฯ)

14,000                  14,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณ -               -            523,600        -             -            -              -              -                     523,600

โปรแกรมที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างสรรค์ผลงานวจิยั งาน
สร้างสรรค์ นวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม

โปรแกรมที ่5 ส่งเสริม สนับสนุน
งานวจิยัภายใต้ Platform 1) เกษตร
 อาหาร แปรรูปผลิตภณัฑ์ 2) การ
ท่องเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 3) 
การศึกษา 4) เทคโนโลยีและ
นวตักรรม
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง "การ
เขียนข้อเสนอแผนงานวจิยัและนวตักรรมให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของ
ประเทศ" (สถาบันวจิยัฯ)

71,200                  71,200 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนงานการท า
วจิยัภายใต้ Platform (คณะวจก.)

400,000               400,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการ การพฒันา
โจทย์วจิยัเชิงพืน้ทีเ่พือ่เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านการวจิยัเกษตรและอาหารเพือ่
พฒันาท้องถิ่น (คณะเกษตรฯ)

52,400                  52,400 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

รวมงบประมาณ -               -            1,952,800      -             -            -              -              -                  1,952,800
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง "การ
เขียนบทความวจิยัเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่" 
(สถาบันวจิยัฯ)

71,200                  71,200 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
"จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์" (สถาบันวจิยัฯ)

78,600                  78,600 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่3 สนับสนุนด้านการจดัสรรทุนวจิยั
การท าวจิยัและพฒันานวตักรรมเชิงพืน้ที่
ใหแ้กอ่าจารย์ คณะครุศาสตร์

289,000               289,000 คณะครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4 ส ารวจความต้องการเพือ่การ
พฒันาท้องถิ่น (คณะมนุษย์ฯ)

14,000                  14,000 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่5 จดัสรรทุนสนับสนุนการวจิยั 
(คณะวทิย์ฯ)

100,000               100,000 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กจิกรรมที ่6 สมทบกองทุนวจิยั 1,400,000          1,400,000 มหาวทิยาลัยฯ
รวมงบประมาณ -               -            928,100        -             -            -              -              -                     928,100
กจิกรรมที ่1 ประชุมวชิาการบรรยายพเิศษ
และน าเสนอผลงานวจิยัด้านศิลปะและ
วฒันธรรม (ส านักศิลปะฯ)

225,600               225,600 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

2 พฒันาศูนย์เป็นเลิศด้านศิลปะ
และวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้

กจิกรรมที ่2 สารรัตถะวฒันธรรมพืน้ถิ่น
ภาคใต้ online (ไม่ใช้งบประมาณ)  (ส านัก
ศิลปะฯ)

-                              -   ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่3 ร าลึกพระคุณของสถาบันและ
พระคุณครู (วทิยาเขตสตูล)

6,000                      6,000 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่4 MGT สร้างสรรค์ลานวฒันธรรม
ท้องถิ่น (คณะวจก.)

100,000               100,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่5 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ MGT 
สานสัมพนัธว์ฒันธรรมองค์กร (คณะวจก.)

40,000                  40,000 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่6 MGT สืบสานวฒันธรรมสู่การ
สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (คณะวจก.)

285,800               285,800 คณะวทิยาการจดัการ

กจิกรรมที ่7 น้อมร าลึกพระคุณครูครุศาสตร์ 
(คณะครุฯ)

31,400                  31,400 คณะครุศาสตร์

โปรแกรมที ่5 ส่งเสริม สนับสนุน
งานวจิยัภายใต้ Platform 1) เกษตร
 อาหาร แปรรูปผลิตภณัฑ์ 2) การ
ท่องเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 3) 
การศึกษา 4) เทคโนโลยีและ
นวตักรรม

โปรแกรมที ่1 สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเกบ็ข้อมูล
และบูรณาการด้านทะนุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ศิลปกรรมกบัการจดัการเรียนการ
สอน การบริการวชิาการและการวจิยั

1 มหาวทิยาลัยมีฐานข้อมูลองค์
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านศิลปะและวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม

โปรแกรมที ่6 ส่งเสริมคณาจารย/์
นักศึกษาท าวจิยัทัง้ในและ
ต่างประเทศกบัหน่วยงานต่าง ๆ

Objective 3 
มหาวทิยาลัยสามารถ
สร้างความโดดเด่นใน
ด้านศิลปะและวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่น

3 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปะและวฒันธรรม 
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ

80



Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่8 อบรมการปฏบิัติตามหลักศาสนา
 (คณะครุฯ)

31,300                  31,300 คณะครุศาสตร์

กจิกรรมที ่9 พธิไีหวค้รูและครอบครูดนตรีไทย
 (คณะศิลป์)

60,000                  60,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่10 อบรมเชิงปฏบิัติการ ด้าน
เทคโนโลยีศิลปหตัถกรรมท้องถิ่นและภมูิภาค 
คร้ังที ่11 (คณะอตุฯ)

12,200                  12,200 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่11 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมโลจิ
สติกส์ (คณะอตุฯ)

9,000                      9,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่12 เข้าวดัปฏบิัติธรรมนักศึกษา
สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ (คณะอตุฯ)

1,000                      1,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่13 อบรมเชิงปฏบิัติการนวตักรรม
สร้างสรรค์สืบสานความเป็นไทย (คณะอตุฯ)

24,500                  24,500 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่14 ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเพือ่
ชุมชน หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 
(คณะอตุฯ)

10,000                  10,000 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

กจิกรรมที ่15 ลานวฒันธรรม "เป็นอยู่อย่าง
เราชาวปักษใ์ต้ในยุค 4.0" (คณะมนุษย์ฯ)

39,900                  39,900 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กจิกรรมที ่16 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่
เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51,400                  51,400 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณ -               573,100        -             -            -              -              -                     573,100

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการสร้าง
เครือข่ายแกนน าเยาวชนจติอาสาในฐานะ
นักศึกษาทูตวฒันธรรม (ส านักศิลปะฯ)

48,800                  48,800 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่2 อบรม "เทคนิคการท าวา่วควาย
ภมูิปัญญาท้องถิ่นจงัหวดัสตูล" (วทิยาเขตสตูล)

32,400                  32,400 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่3 จดังานสืบสานและอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยวนัลอยกระทงส าหรับนักศึกษา
ครู (คณะครุฯ)

19,100                  19,100 คณะครุศาสตร์

กจิกรรมที ่4 เสริมสร้างอตัลักษณ์ความเป็นครู
ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณี (คณะครุฯ)

100,000               100,000 คณะครุศาสตร์

กจิกรรมที ่5 ทรรศการ การแสดงศิลปกรรม
แหง่ชาติ (คณะศิลป์)

30,000                  30,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กจิกรรมที ่6 เข้าร่วมงานศิลปวฒันธรรม
อดุมศึกษา คร้ังที ่20 (ส านักศิลปะฯ)

342,800               342,800 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

รวมงบประมาณ -               -            149,700        -             -            -              -              -                     149,700

โปรแกรมที ่2 บูรณาการพนัธกจิ
สัมพนัธเ์พือ่พฒันาสังคมท้องถิ่น /
ด้านศิลปะและวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม/ กฬีา/การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริมและสืบสาน
การพฒันาแหล่งเรียนรู้เพือ่
ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่2 ปริวรรตและศึกษาวเิคราะห์
เอกสารโบราณประเภทหนังสือบุด (ส านัก
ศิลปะฯ)

13,500                  13,500 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่3 แหล่งเรียนรู้วฒันธรรม (ส านัก
ศิลปะฯ)

50,000                  50,000 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ความ
เป็นไทย (ส านักศิลปะฯ)

71,200                  71,200 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่5 ตักบาตรทุกวนัพฤหสับดีและ
ละหมาดทุกวนัศุกร์ (ส านักศิลปะฯ)

10,000                  10,000 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่6 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมในท้องถิ่นและของไทย (วทิยา
เขตสตูล)

5,000                      5,000 วทิยาเขตสตูล

รวมงบประมาณ -               -            125,500        -             -            -              -              -                     125,500

กจิกรรมที ่1 สงขลาคดีศึกษา (ส านักศิลปะฯ) 112,500               112,500 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่2 กสิกรรมธรรมชาติตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (ส านักศิลปะฯ)

-              13,000                  13,000 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

รวมงบประมาณ -              -           170,200       -            -          -             -             -                    170,200
กจิกรรมที ่1 พฒันาต่อยอดทุนทางวฒันธรรม
สู่การเพิม่มูลค่าและสร้างรายได้ใหก้บัชุมชน 
(ส านักศิลปะฯ)

100,200               100,200 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่2 จดังานส่งเสริมและอนุรักษภ์มูิ
ปัญญาอาหารลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (ส านัก
ศิลปะฯ)

59,000                  59,000 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการสืบสาน
วฒันธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย
ถวายในหลวงรัชกาลที ่10 (คณะเกษตรฯ)

11,000                  11,000 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วิทยาเขตสตูล -              -           1,152,000    -            -          -             -             -                 1,152,000
รวมงบประมาณ -               -            61,400          -             -            -              -              -                      61,400

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ "การพฒันา
หลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการ"

9,600                      9,600 วทิยาเขตสตูล

2 พฒันาหลักสูตรระยะส้ัน กจิกรรมที ่2 พฒันาทักษะและศักยภาพ
นักศึกษาสาขานวตักรรมการจดัการและ
นักศึกษาสาขาการท่องเทีย่ว

23,700                  23,700 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่3 พฒันาทักษะและศักยภาพ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์วทิยาเขตสตูล

28,100                  28,100 วทิยาเขตสตูล

รวมงบประมาณ -               1,090,600      -             -            -              -              -                  1,090,600

โปรแกรมที ่1 มีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการเพือ่พฒันา
เชิงพืน้ทีแ่ละตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดั

1 พฒันาหลักสูตรใหม/่หลักสูตร
ความร่วมมือตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

โปรแกรมที ่4 สนับสนุนการจดัต้ัง
ศูนย์เป็นเลิศเพือ่แหล่งเรียนรู้/ศูนย์
พฒันาการท่องเทีย่วศิลปะและ
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมของภาคใต้

Objective 1 
มหาวทิยาลัยมีหลักสูตร
เพือ่สร้างความเป็นเลิศใน
การพฒันาภาคใต้ฝ่ังอนั
ดามัน

โปรแกรมที ่2 สร้างหรือพฒันา
ระบบบริหารจดัการองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

โปรแกรมที ่5 บูรณาการพนัธกจิ
สัมพนัธเ์พือ่ยกระดับเศรษฐกจิ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นที่
เป็นไปตามบริบทและความต้องการ
ในการพฒันาท้องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริมและสืบสาน
การพฒันาแหล่งเรียนรู้เพือ่
ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่1 บริหารงานส านักงานวทิยาเขต
สตูล

1,015,600          1,015,600 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่2 ประชาสัมพนัธส์ร้างภาพลักษณ์
วทิยาลัยเขตสตูล

70,000                  70,000 วทิยาเขตสตูล

กจิกรรมที ่3 พฒันาความรู้และทักษะด้าน
การบริหารจดัการและการท างาน

5,000                      5,000 วทิยาเขตสตูล

Objective 2 พฒันา
นวตักรรมเพือ่การพฒันา
พืน้ที่

1 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และ
นวตักรรมชุมชน

โปรแกรมที ่1 สร้างนวตักรรมเพือ่
การพฒันาเชิงพืน้ที่

กจิกรรมที ่1 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และนวตักรรม
ชุมชน "ทุง่ใหญส่ารภ"ี

                -                  -   วทิยาเขตสตูล

2 พฒันางานวจิยัและสร้าง
นวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์การพฒันา
เชิงพืน้ที่

โปรแกรมที ่2 ส่งเสิรมและ
สนับสนุนการน านวตักรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพืน้ที่

               -   

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 82,853,200   -           43,443,700   11,750,000 833,200    384,900       2,500,000   44,844,300   186,609,300
1 พฒันาและสนับสนุนระบบงาน
เพือ่การบริหารจดัการ

โปรแกรมที ่1 พฒันาระบบเพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจและบริหาร
จดัการ

กจิกรรมที ่1 พฒันาระบบ MIS                -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมที ่2 พฒันาฐานข้อมูล
ขนาดใหญ ่Big Data

กจิกรรมที ่1  พฒันาระบบข้อมูลต าบลใน
จงัหวดั

               -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณ 82,853,200    40,686,400    11,750,000  833,200     384,900        -              -               136,507,700
กจิกรรมที ่1 การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยและใน
ต าแหน่งอธกิารบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

        494,200        494,200 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่2 อบรมเร่ือง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

18,600                  18,600 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กจิกรรมที ่3 อบรมเร่ือง คุณธรรมและหลัก
ธรรมาภบิาลในการปฏบิัติงาน

18,600                  18,600 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กจิกรรมที ่4 บริหารมหาวทิยาลัยราชภฏั
สงขลา

82,853,200    38,094,000    11,750,000   132,697,200 มหาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่6 บริหารจดัการส านักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน

        875,500        875,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่7 บริหารงานวทิยบริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานศูนย์ความเป็น
เลิศด้านภาษา

1,016,000          1,016,000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่8  พฒันามหาวทิยาลัยราชภฏั
สงขลา

833,200     384,900            1,218,100 มหาวทิยาลัยฯ

โปรแกรมที ่1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจดัการด้วย
หลักธรรมาภบิาลภายในมหาวทิยาลัย

Objective 2 
มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร
คุณภาพ

1 ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ปฏบิัติงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)
2 ส านัก/สถาบันได้มาตรฐานตาม
การประเมิน EdPEx
3 หน่วยงานภายในมีผลการ
ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในไม่ต่ ากวา่ระดับดี

Objective 1 
มหาวทิยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจดัการที่
ทันสมัย

โปรแกรมที ่2 สร้างหรือพฒันา
ระบบบริหารจดัการองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่9 ประชุมเชิงปฏบิัติการการเปิด
ประตูสู่มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (SKRU 
OPER HOUSE) และประชุมครูแนะแนวเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้การศึกษาต่อใน
ระดับอดุมศึกษา

        110,500        110,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

กจิกรรมที ่10 สัมมนาบทบาทและหน้าทีข่อง
กรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

59,000                  59,000 ส านักงานอธกิารบดี

รวมงบประมาณ -               -               -             -            -              2,500,000    -                  2,500,000
กจิกรรมที ่1 บริหารจดัการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพธรุกจิ สงขลาพาเลซ

1,500,000        1,500,000 มหาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่2 บริหารจดัการหอพกัรุกขวลัย์ 700,000              700,000 มหาวทิยาลัยฯ
กจิกรรมที ่3 UBI ตลาดนัดวฒันธรรม 300,000              300,000 ศูนย์บ่มเพาะธรุกจิ  

UBI
โปรแกรมที ่3 พฒันาระบบ
บริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด

กจิกรรมที ่1 จา่ยเงินยืมโดยการโอนเงินผ่าน
ระบบออนไลน์

               -   ส านักงานอธกิารบดี

โปรแกรมที ่4 บริหารจดัการ
มหาวทิยาลัยโดยใช้หลัก Cost 
Effectiveness (Lean 
Management)

กจิกรรมที ่1 ประชุมเพือ่ปรับโครงสร้าง
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

               -   มหาวทิยาลัยฯ

รวมงบประมาณ -               353,900        -             -            -              -              -                     353,900

กจิกรรมที ่1 อบรมเร่ือง "เสริมสร้างทักษะและ
เพิม่ประสิทธภิาพการจดัซ้ือจดัจา้งภายใต้ 
พ.ร.บ.และระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ และกฎกระทรวงที่
เกีย่วข้อง"

61,600                  61,600 ส านักงานอธกิารบดี

กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏบิัติการ การจดัท า
คู่มือปฏบิัติงาน

4,900                      4,900 ส านักงานอธกิารบดี

กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏบิัติการ การจดัการ
ความรู้ (KM)

          44,400         44,400 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่4 ประกวดแนวปฏบิัติทีดี่           58,800         58,800 ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน
ทะเบียน

กจิกรรมที ่5 อบรมผู้ประเมิน AUN QA 
Assessor training

        152,700        152,700 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 
ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนองานวชิาการและ
งานวจิยั

20,600                  20,600 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมที ่5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากร

โปรแกรมที ่2 ส่งเสริมการบริหาร
จดัการทรัพย์สินและพฒันาโครงการ
เพิม่รายได้และลดรายจา่ย
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
เพือ่ประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจทิัลตาม
มาตรฐานสากล (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่7 สัมมนาสานสัมพนัธว์ฒันธรรม
องค์กร (วทิยาเขตสตูล)

10,900                  10,900 วทิยาเขตสตูล

รวมงบประมาณ -               1,772,100      -             -            -              -              -                  1,772,100
กจิกรรมที ่1 อบรมใหค้วามรู้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับส านัก/สถาบัน

          33,700         33,700 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยราช
ภฏัสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12,500                  12,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

กจิกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานอธกิารบดี พ.ศ.2565 
และแผนปฏบิัติราชการส านักงานอธกิารบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5,000                      5,000 ส านักงานอธกิารบดี

กจิกรรมที ่4 ปฐมพยาบาลและรักษาเบือ้งต้น         180,000        180,000 กองพฒันานักศึกษา
กจิกรรมที ่5 ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวน
และจดัท าแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิัติราชการ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

            5,500           5,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่6 อบรมเชิงปฏบิัติการ การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา
 2563 ระดับส านักสถาบัน หลักสูตร คณะ
และมหาวทิยาลัย

          63,400         63,400 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

กจิกรรมที ่7 อบรมเชิงปฏบิัติการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

          40,300         40,300 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่8 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปะการศึกษา 2563

        924,000        924,000 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่9 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

        193,500        193,500 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่10 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับส านัก/สถาบัน

          86,600         86,600 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน
กจิกรรมที ่11 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวทิยาลัย

        110,400        110,400 ส านักส่งเสริม
วชิาการและงาน

ทะเบียน

โปรแกรมที ่6 พฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิของ
มหาวทิยาลัย
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่12 อบรมเชิงปฏบิัติการเครือข่าย
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเขตภมูิศาสตร์ภาคใต้ 
(SRARITNET) คร้ังที ่10

41,100                  41,100 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่13 ประชุมเชิงปฏบิัติการ การ
จดัท าแผนปฏบิัติการ ประเมินผล และ
ทบทวนแผนกลยุทธ ์(ไม่ใช่งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่14 อบรมเร่ืองการเสริมสร้างทักษะ
ในการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน

60,100                  60,100 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กจิกรรมที ่15 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ "การ
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ ์แผนปฏบิัติ
ราชการ และแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

2,300                      2,300 ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม

กจิกรรมที ่16 สัมมนาเชิงปฏบิัติการ "การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิัติ
ราชการและแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของสถาบันวจิยัและพฒันา
 มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

13,700                  13,700 สถาบันวจิยัและ
พฒันา

โปรแกรมที ่7 เพิม่ประสิทธภิาพการ
รับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 
(เช่น นโยบาย/แผนพฒันาต่าง ๆ ที่
ส าคัญระดับชาติ/จงัหวดั/องค์กร 
ฯลฯ)

กจิกรรมที ่1 บริหารจดัการงานประชาสัมพนัธ์ 571,000               571,000 ส านักงานอธกิารบดี

รวมงบประมาณ                 -                 -                   -                  -                -                   -                  -      44,844,300   44,844,300
กจิกรรมที ่1 จดักจิกรรมหอ้งสมุดสัญจร (ไม่ใช้
งบประมาณ)

-                              -   ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจิกรรมที ่2 จดัหาครุภณัฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง เพือ่สนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอน

   44,844,300   44,844,300 มหาวทิยาลัยฯ

รวมงบประมาณ -               -               -             -            -              -              -                             -   1 ด าเนินการตามนโยบาย Green 
and Clean University
2 มหาวทิยาลัยมีอาคารประหยัด
พลังงานเพิม่ขึ้น
3 มหาวทิยาลัยมีแผนบริหารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน

โปรแกรมที ่8 ประชาชน/
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อผล
การด าเนินงานของมหาวทิยาลัย
ราชภฏัสงขลา

Objective 3 
มหาวทิยาลัยมี
สภาพแวดล้อมทีดี่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
และการใหบ้ริการด้วย
นโยบาย Green and 
Clean University

โปรแกรมที ่1 ปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
เรียนการสอนตามนโยบาย Green 
and Clean University
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Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม  แผ่นดิน  เบกิแทนกัน  บ.กศ.  กศ.บป.  บณัฑิต
 โรงเรียน
สาธติฯ

 เงินรายได้
และ

ผลประโยชน์
 เงินคงคลัง  งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที ่1 Green Office (ไม่ใช้งบประมาณ) -                              -   สถาบันวจิยัและ
พฒันา

กจิกรรมที ่2 อพ.สธ. อนุรักษพ์นัธกุรรมพชืใน
พระราชด าริ

               -   สถาบันวจิยัและ
พฒันา

โปรแกรมที ่2 สนับสนุนแนวทาง
การพฒันาการลดการใช้พลังงาน
และเพิม่ประสิทธภิาพการใช้
พลังงานและสาธารณูปโภค

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ สร้างความ
ตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ

45,200                  45,200 ส านักงานอธกิารบดี

โปรแกรมที ่3 ส่งเสริมใหห้น่วยงาน
เข้ารับการตรวจประเมินเป็น
หน่วยงานสีเขียว

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏบิัติการ การเตรียม
ความพร้อมส่งเสริมใหห้น่วยงานเข้ารับการ
ประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว

15,100                  15,100 ส านักงานอธกิารบดี

โปรแกรมที ่4 ทบทวน/จดัท าแผน
บริหารมหาวทิยาลัยในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

กจิกรรมที ่1 ทบทวน/จดัท าแผนบริหาร
มหาวทิยาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

               -   มหาวทิยาลัยฯ

แผนงานบคุลากรภาครัฐ  337,703,300              -      29,468,700              -               -                  -                 -                 -    367,172,000
กจิกรรมที ่5 รายการบุคลากรภาครัฐ 337,703,300  29,468,700     367,172,000 มหาวทิยาลัยฯ

โครงการยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน 21,297,400   -           -              -            -          -             -             -               21,297,400
กจิกรรมที ่1 ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏั
เพือ่การพฒันาท้องถิ่น

21,297,400      21,297,400 มหาวทิยาลัยฯ

1 ด าเนินการตามนโยบาย Green 
and Clean University
2 มหาวทิยาลัยมีอาคารประหยัด
พลังงานเพิม่ขึ้น
3 มหาวทิยาลัยมีแผนบริหารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน

Objective 3 
มหาวทิยาลัยมี
สภาพแวดล้อมทีดี่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
และการใหบ้ริการด้วย
นโยบาย Green and 
Clean University

โปรแกรมที ่1 ปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
เรียนการสอนตามนโยบาย Green 
and Clean University
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ ฯ เพ่ือนำเสนอให้ผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ฯ ขึ้น โดยมมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและ

ประเมินผลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส 
2. การประเมินระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนเป็นรายไตรมาส 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และ

พึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัดและโครงการสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทย าลัย
ทุกสิ้นไตรมาส และเสนอสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผน และพิจารณา
กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำได้โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้
วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำคัญท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมิน
ในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 
กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ) 
 คือ  มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ที่สหภาพยุโรปจัดทำขั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมิน
ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002  สภาแห่งสหภาพยุโรป ได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง DEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบัน กรอบ
อ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล 
 CEFR ได้จำแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลักและแบ่งออกเป็น 6 ระดับความสามารถดังนี้ 

Level group A B C 
Level group 

name 
Basic User 

ผู้ใช้ภาษาพ้ืนฐาน 
Independent User 
ผู้ใช้ภาษาข้ันอิสระ 

Proficient User 
ผู้ใช้ภาษาข้ันคล่องแคล่ว 

Level A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Level name Breakthrough or 

beginner 
Way stage or 
elementary 

Threshold or 
intermediate 

Vantage or upper 
intermediate 

Effective 
Operational 

Proficiency or 
advanced 

Mastery or 
proficiency 

  
 ทั้งนี้ในแต่ละระดับได้กำหนดความสามารถในการใช้ภาษาไว้ดังนี้ 

ระดับ คำอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่

ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 
A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวัดในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และ

สามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่น 
ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
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ระดับ คำอธิบาย 
B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถจะอ่านและ
ทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียน
ข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะ
สื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้
อย่างเหมาะสม 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

SWOT Matrix 

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

ได้รับยอมรับจากผู้สนใจเข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
3. ต้นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถาบันอื่น 
4. หลักสูตรมีความหลากหลายและได้รับการรับรองจาก สกอ.ทุกหลักสูตร

สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากข้ึน 
5. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
6. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

7. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 

 

1. มีหลักสูตรที่เหมือนกับมหาลัยอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ทำให้มีภาวะการแข่งขันในการรับ
นักศึกษาสูง 

2. สัดส่วนของคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบ Function ซึ่งมีแนวโน้ม
จะลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง  

4. การบูรณาการระหว่างศาสตร์ของแต่ละหลักสูตรยังมีน้อยทำให้บัณฑิตที่ผลิตมี
องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาและขยายผลต่อยอดไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย ทำให้มหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

6. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าค่ามาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
7. สัดส่วนของนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้าง

สูง (ออกกลางคัน จบช้า) 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 

1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นทำให้
มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. รัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Reprofile และ 
Reinventing โดย มรภ.สงขลาเน้น การผลิตครู  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเป็นผู้ประกอบการการพัฒนา
และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาธนาคารชุมชน กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3. แนวทางการพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดมีเป้าที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นช่องทางในการสร้างงานและเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 

4. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีโอกาสในการร่วมพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 

5. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดทำหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิต 4.0 

6. พ้ืนที่มีศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทำให้
มีความต้องการบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนที่
มากขึ้นเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองตอบกับความ
ต้องการดังกล่าว 

7. ภาคผู้ประกอบการและรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตแบบ 
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับสถานประกอบการและการทำงานจริง 

8. มีสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ที่ต้องการจะพัฒนาครูให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ที่มีหลายรอบและมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับ
ในรอบหลังๆ ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดใจเลือกสถาบัน 
การศึกษาท่ีจะศึกษาต่อได้มากข้ึน และมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทางเลือกแรกและ
ทางเลือกสุดท้าย 

2. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นเฉพาะด้านกว่าอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันหลายสถาบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของผู้เรียน 

3. งบประมาณในช่องทาง Function มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลให้
ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงบูรณาการ เชิงประเด็นการพัฒนา (agenda) 
และเชิงพื้นที่มากข้ึน (Area) 

4. กระทรวง มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวะเพ่ือผลิตแรงงานที่
ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานในประเทศในปัจจุบันและอนาคต 
ทำให้ผู้เรียนสายสามัญลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนผู้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

5. ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่
รับเข้าทำงาน หลายองค์กรจึงมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นมาเฉพาะเพ่ือผลิตคน
สำหรับสนองตอบต่อธุรกิจโดยตรง 

6. ราคาสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้ (ยางพารา ปาล์ม ข้าว) มีแนวโน้มลดลง
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานศึกษาต่อของผู้ปกครอง 

7. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องลด
ค่าใช้จ่ายโดยให้บุตรหลานศึกษาในพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้สนใจศึกษาต่อกับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่มากขึ้น 

8. การระบาดของโรคร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 

 


