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ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) จากการทบทวนภารกิจ (Reprofiling) จากสถานภาพและทรัพยากรในปัจจุบันพร้อมทั้งได้น ากรอบ
แนวทางต่าง ๆ ได้แก่ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0  
นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายและแผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2560 – 2561 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 
ของอธิการบดี  พร้อมทั้งได้น าได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยค านึงถึงหลักการพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาเป็นกรอบในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพสอดคล้องทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยใน 2 ด้าน คือ  ด้านที่ 1 
การเป็นต้นแบบแห่งการผลิตและพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา นอนจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และเทคโนโลยี และด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (Aare Bess Development) โดยได้ก าหนด
เปูาหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และค่าเปูาหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละกลยุทธ์ที่จะ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในช่วงแรกของการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นระยะเตรียมความพร้อมไปเป็นแผน
หลักในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ของหน่วยงานต่อไป 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นี้ จัดท าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย พร้อมนี้ต้องขอขอบคุณท่าน
นายกสภามหาวิทยาลัยและท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
29 เมษายน 2561 
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บทท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ 
โดยคาดว่ายังคงสถานะเดิมภายใน 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) ตั้งอยู่ที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขา
รูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังจังหวัด
สตูล จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
ทุ่งใหญ่สารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นสถาบันที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดมา ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังเช่น
ปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.  2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพ่ือให้ไปท า
หน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจ า
มณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับ
นักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่3) เข้าเรียนตามหลักสูตรป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพ่ิมวิชาครูเป็น
พิเศษ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล 

ในปี พ.ศ. 2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูประจ ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยตั้งที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอก าแพงเพชร (ปัจจุบันคือ
อ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอ าเภอและจังหวัดต่าง ๆ ส่งมาเรียน ก าหนด 2 ปี 
ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่งเขต
การ ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็ น
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475) เข้าเรียนมีก าหนด 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน 
ม.3 เข้าเรียน มีก าหนด 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ มาเข้า
เรียน มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต าบล
ที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
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ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่ 
ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือ 
ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  

ต่อมาใน พ.ศ. 2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 
เข้าเรียน 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
สงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ 
บริเวณ บ้านเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู
สงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกท้ังได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง 

ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าให้วิทยาลัย
ครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่ เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือ  
ครูประจ าการ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และ
ในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.
ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเรียกโครงการนี้ว่า 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูท า
หน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิ่น วิทยาลัยครูสงขลาจึงได้ผลิต
ครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความต้องการและ
ความจ าเป็น ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขา  
อ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ท าให้วิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 
จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงได้รับ
การยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตูล  
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความต้องการทางด้านการศึกษาของเยาวชนมีจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีแนวโน้มที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างสูง ทั้งนี้สถิติที่
ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่าร้อยละ 60 ในขณะที่จังหวัดสตูลนั้นยังไม่มี
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหากได้มีการสนับสนุนให้จัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น 
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ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนประกอบกับทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ที่ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเปูาประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 สตูลได้รับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์จั งหวัด
ชายแดนใต้ และเป็นประตูสู่เวทีอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงท าให้มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วิทยาเขตจังหวัดสตูลด้วยการผลักดันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ด าเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตูล 
โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ประสานงบประมาณการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับชาติและระดับจังหวัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการเพ่ือขอถอนสถานภาพและ
ด าเนินการเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 4036/2515 (ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์) 
ได้เนื้อท่ี 346 ไร่ 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติการถอนสภาพการขึ้นทะเบียน
และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 ณ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์
ทุ่งใหญ่สารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล จึงได้ตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และพันธะสัญญาที่ให้ไว้
กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
สืบต่อไป 
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ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร คติพจน์ 

   ปรัชญา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

   ปณิธาน 
         ปัญญาญาณของท้องถิ่น     พลังแผ่นดินแห่งสยาม 
   สนองพระราชปิตุคาม          งดงามอย่างยั่งยืน 

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

   คติพจน์ 
    ปญฺญา นราน  รตน  - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็น
ผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีขีดความสามารถท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

3. เพ่ือสั่งสมองค์ความรู้จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร์สู่สากลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

5. เพ่ือส่งเสริม สืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ เพื่อให้เกิดความส านึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ  

6. เพื่อส่งเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมี
คุณภาพ 
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โครงสร้างองค์กร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย* 

สถาบัน/ส านัก/ 
หน่วยงานเทียบเท่า 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

ส านักงานวิทยาเขตสตูล* 

คณะครุศาสตร์*  

วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ* 

คณะพยาบาลศาสตร์* 
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โครงสร้างการบริหารงาน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ส านักงานอธิการบด ี
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. ส านักงานวิทยาเขตสตูล โครงการจดัตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล* 
 

1.  คณะครุศาสตร ์
2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  คณะวิทยาการจดัการ 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร ์
8.  บณัฑิตวิทยาลยั* 
9.  คณะพยาบาลศาสตร ์โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วิทยาเขตสตูล* 
10. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล* 
11. คณะครุศาสตร ์โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา วิทยาเขตสตูล* 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
ส านัก/สถาบัน/หน่วยงานเทียบเท่า 

คณบดี 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  “เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม  เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนิน
ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรรมดี คือ การกระท า และค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี 

ตราสัญลักษณ์  

 
  

 

  สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    

  
   

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 

    

  
 

  สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

    

  
 

  สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน 

    

  
 

  สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  



8 
 

สีประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

   

  
 

  สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 

    

  
 

  สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง 
  

 
** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้า

ท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ ** 
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

  
ดอกปาริฉัตร 

  

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
 

 

ต้นสารภีทะเล 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

1. ค าจ ากัดความ 

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

2. หลักการบรรจุหลักสูตรใน Reprofiling  คือ จ านวนหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. รายละเอียดจ านวนหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2560 – 2574 ประกอบด้วย 

3.1 หลักสูตรปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งหมด 57 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 50 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 
จ านวน 6 หลักสูตร และสามารถจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จ านวน 
34 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จ านวน 21 หลักสูตร ด้าน Health Science จ านวน 2 
หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  
คณะ ระดับการศึกษา/จ านวนหลกัสูตร รวม รวม

ท้ังสิ้น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท 

SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS 

ครุศาสตร ์ 8     8 1     1 3     3 12 0 0 12 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

7 1   8       0       0 7 1 0 8 

วิทยาการจัดการ 8     8       0 1     1 9 0 0 9 

ศิลปกรรมศาสตร ์ 6     6       0       0 6 0 0 6 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

  10 1 11       0     1 1 0 10 2 12 

เทคโนโลยีการเกษตร   5   5       0   1   1 0 6 0 6 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   4   4       0       0 0 4 0 4 

รวม 29 20 1 50 1 0 0 1 4 1 1 6 34 21 2 57 

หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ทั้งหมด 57 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ระดับ ปริญญาตรี  จ านวน  50  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ จ านวน 8 หลกัสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทย 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 8 หลักสูตร 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสวัสดิการสังคม   

  คณะวิทยาการจัดการ    จ านวน 8 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   

6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   

7. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน   
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล   

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   

5. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   

6. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์   

11. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 4 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   

 ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

 ระดับ ปริญญาโท  จ านวน  6  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์  จ านวน 3 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 1 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอปิด)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 1 หลักสูตร 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 1 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  

 และสามารถจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จ านวน 34 
หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จ านวน 21 หลักสูตร ด้าน Health Science จ านวน 2 หลักสูตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน Social Science and Humanities จ านวน 34 หลักสูตร จ าแนกตามระดับ

การศึกษา ได้ดังนี้  

  ระดับ ปริญญาตรี  จ านวน  29  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์ จ านวน 8 หลกัสูตร 

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 
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   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 7 หลักสูตร 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสวัสดิการสังคม 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

   คณะวิทยาการจัดการ    จ านวน 8 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   

6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   

7. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน   

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   

5. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   

6. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   

  ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์ 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

  ระดับ ปริญญาโท  จ านวน  4  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์  จ านวน 3 หลักสูตร 
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1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 1 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การบริหารธุรกิจ (รอปิด)  

2. ด้าน Science and Technology จ านวน 21 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้

ดังนี้  

   ระดับ ปริญญาตรี  จ านวน  20  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 1 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์   

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 4 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
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2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   

  ระดับ ปริญญาโท  จ านวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 1 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  

3. ด้าน Health Science จ านวน 2 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

   ระดับ ปริญญาตรี  จ านวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 หลักสูตร 

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  ระดับ ปริญญาโท  จ านวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 1 หลักสูตร 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  

 ตารางท่ี 2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 มกราคม 2561) 

คณะ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวมทั้งหมด 
จ านวนคน รอ้ยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 60 13.86 5 13.51 65 13.83 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

68 15.70 8 21.62 76 16.17 

วิทยาการจัดการ 68 15.70 13 35.14 81 17.23 
ศิลปกรรมศาสตร์ 43 9.93 4 10.81 47 10 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

102 23.56 3 8.11 105 22.34 

เทคโนโลยีการเกษตร 31 7.16 3 8.11 34 7.23 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 6.47 1 2.70 29 6.17 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 

30 6.93 0 0.00 30 6.38 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 0.69 0 0.00 3 0.64 
รวม 433 100.00 37 100.00 470 100.00 
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 ตารางท่ี 3 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามประเภท (นับรวมลาศึกษาต่อ) 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 100 21.28 
พนักงานมหาวิทยาลัย 317 67.45 
พนักงานประจ าตามสัญญา 53 11.28 

รวม 470 100 
 

 ตารางท่ี 4 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามหน่วยงานและต าแหน่ง (นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คณะ อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ รวม 
ครุศาสตร์ 53 11 1 0 65 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 5 0 0 76 
วิทยาการจัดการ 66 15 0 0 81 
ศิลปกรรมศาสตร์ 39 8 0 0 47 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 21 0 0 105 
เทคโนโลยีการเกษตร 24 9 1 0 29 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 6 1 0 29 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 30 0 0 0 30 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 0 0 0 3 

รวม 392 75 3 0 470 
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 ตารางท่ี 5 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษา (นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คณะ ตรี โท เอก รวม 
ครุศาสตร์ 0 43 22 65 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 67 7 76 
วิทยาการจัดการ 1 62 18 81 
ศิลปกรรมศาสตร์ 0 43 4 47 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 64 38 105 
เทคโนโลยีการเกษตร 1 20 13 34 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 23 6 29 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 0 0 30 30 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 1 0 3 

รวม 9 323 138 470 
 

ข้อมูลนักศึกษา  

 ตารางท่ี 6 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ (ลงทะเบียนเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2560 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

รหัส 58 57 56 55 54 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 

ครุศาสตร ์ 275 215 317 345 379 1,531 274 275 215 317 345 1,426 209 214 256 211 31
3 
1,234 

มนุษยศาสตร ์
และ
สังคมศาสตร ์

466 285 258 75 - 1,084 594 466 285 258 - 1,603 765 394 356 262 - 1,777 

วิทยาการจัดการ 1,045 798 677 612 - 3,132 1,173 1,045 798 667 - 3,683 1,112 753 700 724 - 3,289 

ศิลปกรรม
ศาสตร ์

173 102 140 106 - 521 228 173 102 140 - 643 239 149 128 62 - 578 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

550 339 509 469 - 1,867 596 550 339 509 - 1,994 456 376 368 319 - 1,519 

เทคโนโลย ี
การเกษตร 

235 172 126 61 - 594 289 235 153 126 - 803 261 185 173 114 - 733 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

255 121 24 24 - 424 365 255 26 24 - 670 310 273 49 52 - 648 

รวม 2,999 2,032 2,051 1,692 379 9,153 3,519 2,999 1,918 2,041 345 10,822 3,352 2,344 2,03
0 

1,744 31
3 
9,814 
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ตารางท่ี 7 จ านวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา) (ลงทะเบียนเรียน) ประจ าปีการศึกษา 
2558 – 2560 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ช้ันปีที่ 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

รหัส 58 57 56 55 54 59 58 57 56 55 60 59 58 57 56 

ครุศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

274 223 174 111 69 851 435 221 211 178 - 1,045 175 214 136 173 - 698 

วิทยาการ
จัดการ 

234 238 194 86 - 752 411 196 227 167 - 1,001 183 214 128 153 - 678 

ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

66 85 84 10 - 245 69 60 82 2 - 213 39 57 44 31 - 171 

เทคโนโลย ี
การเกษตร 

- 21 16 - - 37 - - 20 16 - 36 - - - 9 - 9 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

286 247 256 - - 789 309 248 242 - - 799 155 213 227 - - 595 

รวม 860 814 724 207 69 2,674 1,224 725 782 363 - 3,094 552 698 535 366 - 2,151 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

SWOT Matrix 

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

ตามเกณฑ์ครุสภาเป็นที่นิยมและได้รับยอมรับ
จากผู้สนใจเข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 

2. ต้นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่
ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน 

3. หลักสูตรมีความหลากหลายและได้รับการ
รับรองจาก สกอ.ทุกหลักสูตรสามารถเป็น
ทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น 

4. มีคณะและหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความ
โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่ในด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ด้านการแสดง) ทั้งยัง
มีการน านวัตกรรมมาต่อยอดส่งผลให้มีการสืบ
ทอดให้กับคนรุ่นใหม่ 

5. ระดับการให้ความส าคัญจ าเป็นของ จุดแข็ง 
(Strengths) มีคณะและหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับใน
พ้ืนที่ในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ด้าน
การแสดง) ทั้งยังมีการน านวัตกรรมมาต่อยอด
ส่งผลให้มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ 

6. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่มาจาก
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8. มีการก าหนดพ้ืนที่ ประเด็น และงบประมาณใน
การให้การบริการที่ชัดเจน ท าให้มีทิศทางและ
แนวทางในการให้บริการ 

9. มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและส่วนมากเป็นวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

1. มีปัญหาในเรื่องการบริหารงานบุคคล ทั้งด้าน
งบประมาณและภาระงาน ทั้งในส่วนของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและสัญญาจ้าง 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. มีหลักสูตรที่เหมือนกับมหาลัยอ่ืนๆในพ้ืนที่ท าให้มี
ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาสูง 

3. ความไม่เสมอภาคของค่าตอบแทนต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
#การบริหารจัดการ 

4. ความมั่นคงในอาชีพของบุคลากรที่ไม่แน่นอน #
การบริหารจัดการ 

5. การจัดสรรครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามล าดับความส าคัญ
ที่ผู้ใช้ประโยชน์ระบุไว้ #การบริหารจัดการ 

6. สัดส่วนของคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

7. มหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการ
แสวงหาแหล่งงบประมาณจากแหล่งอ่ืนมาเพ่ือ
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
งบ Function ซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจาก
จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

8. ยังขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของแต่ละ
หลักสูตรท าให้บัณฑิตท่ีผลิตมีองค์ความรู้เฉพาะ
ด้านที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบสาธารณูปโภค
ส าหรับนักศึกษามีน้อย 

10. ข้อมูล MIS ส าหรับการบริหารไม่เพียงพอ #การ
บริหารจัดการ 

11. การวิจัยสถาบันมีจ านวนน้อย ไม่สามารถน าไป
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจได้ 

12. จ านวนผลงานวิจัยที่มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
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จุดแข็ง (4M vs 4 พันธกิจ) จุดอ่อน (4M vs 4 พันธกิจ) 
 สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาและขยายผล

ต่อยอดไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย ท าให้
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

13. ผลของการบริการวิชาการไม่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

14. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน้อยมากและไม่มี
ความยืดหยุ่น ท าให้มีนักศึกษาน้อย ส่งผลให้ขาด
โอกาสในการพัฒนาอาจารย์และสร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

15. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าค่ามาตรฐาน
ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

16. สัดส่วนของนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้างสูง (ออกกลางคัน 
จบช้า) 

17. มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณด้าน
บุคลากรค่อนข้างสูง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต
บัณฑิตสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อเงินคงคลังใน
อนาคต 

18. นโยบายการวิจัยไม่ตรงตามความต้องการของ
ประเทศ 

19. คะแนนประเมิน SAR ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต 

20. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 

1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นท าให้มหาวิทยาลัยมี
บทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ Reprofile โดย มรภ.สงขลา
เน้น การผลิตครู อาหาร/การแปรรูปอาหาร และ
การท่องเที่ยว และให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
ในการพัฒนาธนาคารชุมชน กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

3. แนวทางการพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด 
และระดับจังหวัดมีเปูาที่สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างงานและ
เข้าถึงแหล่งงบประมาณ 

4. มีเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมที่เอ้ือ
และอ านวยความสะดวกต่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 

5. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้มีโอกาส
ในการร่วมพัฒนางานวิจัยและผลิตบัณฑิตเพ่ือ
รองรับการลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 

6. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ให้มหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต 4.0 

7. พ้ืนที่มีศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเที่ยวและบริการท าให้มีความต้องการ
บุคลากรและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการในพ้ืนที่มากข้ึนเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองตอบกับ
ความต้องการดังกล่าว 

8. ภาคผู้ประกอบการและรัฐบาลมีนโยบายในการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแบบสหกิจศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กับสถานประกอบการและการ
ท างานจริง 

9. สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็น
โอกาสในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

1. ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ที่มีหลายรอบและ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับในรอบหลังๆ ได้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดใจเลือก
สถาบันการศึกษาที่จะศึกษาต่อได้มากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยไม่ใช่ทางเลือกแรกและทางเลือก
สุดท้าย 

2. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความโดด
เด่นเฉพาะด้านกว่าอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหลาย
สถาบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของ
ผู้เรียน 

3. งบประมาณในช่องทาง Function มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ เชิงประเด็นการพัฒนา 
(agenda) และเชิงพื้นที่มากข้ึน (Area) 

4. จ านวนนักศึกษาทุกสถาบันในพ้ืนที่มีแนวโน้ม
ลดลง(ยกเว้น มอ.) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณลดลง 

5. กระทรวงศึกษาฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
ด้านอาชีวะเพ่ือผลิตแรงงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการตลาดแรงงานในประเทศในปัจจุบันและ
อนาคต ท าให้ผู้เรียนสายสามัญลดลง ซึ่งจะส่งผล
ต่อจ านวนผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่รับเข้าท างาน หลาย
องค์กรจึงมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นมาเฉพาะเพ่ือ
ผลิตคนส าหรับสนองตอบต่อธุรกิจโดยตรง 

7. พฤติกรรมของคนรุ่น gen Z โดยเฉพาะการมี
สมาธิสั้น ติดสื่อ Social มีผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนการสอน 

8. คุณภาพของนักเรียน (คะแนน O-NET) ในพ้ืนที่
ต่ ากว่าภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียนจากในพ้ืนที่
นอกเขตท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย ท าให้คุณภาพของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีน้อยกว่าพื้นที่อ่ืน 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
หลากหลายช่องทางมากขึ้น และเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้ที่สนใจได้มากขึ้น 

10. มีการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชมในการผลิตบัณฑิต 
โดยมีหลักสูตรที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 

11. มีสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ที่ต้องการจะ
พัฒนาครูให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรเฉพาะ
กลุ่มของมหาวิทยาลัย 

12. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้
ผู้ปกครองจ าเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายโดยให้บุตร
หลานศึกษาในพ้ืนที่ ส่งผลให้มีผู้สนใจศึกษาต่อ
กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่มากข้ึน 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การศึกษาและวัฒนธรรม (HRD & Education & 
Culture) มุ่งการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
ตลอดจน การส่งเสริมการท างานของ UNINET 
ความร่วมมือด้านการศึกษา ดนตรี ศิลปะและ
วัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT_GT ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการจัดการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืน 

14. ผู้เรียนมีความต้องการเรียนสายสามัญมากกว่า
สายอาชีวะ (66:34)  

15. ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้นใน
ทุกระดับช่วงวัย 

16. โครงสร้างของประชากรในพ้ืนที่ยังไม่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน 
อัตราการเกิดสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศท าให้
แนวโน้มจ านวนผู้สนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎในพ้ืนที่มากขึ้น 

9. ราคาสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้ (ยางพารา 
ปาล์ม ข้าว) มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจให้บุตรหลานศึกษาต่อของผู้ปกครอง 

10. หลักสูตร MOOC /ออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึน เข้ามาแย่ง
ผู้เรียนจากเรา 
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TOWS MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพ 
ระดับเป็นเลิศ (Premium Quality Teacher) 

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครู  
โดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของครูคุณภาพ 
ระดับเป็นเลิศ  

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา กับ
หน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงานอื่นใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

5. สร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการบ่มเพาะ 
ความเป็นครูในศาสตร์พระราชา 

6. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูที่มุ่ง 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตครูและนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

7. ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายชัดเจน 
8. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 

จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and 
Clean University 

9. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิทยาศาสตร์ชุมชน/ 
หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่ชุมชนบนฐาน      
ความต้องการและองค์ความรู้จากการวิจัยและ 
นวัตกรรม 

10. ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่ชัดเจน  
11. พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนใน 

ทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน 
สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อ
รองรับการผลิตครูให้ได้คุณภาพระดับเป็นเลิศ 

2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ   
3. หน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ/ 

ท าแผนชุมชน/โครงการ และสรุปผลการ 
พัฒนาหมู่บ้าน 

4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถ 
Coaching and Mentoring 

5. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูใน  
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่าง 
ต่อเนื่องและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยเน้นสะเต็มศึกษาที่บูรณาการกับ
ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

7. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง 
วิชาการอย่างเป็นระบบ 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วย 

หลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
10. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและองค์กร 
11. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้

พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
12. ส่งเสริมให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ 

จากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 
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TOWS MATRIX (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
12. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม

ท้องถิ่น /ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม/ กีฬา /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพ 

13. ส่งเสริมและสืบสานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

14. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของภาคใต้ 

15. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินเป็น
หน่วยงานสีเขียว 

 
 

13. พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพ 
14. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหา

ศักยภาพ ชุมชน และพัฒนาตามความต้องการ
ของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
การเกษตรสมัยใหม่ บนฐานการวิจัยที่น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมได้ 

15. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บ
ข้อมูล และบูรณาการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
การวิจัย 

16. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไปตาม
บริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามรอยศาสตร์พระราชา 

17. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
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TOWS MATRIX (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักของการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและมี 
จิตอาสา เพื่อสร้างผลงานให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
เรียนรู้ร่วมกันด้านการผลิตสินค้าท่ีได้รับ
มาตรฐาน  

4. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับรอง  

มาตรฐาน ISO IEC 17025 
6. พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์   
7. พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมี

นวัตกรรม 
8. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
9. พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) 

และบริหารจัดการ 
10. พัฒนาระบบทีม่ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในการบริหารการจัดการ 
11. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
12. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ

ทักษะทาง Digital literacy ตามมาตรฐานสากล 
13. พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด 
14. สร้างระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการเพื่อ

การเป็นวิทยาเขตในก ากบั 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  

และฝึกอาชีพ 
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่

สามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มี 
จิตสาธารณะ 

5. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิต 
พันธุ์ใหม่และบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และ บริการ การเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และเทคโนโลยี 

6. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั้น 

7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่ความเป็น 
มืออาชีพ 

8. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
11. ส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา

ชุมชนต้นแบบ 
12. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดรายได้

เพ่ิมข้ึน 
13. บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้ 
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TOWS MATRIX (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
15. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพ่ิมรายได้และลด 
     รายจ่าย 

 

14. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost  
     Effectiveness (Lean Management) 
 

 

 



 

บทท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
รัฐบาล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) แผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สงขลา นโยบายและแผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560 – 2561 Reprofiling 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560-2574 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 
2565) จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 

  1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่   
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
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 2. ความม่ังคั่ง   
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น    

  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   

  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

3. ความย่ังยืน    
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    

  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    

  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   

1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
1.3 การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 

ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ

ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการ  การ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับ
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คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2579”ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุ
ใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  

เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เปูาหมาย โดยมีเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 3 เปูาหมาย ดังนี้ 

1. เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม   ทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. เปูาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เปูาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

   วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต     
2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
4. เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ     
5. เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ท าให้

ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วน
ใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมขึ้นและ 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
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เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาด
งานเพ่ิมข้ึน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัด
ศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน โดยมีเปูาหมายเพ่ือปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ และ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึก ษาและ 
การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และปูองกัน แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความ
รุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
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รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง 
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ และปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย สร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้กับเกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีเปูาหมายมุ่งเน้นการพัฒนาและ
เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน
การผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รอบรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
อย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 

1. นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  

 2. นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้  
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
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กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อ
ความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น 

 3.  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้ 
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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4. นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง

แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 
8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

5. นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
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3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ  ร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4)  เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย ดังนี้  

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมาย 

ดังนี้  
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  มีเปูาหมาย 
ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพ่ือ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มี

เปูาหมาย ดังนี้  
   5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
   5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ 

สามารถตรวจสอบได ้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที่  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  สร้าง

ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 

การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
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2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะ
เป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   

แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานท างานร่วมกัน ในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย เพ่ือเป็น

กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงและหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยค านึงถึงหลักประหยัด ความคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
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2. เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อนกัน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็น

ผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกี ยรติเจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงป นัดดา  ดิศกุล  เป็นรั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอัน
สูงสุดและมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา     

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
              3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
              3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
              3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
              3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย  
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
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5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน 

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

  พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
4. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ 
5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์หลัก  
คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
1. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
2. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
3. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ

สมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะเพ่ือความมั่นคงของชีวิต 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อม

ล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   
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4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

3. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 

6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 

3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง 

4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 

5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่

ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน

ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี

มาตรฐานเดียวกัน 
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8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 

และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

9. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 

และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง           

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 

2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา 
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และ

โครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 จังหวัดสงขลาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

 ในปี 2564 จังหวัดสงขลา จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นเมืองที่ มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางบก (รถไฟ ถนน) ทางเรือ (ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 1 
และ 2) และทางอากาศ (สนามบินนาชาติหาดใหญ่) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคใต้ โดยใช้
ศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ปาดังเบซาร์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจทาง
ตอนบนของภาคกับตอนใต้ของประเทศไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของภาคใต้ โดยใช้ความโดดเด่นจากฐานเดิมที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน ความสวยงามของทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเส้นทางส าคัญในการเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญของภูมิภาคท้ังฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 

2. ประชาชนมีคุณภาพ  

 ในปี 2564 ประชาชนในจังหวัดสงขลาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถ การศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดี สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและชุมชน ทุกคนเข้าถึงบริการสังคม
ของรัฐ (การศึกษาท่ีมีคุณภาพ บริการด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม)   

3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ผลจากการพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปริมาณขยะ การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานไฟฟูา และการด าเนินโครงการน าร่อง Green City ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก ADB ตามโครงการเด่น (Signature Project) ในกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัดสงขลาจึงมุ่งหวังการบรรลุวิสัยทัศน์หลังสิ้นแผนพัฒนาปี 2564 สงขลาจะเป็นเมืองที่มี
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สามารถการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบอย่างมีคุณภาพเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

15 วาระสงขลา “ร่วมคิด ช่วยท า น าสงขลา ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

จังหวัดสงขลาได้ก าหนดแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดสงขลา “ 15 วาระสงขลา” ร่วมคิด 
ช่วยท า น าสงขลามั่นคง  มั่งคั่งยั่งยืน ส าหรับวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาก าหนดไว้ในวาระที่ 14 และ 15 
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วาระท่ี 14  สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

- สงขลาเมืองนักอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดให้มีท าเนียบแหล่งเรียนรู้/วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่

กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
- สงขลา  Creative & Innovation  City 
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค่า  ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
- พัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่และส่งเสริมบทบาทให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 

วาระท่ี 15 เด็กสงขลาดี...มีอนาคต 

- ส่งเสริม/พัฒนาเชาว์ปัญญา (IQ)  ของเด็กสงขลาให้ได้มาตรฐาน 
- ลดความเลื่อมล้ าและขยายโอกาสทางการศึกษา  แก้ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน  

ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนระดับอ าเภอ/โรงเรียนขยายโอกาส 
- พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  สร้างพิพิธภัณฑ์เด็ก  ใช้ประโยชน์จากอุทยานการเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
- ส่งเสริม/รณรงค์ อาหารปลอดภัยส าหรับเด็ก 
- สงขลาเมืองน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชน  ปกปูองและคุ้มครองเด็ก/เยาวชน  อย่างจริงจัง 
- เพ่ิมสถานที่ “ปล่อยของ” แหล่งมั่วสุมอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมทางเลือกส าหรับเด็กและ

เยาวชน 
- เด็กสงขลารู้หลายภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีการศึกษา มีทักษะชีวิต  มีอนาคตที่ดี     มี

งานท า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 

มูลนิธิ “เรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ”  และจังหวัดสงขลาได้จัดท า “แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  
เพ่ือรองรับวิสัยทัศน์สงขลา 2555 และ 2570 ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลา  5 ช่วง
วัย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 5 แห่งและองค์กร 15 ภาคีในจังหวัดสงขลาซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
ด าเนินการวิจัยในแต่ละช่วงวัย  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วงวัยก่อนเกิดถึง 6 ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ช่วงวัย 7-14 ปี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ช่วงวัย 15-21 ปี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ช่วงวัย 15-59 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไป 

ผลจากการวิจัยในแต่ละช่วงวัยสามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แต่ละช่วงวัยให้
เหมาะสม  เช่น 
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- ช่วงวัยก่อนเกิดถึง 6 ปี พบว่าคุณลักษณะปัจจุบันของเด็กช่วงวัย 0-6 ปี มีทั้งน้ าหนักน้อย น้ าหนัก
เกิน  เตี้ย อ้วนและผอมอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าระดับประเทศ  ขณะที่คุณลักษณะในอนาคตที่ต้องการคือเด็กเป็น
คนดี  รู้รักสามัคคี  พ่ึงพาตนเองได้ทุกเรื่อง  มีทักษะชีวิต  รู้จักคิด  รู้จักท า ฉลาด  เรียนรู้โลกกว้าง  สามารถ
แข่งขันกับคนอ่ืนได้  พูดภาษาอังกฤษ จีนและมลายูได้  มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย มีความสุขใน
การใช้ชีวิตและการอยู่ในสังคม 

- ช่วงวัย  7-14 ปี พบว่าพัฒนาการของเด็กช่วงวัยนี้มีทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาได้แก่ปัจจัยโรงเรียน 
ปัจจัยครอบครัว  ปัจจัยสังคม  และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการในช่วงนี้คือปัจจัยด้านการสนับสนุนทางการ
เรียน ปัจจัยด้านผู้เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้านครู  โดยผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะว่า  ควรจัดให้เด็กสามารถเข้าถึ ง
การศึกษาอย่างเพียงพอ  มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก  ควรมีนโยบายให้จัดท ายุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเด็กด้านสติปัญญา  และมีนโยบายให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว  สร้าง
ครอบครัวอบอุ่น  ลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  พัฒนาทักษะการเป็นพ่อแม่  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวกับเด็ก  ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ทักษะชีวิต ทักษะเรื่องเพศศึกษา และให้โอกาสทางการศึกษา  
การรับบริการพื้นฐานทางสังคมแก่เด็กต่างด้าว  ฯลฯ 

- ช่วงวัย 15-21  ปี  มีข้อเสนอแนะว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลาจะต้องพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะทางความคิด  ทักษะทางวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา และ
การมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ  ด้านสุขภาพควรจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายและสนามกีฬาชุมชน  ด้านสังคม
เสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมที่จะต้องยึดถือการเคารพสิทธิผู้อ่ืน และยึดถือหลักศาสนา  ด้านการประกอบ
อาชีพจะต้องมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและมุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ และด้านทักษะจ าเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย 3 ภาษา) ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะความเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน  และ
ทักษะทางด้านสังคมเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

สงขลากับสังคมพหุวัฒนธรรม 

สงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของประเทศ
มาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  ภาษาและการละเล่น
พ้ืนเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย  วิถีชีวิตของประชาชน
หลากหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนา  มีสังคมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถอยู่กันอย่างมี
ความสุข เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้มีสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงพอรองรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในจังหวัดสงขลา จังหวัดภาคใต้ 
รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ  มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เป็นต้น  
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สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่ เป็นชายทะเล น้ าตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอัน 
อุดมสมบูรณ์  อ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้  มีความ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกันอ าเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่   
อันเป็นเอกลักษณ์  สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 
ลักษณะคือ  สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้มีการค้าชายแดน
นับว่ามีความส าคัญยิ่งนอกเหนือไปจากการค้าระหว่างประเทศที่มีการน าเข้าส่งออกทางท่าเรือและท่าอากาศ
ยาน  มีการท าการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ติดกับชายแดน รวมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีพ้ืนที่  ใน 4 ต าบลของอ าเภอสะเดา คือ ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว 
ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน 

จากจุดเน้นที่ส าคัญและความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับของผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานสากล ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ขึ้น  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดพัทลุง 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและมั่งคั่ง จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน” 
 โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ.256๑ - 2564 ดังนี้ 
 เมืองคนคุณภาพ หมายถึง 
 - คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่า มีการศึกษาดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูงมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 
 - คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝุรู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรม การศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 - คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพท่ีมีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง สู่ความเป็นเลิศใน
การเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน 
 เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง 
 - ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์ที่
ค านึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ 
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 - ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การปูองกันและ
การรับมือที่มีประสิทธิภาพ 
 - สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน
ทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกท าลายปุาไม้ ทรัพยากรลดลง พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 - พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 
 - ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรี 
ของความเป็นมนุษย ์สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 - วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม 
และเศรษฐกิจของชุมชน 
 เติบโตและม่ังคั่งจากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 
หมายถึง 
 - เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อมรักษาอัตราการ
ผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจากการเรียนรู้บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและ
ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด 
 - วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณ ีผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด 
 - แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณี มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
โดดเด่นในการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 พันธกิจ (Mission) 
 การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและ
ทุกภาคส่วน ทั้งนี ้ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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 2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 
 3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 

 เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงก าหนด
เปูาประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กระจายรายได ้สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 
 2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
 5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

 จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจรที่
ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
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แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

พัทลุงเมืองเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน 
สากลการเกษตร
ของจังหวัดสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจกระจาย
รายได้สร้างงาน 
อาชีพแก่เกษตรกร
และชุมชน 

1.ร้อยละอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของรายได้
ภาคการเกษตร 

1.5 1.5 1.5 1.5 6 

2.รอ้ยละอัตราที่
เพ่ิมข้ึนของผลผลิต
ทางการเกษตรที่
ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมมูลค่า 

2 2 2 2 8 

กลยุทธ์ 
1. สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร(ต้นน้ า) 
2. พัฒนาศักยภาพองค์กรการเกษตรสถาบันเกษตรกรบุคลากรด้านการเกษตรสู่ความเป็นเลิศสร้างเกษตรกรรุ่น

ใหม่ให้รัก และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร(ต้นน้ า) 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวัสดิการและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร(ต้นน้ า) 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์การเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรที่แข่งขันได้(กลางน้ า) 
5. พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผลการผลิตทาง

การเกษตรสู่วิถีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(กลางน้ า) 
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการการเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืนด้วยหลักการเกษตรแบบ

พ่ึงตนเอง(กลางน้ า) 
7. ปรับระบบการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรทรัพยากรดินน้ าปลูกจิตส านึกการ

ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอย่าเหมาะสมและยั่งยืน(กลางน้ า) 
8. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดกลาง และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเชื่อมโยงต่างประเทศกลุ่มจังหวัดที่

เติบโตจากจังหวัดระดับอ าเภอระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน(ปลายน้ า) 
9. สร้างผู้ประกอบการใหม่ทางการเกษตรและผู้ประกอบการจากเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรที่เข้มแข็งแข่งขันได้(ปลายน้ า) 
10. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก(ปลายน้ า) 



50 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ
เพ่ิมคุณค่าครบวงจรที่
ยั่งยืน 

การท่องเที่ยวสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจกระจาย
รายได้สู่จังหวัดและ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ 
ยั่งยืน 

1.จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาและ 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 4 

2. รายได้โดยรวม
จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

6 7 8 9  

3. จ านวนผู้มาเยือน
เพ่ิมข้ึน 

2 2 2 2 8 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บริการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาระบบ Logistic และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคนคุณภาพ 
สังคม คุณธรรม สู่เมือง
แห่งปัญญาและสันติสุขที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีคุณภาพ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต
สังคมน่าอยู่ และมี
ความสงบด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1 ค่าเฉลี่ยจ านวนปี
การศึกษาของ
ประชากรพัทลุง
เพ่ิมข้ึนในปี 2560 

10 10 10 10 40 

2.ร้อยละผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในแต่ 
ละระดับการศึกษา 
เพ่ิมสูงขึ้น(ป.6, ม.3, 
ม.6,อาชีวศึกษา) 

5 5 5 5 20 

  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ระดับต าบล 

10 10 10 10 40 

  4. ร้อยละท่ีลดลง
ของคนว่างงาน 

5 5 5 5 20 

  5. ร้อยละของ
สถาบันทางศาสนา
ที่ผ่านเกณฑ์ 

70 70 70 70 280 

  6. ร้อยละของการ
จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

80 80 80 80 320 

  7. ร้อยละท่ีลดลง
ของการสูญเสียชีวิต
จากกรณีความไม่
ปลอดภัยจ าแนก
ตามประเภท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

  - สูญเสียชีวิตจาก
คดีอาญา 
- อุบัติเหตุจราจร
ทางบก 

2 
 
3 

2 
 
3 

2 
 
3 

2 
 
3 

8 
 

12 

  8. ร้อยละที่ลดลง
ของคดีอาญาจ าแนก
แต่ละประเภท 

2 2 2 2 8 

  9. ร้อยละของอัตรา
การตายดว้ยโรคที่
เป็นปัญหาส าคัญ
ของจังหวัดพัทลุง
ลดลง 
- โรคเบาหวาน 
- โรคความดันโลหิต
สูง 
- โรคหัวใจขาดเลือด 
- โรคหลอดเลือด
สมอง 

 
 
 
 
 

0.5 
0.5 

 
1 
 
2 

 
 
 
 
 

0.5 
0.5 

 
1 
 
2 

 
 
 
 
 

0.5 
0.5 

 
1 
 
2 

 
 
 
 
 

0.5 
0.5 

 
1 
 
2 

 
 
 
 
 

2.0 
2.0 

 
4 
 
8 

  10. ร้อยละของ
ประชากรเปูาหมาย 
(15ปีขึ้นไป) มี 
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

5 5 5 5 20 

  11. ร้อยละของ
ครอบครัวคนพัทลุง
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง 

87 87 87 87 348 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

  12. ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชุมชนตามเกณฑ์ 

85 85 85 85 340 

  13. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
ภาคภูมิใจต่อ
เอกลักษณ์ด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

80 80 80 80 320 

  14. ร้อยละของ
มรดกด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับการอนุรักษ์
สืบสานและ
เผยแพร่ 

100 100 100 100 400 

กลยุทธ์ 
1. สร้างเมืองลุงสู่เมืองวัฒนธรรมเมืองคุณธรรมที่เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุ่มวัยที่เข้าถึงในชุมชน ยกระดับความคิดเปลี่ยนวิถีที่

ปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลงและคงความดีงามของจังหวัดไว้ได้ 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถในทักษะสากลแก่ประชาชนในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยฐานความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พ่ึงตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร้างคุณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ชุมนที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าได้ 
6. โครงการส่งเสริมความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปจังหวัด

พัทลุง 
7. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง 
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8. โครงการทุนวัฒนธรรมเมืองวัฒนธรรม 
9. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุงประจ าปี 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

พัทลุงเมืองสีเขียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ชุมชน
มีสิ่งแวดล้อมดี 

1. พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์
ถูกบุกรุกท าลาย
ลดลง (ร้อยละ) 
(เทียบจากจ านวน 
พ้ืนที่ปุาที่ถูกบุกรุก 
ด าเนินคดีตาม
กฎหมายเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี 

20 20 20 20 80 

2. พ้ืนที่ปุาได้รับ
การฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ไม่น้อยกว่า 
500 ไร่/ปี (เฉลี่ย 
100ต้นต่อไร่) 

500 500 500 500 2}000 

3. พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการน้ า
เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทาง 
การเกษตรทั่วทั้ง 
11 อ าเภอ 

11 11 11 11 44 

  4. ส่งเสริมให้มี
ชุมชนที่มีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
อย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 4 
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กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่สร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการน า 

องค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อเฝูาระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพลังงานทางเลือกใช้เองตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการประชารัฐร่วมใจปูองกันไฟปุาและหมอกควันจังหวัดพัทลุง 
6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลสาบสงขลา 
7. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561 

- 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาเมืองสู่อนาคต 

ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานมี 
ประสิทธิภาพ
การคมนาคม
ปลอดภัยการ
บริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาล 

1. ถนนสายรองได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อ 
เชื่อมโยงกับถนนสาย
หลักปีละ 50กม. 

11 11 14 14 50 

2. ปรับปรุงถนนสาย
หลักปีละ 10 กม. 

3 3 2 2 10 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการ

รองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการในการพัฒนาเมือง เปิดสู่นานาชาติ 
3. ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดให้มีมาตรฐานปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่หลักและพ้ืนที่

รองในชุมชน 
4. การพัฒนาการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่งอ่าวไทยอันดามันภาคใต้ตอนล่างและประชาคม

อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

10.1 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 

   “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 

 นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
1) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ เอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย 
 - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   
 - การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
 - การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  
 - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 - การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

2) อุทยานธรณีโลก (Geopark) หมายถึง พ้ืนที่ที่ประกอบด้วยแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาแหล่ง
ธรณีวิทยา หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาและแหล่ง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม       
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง องค์กร Unesco รับรองเป็นอุทยานธรณีโลก 
ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล
(SatunGeopark) เพ่ือผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายใน ปี 2561 เพ่ือเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก (Global Geopark) 

3) เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง 
ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น และเห็นถึงโอกาสของการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) สังคมน่าอยู่ ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 
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5) ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ 
เนื่องจากสตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพ้ืนที่รอยต่อพ้ืนที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่ง
สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean 
Economic Community : AEC) สตูลจะกลายเป็นอีกช่องทางที่ส าคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ
สามฝุาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้มีศักยภาพที่
จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับ
ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมี
นัยยะส าคัญ 

10.2 พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบกลุ่มและ

พัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมี

มาตรฐานและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน 

4) เพ่ิมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน 
ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน 

5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
และมีความทันสมัย 
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10.3 เป้าประสงค์รวม (Objective)  
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว  มูลค่าภาคการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 
4 ปี 
พ.ศ. 
2561

-
2564 

เศรษฐกิจจังหวัดมี
การขยายตัว  
มูลค่าภาคการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
สังคมมีสันติสุข 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน
ต่อปีของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (GPP) 

ปี 57 (23,189 
ลบ.) ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 4 
ปี (1.08) 

1 
(23,420) 

1.5 
(23,772) 

2 
(24,247) 

2.5 
(24,853) 

1.75 

2. ระดับความสุข
เฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
(คะแนนเต็ม 10) 

ปี 59 (8.23 
คะแนน) เฉลี่ย 4 
ปี (8.14) เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย (0.09) 

0.1 
(8.33) 

0.1 
(8.43) 

0.1 
(8.53) 

0.1 
(8.63) 

0.1 

3. อัตราของขยะ
ตกค้างสะสมลดลง 
(ในสถานที่ก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ) 

ปี 58 (18,449 
ลบ.) ร้อยละการ
ขยายตัว 1 ปี 
58/57 = 26.77 
 

45 
(10,000) 

27 
(5,000) 

16 
(2,000) 

10 
(0) 

24.5 

10.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1) การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล  
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ

มูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา  
3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการ

พัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่าง

ทั่วถึง 
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5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
10.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

   ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1) การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
2) การสร้างคุณค่า มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ 
3) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สะอาด สงบ และสันติสุขบนความ

หลากหลาย 
4) การเตรียมพร้อมเมืองเชื่อมโยงเปิดสู่อาเซียนและนานาชาติ 

 
10.6 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และ Value Chain แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานธรณี
โลกเชิงนิเวศ
ของสตูลได้รับ
การพัฒนาให้มี
มาตรฐาน และ
สร้างมูลค่าการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
 

1. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา ที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
เกณฑ์สากล 
(แหล่ง)(เปูาหมาย 
: 26 แหล่ง) 

ปี 59 (8 แหล่ง) 
เฉลี่ย 2 ปี (7.5) 
 

5 6 7 8 6.5 

2. ร้อยละของ
รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
จากการท่องเที่ยว  

ปี 58 (7,000 ลบ.) 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 3 ปี 
(7.09) 

2.5 
(7,175) 

2.75 
(7,367) 

3 
(7,577) 

3.25 
(7,805) 

2.87 
 

 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามยุทธศาสตร์จังหวัดให้ได้มาตรฐาน ค านึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2) พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองอย่างมีมาตรฐาน  
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้าน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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4) พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน พร้อมจัดระบบงาน สร้างระเบียบรองรับ
การพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอุทยานธรณีโลก 

5) สร้างคุณค่าและมูลค่าจากอุทยานธรณีโลกที่มีมาตรฐานสากล เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล  

6) การส่งเสริมการตลาดอุทยานธรณีสตูล เชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล 
 
 

 
 

  

ต้นทาง 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ให้ได้มาตรฐาน ค านึงถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
- พัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการ
การท่องเที่ยวของตนเอง
อย่างมีมาตรฐาน  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและสร้างสรรค์
เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
 
 

กลางทาง  
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
พร้อมจัดระบบงาน สร้าง
ระเบียบรองรับการพัฒนา สู่
มาตรฐานสากลอุทยานธรณี
โลก 
 

ปลายทาง 
- สร้างคุณค่าและมูลค่าจาก
อุทยานธรณีโลกที่มี
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่าง
สมดุล  
- การส่งเสริมการตลาด
อุทยานธรณีสตูล เชื่อมโยง
จังหวัดกับกลุ่มจังหวัดและ
นานาชาติ  
- การประชาสัมพันธ์ 
 
 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา 

 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-
2564 

1. ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 
 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมการเกษตร  
 

ปี 57 (13,980 
ลบ.) ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 4 ปี 
(1.52) 

2 
(14.260) 

2.25 
(14.580) 

2.5 
(14.940) 

2.75 
(15.360) 

2.37 

2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

ปี 58 (640 ลบ.) 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 2 ปี 
(9.26) 

10 
(704) 

10 
(774) 

10 
(851) 

10 
(937) 

10 

3. ร้อยละของ
ฟาร์ม/แปลงเกษตร/
ผลิตภัณฑ์ได้รับรอง
มาตรฐาน 

ปี 59 (66 แปลง) 
ร้อยละเฉลี่ย 3 ปี 
(98) 
 

100 100 100 100 100 

2. มลูค่าการค้า
ชายแดนของ
จังหวัดสตูลมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
 

4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าการค้า
ชายแดน 

ปี 58 (308 ลบ.) 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 3 ปี 
(9.6) 

10 
(338) 

12.5 
(381) 

15 
(438) 

17.5 
(515) 

13.5 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการ

ผลิต การแข่งขันด้านการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการค้า เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล   
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4. พัฒนามาตรฐานสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่การค้าชายแดนทุกช่องทางให้มีความพร้อมทั้ งการบริหารและ

การบริการที่ทันสมัยและมาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการสร้างแหล่งจ าหน่ายสินค้าส าคัญของจังหวัด ตลาดกลางการเกษตร การค้าออนไลน์      

และพัฒนาการบริหารจัดการการค้าชายแดน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน 
          เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลายทาง 

- ส่งเสริมการสร้างแหล่งจ าหน่ายสินค้า

ส าคัญของจั ง หวั ด  ตลาดกลาง

การเกษตร การค้าออนไลน์  และ

พัฒนาการบริหารจัดการการค้า

ชายแดน  

 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
 

ต้นทาง 
- ส่งเสริมการผลิตภาค
การเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการผลิต การ
แข่งขันด้านการตลาด โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

กลางทาง 
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูปและการค้า เพื่อเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน และส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาล   
- พัฒนามาตรฐานสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พ้ืนที่การค้าชายแดนทุกช่องทาง
ให้มีความพร้อมท้ังการบริหาร
และการบริการที่ทันสมัยและ
มาตรฐาน 

ปลายทาง 
- ส่งเสริมการสร้างแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าส าคัญของจังหวัด 
ตลาดกลางการเกษตร การค้า
ออนไลน์ และพัฒนาการบริหาร
จัดการการค้าชายแดน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์         
เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน  

 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่
ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
มีโครงข่ายการ
คมนาคมและ 
โลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
กับแหล่งการค้า
ชายแดนและแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน 
ประเทศและสู่
อาเซียนที่มีมาตรฐาน 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่ 
พึงพอใจต่อการใช้
เส้นทางระบบ
คมนาคม โลจิสติกส์
ของจังหวัด 

(N/A) 
 

70 75 80 85 77.5 

2. จ านวนเส้นทาง
การคมนาคมที่รับ
การจัดสร้าง/พัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับแหล่ง
การค้าชายแดนและ
แหล่งท่องเที่ยว 

ปี 58 (12 
เส้นทาง) 
เฉลี่ย 3 ปี 
(10.5) 
 

10 10 10 10 10 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์ระหว่างชุมชนและพ้ืนที่เกษตรส าคัญภายในจังหวัด

ให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน  
   2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ

ทั่วถึง  
3. พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติ      

ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางทะเล เพ่ือรองรับสินค้าการเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนาสังคม   
   4. เสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมประชาชนใหม่ในการใช้เส้นทาง การคมนาคม ที่มีระเบียบวินัยและ

เป็นสากล  
5. พัฒนาเมืองสู่เมืองดิจิทัล แห่งความทันสมัย ที่คงเอกลักษณ์เมืองน่าอยู่ (Smart Satun)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์  
เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
 

ต้นทาง 
- ส่งเสริมระบบการคมนาคม
ขนส่งและการโลจิสติกส์
ระหว่างชุมชนและพ้ืนที่เกษตร
ส าคัญภายในจังหวัดให้มีความ
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน  
- พัฒนาถนน เส้นทางและ
ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเดิน
ทางเข้า สู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน  
- พัฒนาระบบการคมนาคม
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และนานาชาติ ทั้ง ทางบก 
ทางอากาศ  ทางทะเล เพ่ือ
รองรับสินค้าการเกษตร การ
ท่องเที่ยว และการพัฒนา
สังคม 
 
 
 

กลางทาง 
- เสริมสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมประชาชนใหม่ใน
การใช้เส้นทางการคมนาคมที่มี
ระเบียบวินัยและเป็นสากล 

ปลายทาง 
- พัฒนาเมืองสู่เมืองดิจิทัล แห่ง
ความทันสมัย ที่คงเอกลักษณ์
เมืองน่าอยู่ (Smart Satun)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต  
และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
1. ประชาชนมี
สุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตที่ดี
และเข้าถึง
สวัสดิการสังคม
อย่างครอบคลุม
และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละการ
ลดลงของอัตรา
การเกิดผู้ปุวย
รายใหม่ด้วย
โรคเบาหวาน 
และโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ปี 58  
(2,277 ราย) 
ร้อยละเฉลี่ย 
2 ปี (27.56) 
 

8 
(2,094) 

8 
(1,927) 

8 
(1,773) 

8 
(1,631) 

8 

 
 
 
 
 

2. ร้อยละของ
ต าบลที่มีระบบ
สวัสดิการชุมชน
ของตนเองต่อ
ต าบลทั้งหมด 

ปี 58  
(38 ต าบล) 
ร้อยละเฉลี่ย 
4 ปี (84.75) 
 

95.1 
(39) 

97.5 
(40) 

100 
(41) 

100 
(41) 

98.1 

 
 

3. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
การดูแล เยียว 
ยาอย่างต่อเนื่อง
จนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ปี 58  
(12,145 
ราย)  
ร้อยละเฉลี่ย 
4 ปี (87.66) 
 

90 91 92 93 91.5 

 4. ร้อยละของผู้
อยู่ในระบบระ
กันสังคมต่อ
ก าลังแรงงาน
ทั้งหมด 

ปี 58  
(150,949 
คน)  
ร้อยละเฉลี่ย 
5 ปี (13.91) 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

19.5 

 5. ร้อยละของ ปี 58  3 3.5 4 4.5 3.75 
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เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 
O-NET ป.6/ม.
3 เพ่ิมข้ึน 

ป.6 (33.60 
คะแนน)  
ม.3 (42.63 
คะแนน) 
ร้อยละการ
ขยายตัว 1 ปี 
58/57 (ป.6) 
= 8.72 
58/57 (ม.3) 
= 6.94 

  

2. เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ร้อยละของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
เปูาหมายที่ผ่าน
เกณฑ์ชุมชน/
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปี 59 (7 
ชช./มบ.) 
ร้อยละเฉลี่ย 
4 ปี (100) 
 

100 100 100 100 100 

3. สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
สุข ปัญหา
อาชญากรรม
และยาเสพติด
และปัญหาภัย
คุกคามลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

7. ร้อยละของ
คดีท่ีรัฐเป็น
ผู้เสียหาย 
จับกุมเพ่ิมข้ึน 

ปี 58 (4,363 
คดี) 
ร้อยละเฉลี่ย 
3 ปี (18.32) 

10 
(4,799) 

12 
(5,375) 

14 
(6,127) 

16 
(7,108) 

13 

8. ร้อยละของ
จ านวนชุมชน/
หมู่บ้าน ปลอด
ยาเสพติด 
(หมู่บ้านสีขาว) 
ต่อชุมชน/
หมู่บ้านทั้งหมด  

ปี 2/59 (90 
ชช/มบ) 
ร้อยละเฉลี่ย 
3 ปี (21.26) 

15 20 25 30 22.5 
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้  
1. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุข     

ในชุมชน  
2. รณรงค์ส่งเสริมสร้างนิสัยให้ประชาชนมีสุขภาพใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาศักยภาพสถานบริการ   

ด้านสุขภาพ และวัฒนธรรมสุขภาพท่ีเข้มแข็ง   
3. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม ร่วมจัดสวัสดิการทางสังคมให้ชุมชน/หมู่บ้านพ่ึงตนเอง

ทางสวัสดิการ  
4. ส่งเสริมการด าเนินงานแบบบูรณาการทางด้านสังคมของทุกหน่วยงาน ด้วยหลักภารกิจร่วมพ้ืนที่เป็น

ฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่เมืองคุณภาพชีวิตดีแบบมีส่วนร่วม  
5. พัฒนา ยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานท า และเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพ่ือการ

พ่ึงตนเองทางรายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน  
6. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน และสังคมสตูลให้มีความเข้มแข็ง         

มุ่งขจัดกับอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามทุกชนิด ด้วยกลไกกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ยั่งยืน  

8. สร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยวัฒนธรรม เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า บนความหลากหลายที่กลมเกลียวอย่าง
เข้มแข็ง  

9. ยกระดับมาตรฐานบริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย เพ่ิมคุณภาพการบริการตามบริบทของพ้ืนที่        
ที่ประชาชนพึงพอใจ เชื่อมั่นและวางใจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึง 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ต้นทาง 
- ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความอบอุ่น 
และความสัมพันธ์ท่ีดี ของสมาชิกใน
ครอบครัว และความผาสุขในชุมชน 
 
 
 
 

กลางทาง 
- รณรงค์ส่งเสริมสร้างนิสัยให้ประชาชน
มีสุขภาพใหม่ท่ีถูกสุขลักษณะ พัฒนา
ศักยภาพสถานบริการ ด้านสุขภาพ 
และวัฒนธรรมสุขภาพท่ีเข้มแข็ง   
- ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย
ทางด้านสังคม ร่วมจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้ชุมชน/หมู่บ้านพึ่งตนเองทาง
สวัสดิการ  
- ส่งเสริมการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ทางด้านสังคมของทุกหน่วยงาน ด้วย
หลักภารกิจร่วมพ้ืนท่ีเป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่เมืองคุณภาพ
ชีวิตดีแบบมีส่วนร่วม  
- พัฒนา ยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริม
การมีงานท า และเข้าถึงสวัสดิการ
ประกันสังคม เพื่อการพึ่งตนเองทาง
รายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน   
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ของชุมชนและ
ประชาชนให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง   
- ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน และสังคม
สตูลให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัดกับ
อาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคาม
ทุกชนิด ด้วยกลไกกฎหมาย หลักธรรม
ทางศาสนา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ียั่งยืน  
 

ปลายทาง 
- สร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยวัฒนธรรม 
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า บนความ
หลากหลายท่ีกลมเกลียวอย่างเข้มแข็ง  
- ยกระดับมาตรฐานบริการของรัฐ ให้มี
ความทันสมัย เพิ่มคุณภาพการบริการ
ตามบริบทของพื้นท่ีท่ีประชาชนพึง
พอใจ เชื่อมั่นและวางใจ  
 
 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพสมดุล
และยั่งยืน หนุนน า
การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

1. จ านวน
พ้ืนที่ปุาที่
ได้รับการปลูก
เพ่ิมต่อปี (ไร่) 

ปี 58 (134 ไร่) 
เฉลี่ย 3 ปี (136) 

140 145 150 155 147.5 

2. ร้อยละการ
เพ่ิมข้ึนของ
แหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการ
บริโภค 

ปี 58 (107 แห่ง) 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 4 
ปี (8.63) 
 

5 
(112) 

6 
(119) 

7 
(127) 

8 
(137) 

6.5 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนปัญหา
สิ่งแวดล้อมและขยะ
ลดลง 

3. อัตราของ
ขยะตกค้าง
สะสมลดลง 
(ในสถานที่
ก าจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ) 

ปี 58 (18,449 
ลบ.) 
ร้อยละการ
ขยายตัว 1 ปี 
58/57 = 26.77 
 

45 
(10,00

0) 

27 
(5,000) 

16 
(2,000) 

10 
(0) 

24.5 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ทุกแห่งให้เข้มแข็ง  

2. ปฏิรูปการจัดการแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภค/บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน  
3. ส่งเสริมการปลูกปุาและปุาชายเลนให้ครอบคลุมในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และเติมความสมบูรณ์              

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในระบบนิเวศ ปุาเขาและทางทะเล  
4. ปฏิรูประบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
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5. รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาดสิ่งแวดล้อมดี    
ที่ยั่งยืนจากฐานของชุมชน/หมู่บ้าน  

6. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือพ่ึงตนเอง  

 
 

 
 
 
 

  

ต้นทาง 
- สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
ชุมชนและพ้ืนที่ท่องเที่ยวทุก
แห่งให้เข้มแข็ง  
 
 
 
 
 

กลางทาง 
- ปฏิรูปการจัดการแหล่งน้ า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภค/บริโภค
และการเกษตรอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน  
- ส่งเสริมการปลูกปุาและปุา
ชายเลนให้ครอบคลุมในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล และเติมความ
สมบูรณ์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
ระบบนิเวศ ปุาเขาและทาง
ทะเล  
- พัฒนาระบบการจัดการ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลกร้อน และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการมี
ส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 

ปลายทาง 
- รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คง
ความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาด
สิ่งแวดล้อมดีท่ียั่งยืนจากฐาน
ของชุมชน/หมู่บ้าน  
- สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือ
พ่ึงตนเอง  
 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 



72 
   

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
 พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิต  

2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชดาริ และทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด
การศึกษา  

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สูก่าร
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 1. การพัฒนาท้องถิ่น  
 2. การผลิตและพัฒนาครู  
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4  ปี 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (SMART LEARNER)  

1.1. สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ เป็นคนของสังคม และมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
1.2. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน (ทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การ

แก้ไขปัญหาและการจัดการกับอารมณ์ 
1.3. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศวิชาชีพครู เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4. พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรสองภาษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ

Globalization 
1.5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานที่จริง (STEM,WIL,AL) โดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา 
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1.6. ปฏิรูปศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา (เช่น ศูนย์วิทยาการ ศูนย์ภาษา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์) และปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

1.7. จัดให้มีระบบศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) และจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น  

- ศูนย์ระเบียงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา (Creative Corridor for Innovation 
Development : CCID) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 

- ศูนย์ช่วยการเรียนรู้และซ่อมเสริม (Academic Advisory and Remedial Center) เพ่ือ
พัฒนาทักษะปรับฐานวิชาการและช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะและทักษะชีวิต 
ทักษะการสื่อสารรวมทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

1.8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่สากล (เพ่ิมปริญญาเอก ผศ. รศ. และ ศ) และเพ่ิม
ทักษะ/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล (SMART RESEARCH) 
2.1. เพ่ิมงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นและการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน 
2.2. เร่งรัดพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่มืออาชีพ 
2.3. สนับสนุน ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากลและน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ 
2.4. ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) หน่วยวิจัย (Research Unit) ตามจุดเน้นทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย 
2.5. สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม (SMART USR) 

3.1. สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ในเชิงลึก (Enrich) กว้าง 
(Enlarge) เข้มแข็ง (Strengthen) เพ่ือความยั่งยืน 

3.2. สร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับสากล 

3.3. ส่งเสริม สืบสาน แนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
3.5. อนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมและการละเล่นของชุมชนและท้องถิ่น การแสดง

พ้ืนบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา เพ่ือการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3.6. จัดให้มี Learning Reform Center เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองท้องถิ่นของ

ภาคใต้ตอนล่าง 
3.7. จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง 

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล (SMART ORGANIZATION)  
4.1. พัฒนาระบบโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นคล่องตัวและตอบสนองการ

บริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Reorganize) 
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4.2. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่และนักปฏิบัติรุ่นใหม่ (Retraining) รองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
Small Is Beautiful  

4.3. พัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการ
ให้บริการ (Redesign) 

4.4. ปรับปรุงผังแม่บทและภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 
4.5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ (E-University) 
4.6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่นและคลังสมองของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นพลังใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.7. พัฒนาระบบหอพักเพ่ือสวัสดิการนักศึกษาและบุคลากร 

การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(REPROFILING SKRU)  
 หลักสูตรใหม่ที่คาดว่าจะด าเนินการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 – 2574 โดยไม่นับรวมหลักสูตร
ปัจจุบัน จ านวน 42 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 29  หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร และสามารถจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ด้าน Social Science and Humanities จ านวน 25 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จ านวน 14 
หลักสูตร ด้าน Health Science จ านวน 3 หลักสูตร โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
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หลักสูตรใหม่ 
  

Cluster รองรับ 10  
อุตสาหกรรม

เปูาหมาย 
  

คณะ/ความร่วมมือ
ระหว่างคณะที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS จ านวนที่เปิดรับ (คน)/ที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2560 - 2574) 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

/                         40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

/                         40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

3. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

การผลิตครู   ครุศาสตร์ /                     30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

/                         40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

5. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

/                     30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

/                       30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

7. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์และ
การแสดง 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

/                     30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

8. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

/                         40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

9. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
เพื่อการสอน 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

/                     30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

10. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

การผลิตครู   ครุศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

/                       30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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หลักสูตรใหม่ 
  

Cluster รองรับ 10  
อุตสาหกรรม

เปูาหมาย 
  

คณะ/ความร่วมมือ
ระหว่างคณะที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS จ านวนที่เปิดรับ (คน)/ที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2560 - 2574) 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ
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รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

11. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา 
ครุอิสลามศึกษา 

การผลิตครู  วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

/            30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

การผลิตครู   ครุศาสตร์   /               30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

13. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ 

การผลิตครู   ครุศาสตร์   /               30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

14. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

การผลิตครู   ครุศาสตร์   /                   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

15. บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

อุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและ

บริการ 

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

/                     40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

16. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์และนวัตกรรม
การแสดง 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ศิลปกรรมศาสตร์ /                       50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

17. บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรสองภาษา) 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการและ
วิทยาการจัดการ 

/                     60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

18. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

/             30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

19. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและ

การเกษตรและ
อาหาร 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการและ

      /               40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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หลักสูตรใหม่ 
  

Cluster รองรับ 10  
อุตสาหกรรม

เปูาหมาย 
  

คณะ/ความร่วมมือ
ระหว่างคณะที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS จ านวนที่เปิดรับ (คน)/ที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2560 - 2574) 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

วิทยาการเกษตร
สมัยใหม่ 

เทคโนโลยีการเกษต
รและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

20. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตร้อน 

การเกษตรและ
อาหาร 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลย ี
การเกษตร 

        /             10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

21. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

การเกษตรและ
อาหาร 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

        /                     10 10 10 10 10 10 10 10 10 

22. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ครบวงจร วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

            /        70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

23. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการ
สุขภาพและสปา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ครบวงจร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

            /         40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

24. สาธารณสุขศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ครบวงจร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

                /             10 10 10 10 10 10 10 10 10 

25. บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 
พาณิชย์นาวี 

เทคโนโลย ี การบินและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการและ
วิทยาการจัดการ 

/                           20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

26. บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการ 

เทคโนโลย ี การบินและโลจิ
สติกส์/ดิจิทัล 

วิทยาการจัดการ
และ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

/                       30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

27. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ 

เทคโนโลย ี ดิจิทัล มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

/                     40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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หลักสูตรใหม่ 
  

Cluster รองรับ 10  
อุตสาหกรรม

เปูาหมาย 
  

คณะ/ความร่วมมือ
ระหว่างคณะที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS จ านวนที่เปิดรับ (คน)/ที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2560 - 2574) 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

28. เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟูาและระบบ
อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) 

เทคโนโลย ี  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      /               60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

29. วิศวกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการต่อเรือ 

เทคโนโลย ี  วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

      /                     40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

30. วิศวกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

เทคโนโลย ี การบินและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

      /                   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

31. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมไฟฟูา 

เทคโนโลย ี  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      /                                 30 30 30 30 

32. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา 
แมคคาทรอนิกส์ 

เทคโนโลย ี หุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      /                         30 30 30 30 30 30 30 30 

33. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

เทคโนโลย ี อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      /               30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

34. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการและ
สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลย ี เชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

      /               40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

35. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลย ี  วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

      /               40 
 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

36. เทคโนโลยีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสหากรรม 

เทคโนโลย ี อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

        /               15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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หลักสูตรใหม่ 
  

Cluster รองรับ 10  
อุตสาหกรรม

เปูาหมาย 
  

คณะ/ความร่วมมือ
ระหว่างคณะที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS จ านวนที่เปิดรับ (คน)/ที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2560 - 2574) 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

37. วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

เทคโนโลย ี การบินและ 
โลจิสติกส์ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

        /               15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

38. รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเพื่อการพัฒนา 

ศาสตร์พื้นฐาน/ตาม
ความต้องการของ

ผู้เรียน 

 วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

/            40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

39. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสาธารณและ
กฎหมายมหาชน 

ศาสตร์พื้นฐาน/ตาม
ความต้องการของ

ผู้เรียน 

การบินและ 
โลจิสติกส์/การ

ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

  /                       50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

40. ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

ศาสตร์พื้นฐาน/ตาม
ความต้องการของ

ผู้เรียน 

การแปรรูปอาหาร/
การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ศิลปกรรมศาสตร์   /                         15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

41. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

ศาสตร์พื้นฐาน/ตาม
ความต้องการของ

ผู้เรียน 

  ศิลปกรรมศาสตร์
และครุศาสตร์ 

  /                       15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

42. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ศาสตร์พื้นฐาน/ตาม
ความต้องการของ

ผู้เรียน 

  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

        /               20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

รวมจ าแนกตามระดับการศึกษา 19 6 0 9 5 0 2 0 1                

รวมจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 25 14 3                               

รวมทั้งสิ้น 42 
               



 

 

บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ที่มา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และอนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2560 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ อนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวนเงินทั้งสิ้น 178 ,800,200 บาท และสภาฯ รับทราบกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และจะมีการพิจารณาใน
โอกาสต่อไป  

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ และมีความสอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560  – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0  นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560  – 2579) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายและแผนการด าเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560 – 2561 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ของอธิการบดี  รวมทั้งได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ 
รัชการที่ 9 และพระบรมราโชบาย ด้านการผลิตและพัฒนาครู ของรัชกาลที่ 10 โดยค านึงถึงหลักการ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาเป็นกรอบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ก าลังคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพสอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” สภามหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้แต่งตั้งกรรมการยกร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ือด าเนินทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีกระบวนการดังนี้ กรรมการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
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กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ตามข้ันตอน ซึ่งมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. การทบทวนและก าหนดทางเปูาหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ข อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี 
6. ทบทวนประเมิน การยกร่างทิศทาง เปูาหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผน

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี 
และระยะ 5 ปี 
 แผนการด าเนินงานการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
และระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที ่ วันที่ กิจกรรม 
1 1 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพื่อด าเนินการดังนี้ 

1. แจ้งกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์  
2. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี  
3. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  
4. ยกร่างปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

2 9 มกราคม 2561 ประชุมกรรมการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2561 – 2580 และระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1 เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และน ามา
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และจัดท า 
ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมีมติ
ที่ประชุมมอบหมายให้กองนโยบายและแผนไปทบทวนและปรับปรุงร่างแผนฯ 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ รวมทั้งด าเนินการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม แล้วน ามาทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามร่างแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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ที ่ วันที่ กิจกรรม 
3 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ให้สภาฯ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 
4 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมกรรมการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 

2561 – 2580 และระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 2 เพ่ือปรับปรุง (ร่าง)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
ส าคัญของแผนเพ่ือน าไปเสนอในที่ประชุมและรับฟังความคิดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโครงการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
โปรแกรม ประธานหลักสูตร ผู้อ านวยการส านัก, สถาบัน, กอง, ศูนย์/หัวหน้างาน 
และบุคลากรที่สนใจ และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผน และเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ , กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

6 23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การแปลงนโยบายและแผนการด าเนินงานเป็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ และการของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณา
การ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความเข้าใจในกรอบนโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับชาติ จนมาถึงระดับมหาวิทยาลัย และการขอรับการสรรจัด
งบประมาณของหน่วยงานที่ต้องมีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ เพ่ือน าส่ง
ผลผลิตและตัวชี้วัดให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
โดยได้รับเกียรติจากคุณเดชา ดีผดุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  

7 24 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อด าเนินการดังนี้ 
1. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
3. แนวทางการตั้งงบประมาณเชิงยุทธศาสตร ์
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ที ่ วันที่ กิจกรรม 
8 2 มีนาคม 2561 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 – 2563 โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย  และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนต่อไป 
2. ชี้แจงรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการจัดท าในงบประมาณ พ.ศ. 2563  - 
2565 
3. ชี้แจงแบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดโครงการ 4 ปี และก าหนดการจัดส่ง
ข้อมูลเพื่อน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  

9 3-6 มีนาคม 2561 รวบรวมโครงการจากหน่วยงาน เพ่ือสรุปและจัดท ารูปเล่ม (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

10 7 มีนาคม 2561 น าเสนอ ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมนัดพิเศษ เพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580)  
2. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565)  
3.  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  
4. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

11 8-12 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝุายวางแผนและงบประมาณ และกองนโยบายและแผน ปรับปรุง 
(ร่าง) แผนฯ ตามข้อเสนแนะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดท ารูปเล่ม เพ่ือ
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ที ่ วันที่ กิจกรรม 
เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

12 17 มีนาคม 2561 เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

13 26 มีนาคม 2561 จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. (2561 – 2565) กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

14 2 เมษายน 2561 จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. (2561 – 2565) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) และ ระยะ 5 ปี พ.ศ. (2561 – 2565)  

15 3 เมษายน 2561 มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่  1535/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) โดยแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบ 3 กลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลจาก
ที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแผนฯ และน ามาน าเสนอในที่ประชุมวันที่ 11 เมษายน 
2561 โดยมีก าหนดการประชุม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานวิชาชีพครู 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต/เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน /ผู้น าการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชุม วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น/ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือความ
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ที ่ วันที่ กิจกรรม 
เข้มแข็งของท้องถิ่น/สร้างสรรค์ความรู้เพ่ือท้องถิ่นมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
ประชุม วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 (ห้องงานพัสดุ) 
กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
ประชุม วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

16 11 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ตามค าสั่งที่ 
1535/2561 เพ่ือน าเสนอผลการปรับปรุง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 และ
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง และน าเสนออีก
ครั้งในการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 

17 18 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ตามค าสั่งที่ 
1535/2561 เพ่ือน าเสนอผลการปรับปรุง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 และ
สรุปผลการน าเสนอ เพ่ือมอบหมายให้กองนโยบายและแผนไปด าเนินการจัดท า
รูปเล่มเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม

และสามารถแข่งขันได้ 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  



 

87 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิต

ครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality 
Teacher) 

1. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะของครูคุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ (Premium 
Quality Teacher) (เกณฑ์ 
สภาคณบดีฯ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ) 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านระดับ
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ครุศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
CEFR  

3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
ในครั้งแรก 
- หลักสูตรปกติ 
- หลักสูตร Premium 

4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่
สอบบรรจุได้ในการสอบครั้งแรก 
(รวมผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรอเรียก) 
- หลักสูตรปกติ 
- หลักสูตร Premium 

5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรในระดับ 
ดีมาก 

6. ผลการประเมินคุณภาพ

1. พัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารจัดการตามหลักของการ
บริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาระบบและกลไกการ 
ผลิตครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality Teacher) 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ปัจจัยเกื้อหนุน เพ่ือรองรับ 
การผลิตครูให้ได้คุณภาพ 
ระดับเป็นเลิศ 

4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตครู โดยเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะของครูคุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ  

5. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษา กับหน่วยงาน
ภายในสถาบันและหน่วยงาน
อ่ืนในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

7. สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
การศึกษาภายนอกระดับคณะ 

7. จ านวนหลักสูตรใหม่ด้านการ
ผลิตบัณฑิตครูตามความร่วมมือ
ระหว่างคณะโดยใช้ทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอกร่วมกัน 

8. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การผลิตครู 

ปฏิบัติการบ่มเพาะความเป็นครู
ในศาสตร์พระราชา 

8. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การผลิตครูที่มุ่งสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการผลิตครูและนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนเรียนรู้แก่
ผู้เรียน 

2. ครูในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่
ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
เปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา
และ/หรือแก้ปัญหา 
การจัดการศึกษา 

3. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยง 

4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์
ในระดับชาติ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
สามารถ Coaching and 
Mentoring 

2. ส่งเสริมการให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาครูในท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการ
ผลิตพัฒนาครูและน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1. จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. จ านวนนวัตกรรมด้านการ

1. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต
และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาและโรงเรียนสาธิตหรือ
โรงเรียนหน่วยฝึกหรือโรงเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เป็นพี่เลี้ยงได้พัฒนาร่วมกัน 

3. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่
ไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

4. จ านวนรายวิชาของแต่ละ
หลักสูตรใช้โรงเรียนสาธิตเป็น
แหล่งเรียนรู้/หน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ/ทดลอง/วิจัย 

สถานศึกษา โดยเน้นสะเต็ม
ศึกษาที่บูรณาการกับท้องถิ่น ให้
สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิต
ครูที่สนองพระบรมราโชบายใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นใน 
พ้ืนที่ตน 

1. ร้อยละของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่       
(area base) ที่ตอบโจทย์ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในพ้ืนที่/การพัฒนาท้องถิ่น 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีดี
และริเริ่ม จัดท า เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาใน
การพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศชาติ
ด้วยความสมัครใจ 

3. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานท า
ตรงสาขา 

5. ร้อยละของโรงเรียนในพ้ืนที่
เปูาหมายได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.  ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและมีจิตอาสา มี
ทักษะการอ่าน การเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้าง
ผลงานให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรมในด้าน 
การวิจัย การบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ 

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ 
สอบผ่านการทดสอบ 
วัดความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์เฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐาน 
ด้าน ไอที The Internet and 
computing Core (IC3) 

3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

7. ร้อยละผู้เรียนที่เรียนใน
ระบบสหกิจศึกษา 

8. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอาชีพ 

3. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือ
เป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต 
มีจิตสาธารณะ 
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9. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
10. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมระหว่าง
ประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ 
โดดเด่นและหลากหลาย 

1. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก 

2. จ านวนหลักสูตรได้รับ 
มาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพ 

3. จ านวนหลักสูตรโครงการ 
ความร่วมมือ 

4. จ านวนหลักสูตร 
บูรณาการศาสตร์ 

5. จ านวนหลักสูตรที่การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างาน (WIL) 

6. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 
การเกษตรและอาหาร 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
เทคโนโลยี 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
หลักสูตรระยะสั้น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียน
การสอนเน้นนวัตกรรม 

1. จ านวนรายวิชาออนไลน์ 1. พัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและมีนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. จ านวนอาจารย์ระดับ 
ปริญญาเอก 

2. จ านวนอาจารย์ทีมี่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ร้อยละของบุคลากรผ่านการ
ทดสอบวัดระดับเกณฑ์
มาตรฐานทางด้านภาษาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือ
ในลักษณะ Talent Mobility 

1. พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานอาจารย์สู่ 
ความเป็นมืออาชีพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
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5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการในหรือต่างประเทศ 
6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. จ านวนวารสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
8. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

โครงการด้านวิชาการหรือวิจัย
กับมหาวิทยาลัยในหรือ
ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวิจัยและนวัตกรรม 

1. จ านวนแผนชุมชนของหมู่บ้าน
เปูาหมายที่มีฐานการเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการพัฒนา
ชุมชน 

3. จ านวนโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 

4. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายใต้ความร่วมมือกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ผู้น าชุมชน 

5. จ านวนรางวัล/ผลิตภัณฑ์/
มาตรฐานที่ชุมชนได้รับ 

6. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่จด 
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายชัดเจน 
2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภายนอกในการบริการวิชาการ/
ท าแผนชุมชน/โครงการ และ
สรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน 

3. สนับสนุนการตั้งหน่วย
วิทยาศาสตร์ชุมชน/ 
หน่วยพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาแก่ชุมชน 

4. บนฐานความต้องการและ 
องค์ความรู้จากการวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ส่งเสริมให้คณาจารย์น าความรู้
และประสบการณ์จากงานวิจัย
มาบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 

2. ชุมชนมีความเข้มแข็งและ 
เกิดชุมชนต้นแบบ 

 
   

1. จ านวนแผนชุมชนของหมู่บ้าน
เปูาหมายที่มีฐานการพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

2. จ านวนชุมชนต้นแบบ   
3. จ านวนหมู่บ้านตกเกณฑ์  

กชช.2ค. ที่ได้รับการพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์ 

4. จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

1. ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่
ชัดเจน  

2. พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่าย
ชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน สมานฉันท์ ใน
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. กระบวนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้านการผลิตสินค้าท่ีได้รับ
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ISO IEC 17025 

5. จ านวนหน่วยเครื่องมือกลางเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยระดับท้องถิ่น/
ภูมิภาค/ประเทศและ/นานาชาติ 

มาตรฐาน  
4. พัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้

ได้รับรองมาตรฐาน  
ISO IEC 17025 

6. พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มี
ศักยภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา /ชุมชน
และสถานศึกษาให้ได้รับ  
องค์ความรู้ธรณีวิทยาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการประเมิน
จาก Unesco/มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือความยั่งยืน 

1. จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาที่ได้รับ 
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการเกษตรสมัยใหม่ 

2. ระดับการประเมินจาก 
Unesco ตามรอบการประเมิน
ในปี 2565 ด้านการท่องเที่ยว 
การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน 
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

3. จ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่แหล่งธรณีวิทยาโลก
ได้รับการพัฒนา 

4. จ านวนเครือข่ายชุมชน 
และชุมชนในพื้นที่ 
แหล่งธรณีวิทยาโลกได้รับการ
พัฒนา 

5. จ านวนหมู่บ้านใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการ
พัฒนาโดยการ 

6. บูรณาการองค์ความรู้จาก/
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การค้นหาศักยภาพชุมชน และ
พัฒนาตามความต้องการของ
ชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว และ 
การเกษตรสมัยใหม่ บนฐาน
การวิจัยที่น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมได้ 

2. พัฒนาพื้นที่เปูาหมายสู่สากล
ด้วยการเตรียมชุมชนและ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมิน 
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4. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความ

โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

1. มิติในฐานข้อมูลองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมของท้องถิ่น 

2. จ านวนรายวิชา/เครือข่าย/
โครงการบูรณาการด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการและ 
การวิจัย 

3. จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ 

4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  
ระดับนานาชาติ 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเก็บข้อมูลและ
บูรณาการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กับ 
การจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการและการวิจัย 

2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น / 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ กีฬา /
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ 

3. ส่งเสริมและสืบสานการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็น
เลิศเพื่อแหล่งเรียนรู้/ 
ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมของภาคใต้ 

5. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามบริบทและความต้องการใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
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ในก ากับ 
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1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาเขตสตูล สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือไปสู่การเป็น 
วิทยาเขตในก ากับ 

1. มีระบบและกลไกเพ่ือการ
บริหารจัดการเพื่อการเป็น 
วิทยาเขตในก ากับ 

1. สร้างระบบและกลไกเพ่ือการ
บริหารจัดการเพื่อการเป็น
วิทยาเขตในก ากับ 

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. จ านวนหลักสูตรใหม่  
2. จ านวนหลักสูตรความร่วมมือ

ตามความต้องการของท้องถิ่น  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. อาจารย์มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและนวัตกรรม 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปสู่ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

4. ชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

1. นวัตกรรมต้นแบบที่เกิดจาก 
การวิจัย 

2. จ านวนชุมชนต้นแบบเข้มแข็ง
และที่พ่ึงพาตนเองได้ 

1. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม 

2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

5. Green and Clean University 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการนโยบาย  
Green and Clean University 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตาม
นโยบาย Green and Clean 
University 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาเขตสตูล มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ (Lean 
Organization) 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใสได้รับคะแนน
ในระดับดีมาก (ITA) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารจัดการด้วย 
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 

1. จ านวนระบบงาน/ฐานข้อมูล
กลาง 

2. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ 

3. จ านวนบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะทาง Digital literacy 
ตามมาตรฐานสากลไม่ด้อยกว่า 
IC3 

4. จ านวนระบบบริหารงานสู่สังคม
ไร้เงินสด Cashless Society 
และ Mobile Paymemts 

1. พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจ(DSS) และ 
บริหารจัดการ 

2. พัฒนาระบบที่มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารการจัดการ 

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะทาง Digital 
literacy ตามมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคม
ไร้เงินสด 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบ 
บริหารจัดการที่มีคุณภาพด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใสได้รับคะแนน
ในระดับดีมาก (ITA) 

2. จ านวนข้อบังคับ  ระเบียบ  
และประกาศ ที่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

3. ร้อยละของงบบุคลากรต่อ
งบด าเนินการ   

4. ร้อยละของรายได้รวมต่อ
สินทรัพย์รวม   

5. จ านวนเรื่องท่ีได้รับการปรับปรุง
กลไกกระบวนงานหรือกิจกรรม
ที่ก่อให้เกดิประสิทธิภาพในการ
ท างานของแต่ละส่วนงานใน 
แต่ละปี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้วย 
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ให้เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมกับ
สถานการณ์   

3. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ 
เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 

5. บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้
เกิดรายได้ 

6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดย
ใช้หลัก Cost Effectiveness 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

(Lean Management) 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร 
8. ประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อองค์กรเพ่ือน าผล
มาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
และองค์กร 

3. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการด้วย
นโยบาย Green and Clean 
University 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการนโยบาย Green 
and Clean University 

2. จ านวนโครงการที่มีการใช้
พลังงานทดแทนและการ
ประหยัดพลังงาน 

3. จ านวนหน่วยงานที่มีการผ่าน
การตรวจประเมินเป็นหน่วยงาน
สีเขียว 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตาม
นโยบาย Green and Clean 
University 

2. สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการลดการใช้พลังงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 

3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการ
ตรวจประเมินเป็นหน่วยงาน 
สีเขียว 

4. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1. ผลการประเมิน EdPEx ของ
มหาวิทยาลัย  

2. ร้อยละหน่วยงานภายในได้รับ
ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย) 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 



 

 

บทท่ี 4 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน์  

  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 

พันธกิจ  

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม

และสามารถแข่งขันได้ 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการผลิตครู
คุณภาพระดับเป็น
เลิศ (Premium 
Quality Teacher) 

1. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของ 
ครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ 
(Premium Quality Teacher)  
(เกณฑ์สภาคณบดีฯ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ) 

ร้อยละ 
 

- - - - 25 1. พัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักของการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และปรับตัวให้ทันกับการ 

 2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านระดับ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาครุศาสตร์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ CEFR  

ระดับ/ 
ร้อยละ 

 

A2/ 
100 

B1/ 
100 

B2/ 
50 

B2/ 
100 

C1/ 
25 

เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบและกลไก

การผลิตครูคุณภาพระดับ
เป็นเลิศ (Premium 
Quality Teacher) 

 3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูใน 
ครั้งแรก 
- หลักสูตรปกติ 
- หลักสูตร Premium 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 

70 
- 

 
 
 

75 
- 

 
 
 

80 
- 

 
 
 

85 
- 

 
 
 

90 
100 

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

 4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สอบ
บรรจุได้ในการสอบครั้งแรก  
(รวมผู้ที่ได้ขึน้บัญชีรอเรียก) 
- หลักสูตรปกติ 
- หลักสูตร Premium 

 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 
 

55 
- 

 
 
 
 

57.5 
- 

 
 
 
 

60 
- 

 
 
 
 

62.5 
- 

 
 
 
 

65 
85 

4. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครู 
โดยเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะของ 
ครูคุณภาพระดับ 
เป็นเลิศ 
 

 5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรในระดับดีมาก 

ร้อยละ 25 50 75 100 100 5. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ 
และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับคณะ 

หลักสูตร ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 6. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา กับ
หน่วยงานภายในสถาบัน
และหน่วยงานอื่นใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 
 7. จ านวนหลักสูตรใหม่ด้านการผลิต

บัณฑิตครูตามความร่วมมือระหว่าง
คณะโดยใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกร่วมกัน 

หลักสูตร - 1 1 1 1 7. สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการบ่มเพาะความ
เป็นครูในศาสตร์
พระราชา 

 
 8. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 

ผลิตครู 
ศูนย ์ - 1 - - - 8. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการผลิตครูที่มุ่งสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการผลิตครู
และนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการเรียนเรียนรู้แก่
ผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

2. ครูในท้องถิ่นมี
ศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐาน 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 15 30 45 60 75 1. พัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้และสามารถ 
Coaching and  

วิชาชีพและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเปูาหมายที่ได้รับการ
พัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 
 
 

35 40 45 50 55 Mentoring 
2. ส่งเสริมการให้บริการทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนาครูใน
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการ 

 3. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

โรงเรียน 28 
 

30 
 

32 
 

34 
 

36 
 

ยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และ 

 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชา ผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ 

 
 

ร้อยละ 
 

50 55 60 
 

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

3. มหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมการผลิต 

1. จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 1. พัฒนานวัตกรรมด้าน
การผลิตและพัฒนาครู  

พัฒนาครูและ
น าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. จ านวนนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ
โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหน่วยฝึก
หรือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงได้พัฒนา
ร่วมกัน 

ผลงาน 
 

20 25 30 35 40 อย่างต่อเนื่องและ 
น าไปใช้ประโยชน์ใน 
การพัฒนาสถานศึกษา 
โดยเน้นสะเต็มศึกษาที่
บูรณาการกับท้องถิ่น ให้
สามารถพัฒนาการ 

 3. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน 200 240 280 320 360 จัดการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 4. จ านวนรายวิชาของแต่ละหลักสูตรใช้
โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้/หน่วย
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ/ทดลอง/วิจัย  

 
 
 
 
 

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

4. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการผลิตครู 
ที่สนอง 
พระบรมราโชบาย 

1. ร้อยละของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่       
(area base) ที่ตอบโจทย์ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/
การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 
 
 

20 25 30 35 40 1. ส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
มีจิตอาสา มีทักษะ 
การอ่าน การเขียนและ 

ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตน 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีดีและริเริ่ม 
จัดท า เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
จิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น/
ประเทศชาติด้วยความสมัครใจ 

ร้อยละ 
 

 

35 45 55 65 75 การคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
สร้างผลงานให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการและ 

 3. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 

20 25 30 35 40 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 4. ร้อยละของบัณฑิตครทูี่มีงานท า 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 70 75 80 85 90  

 5. ร้อยละของโรงเรียนในพ้ืนที่เปูาหมาย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 
 

60 70 80 90 100  
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ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพระดับเป็นเลิศ 
5. โครงการระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อรองรับการผลิตครูให้ได้คุณภาพระดับเป็นเลิศ 
6. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู 
7. โครงการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
8. โครงการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าลอง 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) เป็นพ่ีเลี้ยง  
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้น าสะเต็มศึกษา 
11. โครงการทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
12. โครงการสะเต็มศึกษา 
13. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
14. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
15. โครงการสานสันพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติมี
ศักยภาพ 
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

1. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน 

ระดับ 
 
 
 

A2 
 
 
 

A2 
 
 
 

B1 
 
 
 

B1 
 
 
 

B2 
 
 
 

1. พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติ 

 2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการ
ทดสอบวัดความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์เฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน ไอที 
The Internet and computing 
Core (IC3) 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

และฝึกอาชีพ 
3. พัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาเพ่ือเป็นนัก
ปฏิบัติที่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ 
 3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 
คน 
 

150 
 

200 
 

200 
 

200 
 

200 
 

หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้ 

 4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ/ 
อาชีพอิสระ 
 

ร้อยละ 
 
 

20 
 
 

25 
 
 

30 
 
 

35 
 
 

35 
 
 

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะ 



 

 
 

108 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานท า/ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 
 
 

80 
 
 

82 
 
 

84 
 
 

86 
 
 

88 
 
 

 

 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 85 90 95 95  
 7. ร้อยละผู้เรียนที่เรียนในระบบ 

สหกิจศึกษา 
ร้อยละ 

 
7 
 

14 
 

22 
 

29 
 

36 
 

 

 8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

 

 9. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 
 

50 
 

75 
 

100 
 

125 
 

150 
 

 

 10. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

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

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่โดดเด่น 

1. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดี/ดีมาก 

ร้อยละ 
 

80/20 
 

70/30 
 

50/50 
 

40/60 
 

30/70 
 

1. ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร้าง 

และหลากหลาย 2. จ านวนหลักสูตรได้รับมาตรฐาน 
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

หลักสูตร 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

บัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
บัณฑิตสาขา 

 3. จ านวนหลักสูตรโครงการความร่วมมือ หลักสูตร 1 1 1 1 1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 4. จ านวนหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตร 1 1 1 1 1 และบริการ การเกษตร 
 5. จ านวนหลักสูตรที่การจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
หลักสูตร 1 

 
1 1 1 1 และอาหาร 

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

2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั้น 
 

3. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการเรียนการ
สอนเน้นนวัตกรรม 

1. จ านวนรายวิชาออนไลน์ 
 

รายวิชา 20 150 300 600 800 1. พัฒนาการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยและมี
นวัตกรรม 

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

4. บุคลากรของ 1. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 25 30 35 40 45 1. พัฒนาคุณภาพและ 
มหาวิทยาลัยได้รับ 2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง ร้อยละ 35 45 50 55 60 มาตรฐานอาจารย์สู่ 
การยกระดับขีด วิชาการ       ความเป็นมืออาชีพ 
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ร้อยละของบุคลากรผ่านการทดสอบ
วัดระดับเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
ภาษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 70 75 80 75 90 2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการท้ังใน 

 4. จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือใน
ลักษณะ Talent Mobility 

โครงการ 2 3 4 5 6 และต่างประเทศ 

 5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในหรือต่างประเทศ 

เครือข่าย 10 15 20 25 30  

 6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 7 14 20 20 20  

 7. จ านวนวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร - 2 3 3 3  
 8. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 

ด้านวิชาการหรือวิจัยกับ 
มหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ 

คน 3 5 7 9 11  
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ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
2. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาทักษะและวัดมาตรฐานด้านภาษาและ IT 
2. โครงการสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพตามชั้นปี 
4. โครงการสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษา 
5. โครงการพัฒนาบัณฑิต มรภ.สงขลา สู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 
6. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ มรภ.สงขลา 
7. โครงการยุบ ควบรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและปิดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
8. โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพในยุคดิจิทัล 
9. โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  
10. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ 
13. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
14. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัย
สามารถสร้างสังคม 

1. จ านวนแผนชุมชนของหมู่บ้าน
เปูาหมายที่มีฐานการเรียนรู้และ 

แผนชุมชน 21 21 21 21 21 1. ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย
ชัดเจน 

แห่งการเรียนรู้บน น าไปใช้ประโยชน์       2. สนับสนุนให้เกิด 
ฐานองค์ความรู้จาก
การวิจัยและ 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาชุมชน 

โครงการ 1 2 2 3 4 กระบวนการการมีสว่นร่วม
ของหน่วยงาน 

นวัตกรรม 3. จ านวนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ 
การปฏิบัติ 

โครงการ - 21 26 32 39 ภายนอกในการบริการ
วิชาการ/ท าแผนชุมชน/
โครงการ และสรุปผล 

 4. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด ชุมชน 1 2 2 3 4 การพัฒนาหมู่บ้าน 
 องค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ผู้น าชุมชน 

      3. สนับสนุนการตั้งหน่วย
วิทยาศาสตร์ชุมชน/หน่วย
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
แก่ชุมชนบนฐานความ 

 5. จ านวนรางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน
ที่ชุมชนได้รับ 

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

 6. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 1 2 2 3 4 4. ส่งเสริมให้คณาจารย์น า
ความรู้และประสบการณจ์าก
งานวิจัยมาบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับท้องถิ่น 

2. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและเกิด 

1. จ านวนแผนชุมชนของหมู่บ้าน
เปูาหมายที่มีฐานการพัฒนาและ 

แผน 21 21 21 21 21 1. ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่
ชัดเจน  

ชุมชนต้นแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิต       2. พัฒนากลุ่มชุมชนและ 
 2. จ านวนชุมชนต้นแบบ   ชุมชน - 3 6 9 12 เครือข่ายชุมชนในทุก 
 3. จ านวนหมู่บ้านตกเกณฑ์ กชช.2ค. ที่

ได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 
หมู่บ้าน - 3 5 7 9 ภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน

และยั่งยืน สมานฉันท์ ใน
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

        3. กระบวนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการเรียนรู้
ร่วมกันด้านการผลิตสินค้าที่
ได้รับมาตรฐาน  

 4. จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 
17025 

ห้อง - - 1 1 1 4. พัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. จ านวนหน่วยเครื่องมือกลางเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยระดับท้องถิ่น/
ภูมิภาค/ประเทศและ/นานาชาติ 

หน่วย - 1 1 1 1 5. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบให้ได้รับรอง
มาตรฐาน ISO IEC 17025 

        6. พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลาง 
ที่มีศักยภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมี 
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพ 
เชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

1. จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการเกษตรสมัยใหม่ 

ชุมชน - 5 10 15 20 1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการค้นหาศักยภาพชุมชน 
และพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชนในด้าน 

ทะเลสาบสงขลา /
ชุมชนและ
สถานศึกษาให้ได้รับ 
องค์ความรู้ 

2. ระดับการประเมินจาก Unesco ตาม
รอบการประเมินในปี 2565 ด้านการ
ท่องเที่ยว การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน 
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับ - - - - ผ่าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและ
การเกษตรสมัยใหม่  
บนฐานการวิจัยที่น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมได้ 

ธรณีวิทยาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับ 

3. จ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ี
แหล่งธรณีวิทยาโลกได้รับการพัฒนา 

แหล่ง - 26 52 77 - 2. พัฒนาพื้นทีเ่ปูาหมาย 
สู่สากลด้วยการเตรียมชุมชน 

การประเมินจาก
Unesco/
มหาวิทยาลัยมีส่วน 

4. จ านวนเครือข่ายชุมชนและชุมชนใน
พ้ืนที่แหล่งธรณีวิทยาโลกได้รับการ
พัฒนา 

แหล่ง - 26 52 77 - และสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

ร่วมในการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือความยั่งยืน 

5. จ านวนหมู่บ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ได้รับการพัฒนาโดยการ 
บูรณาการองค์ความรู้จาก/นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ 

หมู่บ้าน - 4 8 12 16  

4. มหาวิทยาลัย
สามารถสร้างความ
โดดเด่นในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 

1. มิติในฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมของท้องถิ่น 

มิติฐานข้อมูล 1 2 3 4 5 1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเก็บข้อมูล
และบูรณาการด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

2. จ านวนรายวิชา/เครือข่าย/โครงการ
บูรณาการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมกับการจัดการเรียนการ 

รายวิชา 1 3 5 7 9 และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
กับการจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและการ
วิจัย 

 สอน การบริการวิชาการและการวิจัย       2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น /
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ กีฬา 
/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

        3. ส่งเสริมและสืบสานการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

 3. จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

แหล่ง/โครงการ 1 1 1 1 1 4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็น
เลิศเพื่อแหล่งเรียนรู้/ 
ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของ
ภาคใต้ 

 4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

โครงการ 3 3 3 3 3 5. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
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ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
3. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
4. ผลผลิตทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ตามพระบรมราโชบาย) 
 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส ารวจข้อมูล ปัญหาความต้องการในการรับบริการวิชาการเชิงพื้นที่ 
2. โครงการจัดท าแผนบริการวิชาการในพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมาย 
3. กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
5. โครงการบริการวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน 
6. โครงการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
7. งานคลินิกเทคโนโลยี 
8. โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 
9. งานเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสื่อท้องถิ่น  
10. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
11. หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพ้ืนถิ่น 
12. หน่วยการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 
13. กิจกรรมก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายเชิงบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน 
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14. กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัย และ/หรือการจัดการเรียนการสอน 
15. โครงการสนับสนุน/ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
16. กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานจัดตั้งหน่วยให้บริการวิชาการเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศ 
17. กิจกรรมคัดเลือกชุมชนเปูาหมายร่วมกับจังหวัด 
18. โครงการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ 
19. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเปูาหมาย 
20. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กชช.2ค สู่เกณฑ์มาตรฐาน 
21. โครงการยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสู่สากล/การท่องเที่ยว 
23. งานขอรับรองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
24. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
25. โครงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองมาตรฐาน 
26. งานบริการด้านการวิเคราะห์แก่ผู้ประกอบการในด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยวิธีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาสั้น 
27. งานพัฒนาประสิทธิภาพหรือพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่มีความไวและความแม่นย าสูง 
28. โครงการบริการวิชาการพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
29. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
30. กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพ้ืนที่เปูาหมาย 
31. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีสตูลสู่อุทยานธรณีโลก 
32. โครงการบริการวิชาการพ้ืนที่อุทยานธรณีสตูล/พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
33. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่อุทยานธรณีสตูล/พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
34. โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
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35. โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
36. งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
37. จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
38. โครงการเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานแนวพระราชด าริและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
39. โครงการพัฒนาระบบการเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
40. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพ้ืนถิ่นที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้อย่างยั่งยืน 
1) การวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุด, Manilkara achras (M.) Fosberg ครบวงจรในพื้นที่ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา  
2) การขยายพันธุ์ละมุด (Manilkara achras (Mill.) Fosberg) สายพันธุ์ไข่ห่านตามความต้องการของเกษตรกรกลุ่มไม้ผลในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
3) การส่งเสริมการเพาะปลูกกล้วยไม้กุหลาบกระบี่ (Aerides krabiensis Seidenf.) ของเกษตรกรเพ่ือประกอบอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนถิ่น อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
41. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปูองกัน ก าจัด ปลวกในสวนยางพารา และน าไปใช้ประโยชน์ของดินจอมปลวก ในพ้ืนที่ภาคใต้ ของประเทศไทย 

1) การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลจอมปลวกในสวนยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
2) ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของดินจอมปลวก 
3) สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพารา ในพ้ืนที่ภาคใต้ ของประเทศไทย 
4) สัณฐานวิทยา ชนิดของปลวกและจอมปลวกในสวนยางพารา ภาคใต้ของ ประเทศไทย 
5) การวิเคราะห์ธาตุ ในตัวอย่างดินจอมปลวก ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเทคนิครังสีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) 

42. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม จากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1) การสร้างสรรค์บทเพลง, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, อัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้าน , ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2) การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ดอกไม้ประจ าจังหวัดในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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3) การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด จินตภาพ จากจิตวิญญาณสู่วิถีถิ่นชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม จากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของการแสดงพ้ืนบ้านที่ปรากฏในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5) ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม จากวัสดุในท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นแนวทางให้กับชุมชนได้ต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ได้ 
6) การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของการแสดงพ้ืนบ้านที่ปรากฏ

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 
สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือไปสู่การ
เป็นวิทยาเขตใน
ก ากับ 

1. มีระบบและกลไกเพ่ือการบริหาร
จัดการเพ่ือการเป็นวิทยาเขตในก ากับ 

 
 

ระบบ 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1. สร้างระบบและกลไกเพ่ือ
การบริหารจัดการเพ่ือ
การเป็นวิทยาเขตใน
ก ากับ 

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรเพื่อสร้าง 

1. จ านวนหลักสูตรใหม่ หลักสูตร - 1 2 2 2 1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา 

ความเป็นเลิศใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. จ านวนหลักสูตรความร่วมมือตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

หลักสูตร - 1 2 2 2 หลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. อาจารย์มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ - 40 70 75 80 1. พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 

และนวัตกรรม 2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

4. ชุมชนต้นแบบมี
ความเข้มแข็งและ 

1. นวัตกรรมต้นแบบที่เกิดจากการวิจัย เรื่อง - 1 1 1 1 1. ส่งเสริมการวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม 

สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

2. จ านวนชุมชนต้นแบบเข้มแข็งและท่ี
พ่ึงพาตนเองได้ 

ชุมนุม - 1 1 1 1 2. ส่งเสริมการน านวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ 

5. Green and Clean 
University 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
นโยบาย Green and Clean 
University 

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

6. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลาวิทยา 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

ระบบ 2 2 2 1 1 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

เขตสตูล มีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
(Lean 
Organization) 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้รับคะแนนในระดับดีมาก 
(ITA) 

คะแนน 74 75 76 77 78 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 
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ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
4. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือการเป็นวิทยาเขตในก ากับ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
6. โครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
7. โครงการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean University 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัยมี 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 

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

บริหารจัดการที่
ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

       2. พัฒนาระบบที่มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารการ
จัดการ 

 2. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

โครงการ 2 2 2 2 2 3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ 

 3. จ านวนบุคลากรมีความรู้และทักษะ
ทาง Digital literacy ตาม
มาตรฐานสากลไม่ด้อยกว่า IC3 

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

 4. จ านวนระบบบริหารงานสู่สังคม 
ไร้เงินสด Cashless Society และ 
Mobile Paymemts 

ระบบ 1 1 1 1 1 5. พัฒนาระบบบริหารงานสู่
สังคมไร้เงินสด 

2. มหาวิทยาลัยมี
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้รับคะแนนในระดับดีมาก 
(ITA) 

คะแนน 74 75 76 77 78 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

 2. จ านวนข้อบังคับ  ระเบียบ  และ
ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ฉบับ 10 10 10 10 10 2. พัฒนาและปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ให้เป็นปัจจุบัน
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์   

 3. ร้อยละของงบบุคลากรต่อ
งบด าเนินการ   

ร้อยละ 50 48 45 43 40 3. เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 4. ร้อยละของรายได้รวมต่อ 
สินทรัพย์รวม   

ร้อยละ 36.4 37.3 38 38.5 39 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

 5. จ านวนเรื่องท่ีได้รับการปรับปรุงกลไก
กระบวนงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 

เรื่อง 2 2 2 2 2 5. บริหารจัดการทรัพย์สิน
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

 ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละ
ส่วนงานในแต่ละปี 

      6. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก 
Cost Effectiveness 
(Lean Management) 

        7. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร 

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

3. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
การให้บริการด้วย
นโยบาย Green 
and Clean 
University 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
นโยบาย Green and Clean 
University 

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

 2. จ านวนโครงการที่มีการใช้พลังงาน
ทดแทนและการประหยัดพลังงาน 

โครงการ 2 2 2 2 2 1. สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการลดการใช้
พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
 

 3. จ านวนหน่วยงานที่มีการผ่านการ
ตรวจประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว 

หน่วยงาน - 2 4 6 8 1. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้า
รับการตรวจประเมินเป็น
หน่วยงานสีเขียว 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

4. มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพที่ 

1. ผลการประเมิน EdPEx ของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ - - - - ดี 1. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

ตอบสนองต่อพันธ
กิจและนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ร้อยละหน่วยงานภายในได้รับผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับดี (คะแนนเฉลี่ย) 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการอบรมเพ่ือทดสอบวัดระดับมาตรฐาน Digital literacy 
2. โครงการพลังงานทดแทน 
3. โครงการห้องสมุดสีเขียว 
4. โครงการส านักงานสีเขียว 
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บทที่ 5 แผนท่ียุทธศาสตร ์
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 

 
มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  ยกระดบัการ

ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือ
มาตรฐานวชิาชีพครู 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑติ
และพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

 
ครูในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง มีสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 

 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิดชุมชน
ต้นแบบ 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาวิทยาเขต
สตูล สามารถบริหารจัดการเพื่อไปสู่การ
เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
 
ชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่
ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

คุณ
ภา

พ 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตครู
คุณภาพระดับเป็นเลิศ (Premium 
Quality Teacher) 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอน
เนน้นวัตกรรม 

 
มหาวิทยาลัยมีสว่นร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพเชิงพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา /ชุมชนและสถานศึกษาให้ได้รับ  
องค์ความรู้ธรณีวิทยาเพือ่เตรียมความ
พร้อมรองรับการประเมินจาก 
Unesco/มหาวิทยาลัยมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
ความยั่งยืน 

 
มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น  
ความเป็นเลิศด้านวิชาการและ
นวัตกรรม  
 
Green and Clean University 
 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
 
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอือ้ต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการด้วยนโยบาย Green and 
Clean University 
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มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  ยกระดบัการ
ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือ
มาตรฐานวชิาชีพครู 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑติ
และพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต
สตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

 
มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิตพัฒนา
ครูและน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรที่โดดเด่นและ
หลากหลาย 

 
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดด
เด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาวิทยาเขต
สตูล มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ (Lean Organization) 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 
 
มหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตครูที่สนอง
พระบรมราโชบายในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่ตน 
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่
ความเป็นมืออาชพี 
 
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
บูรณาการศาสตร์ 

 
 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพ 
 
พัฒนาห้องปฏบิัติการทดสอบให้ได้
รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025 
 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อ
แหล่งเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาการท่องเท่ียว 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาศักยภาพชุมชน และพัฒนาตาม
ความต้องการของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการเกษตร
สมัยใหม่บนฐานการวิจยัที่น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมได้ 

 
 
พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบยีบ 
ประกาศ ให้เป็นปจัจุบันและเหมาะสม
กับสถานการณ์   
 
พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด 
 
พัฒนาระบบที่มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารการ
จัดการ 

 
 
พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับ 
การตรวจประเมินเป็นหนว่ยงานสีเขยีว 
 
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการ
ใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
 
บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิด
รายได ้



 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































