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คำนำ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการของ
ส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผน 5 ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และด้วยแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2 560 – 2579) และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ำแผน
ยุทธศาสตร์ฯ โดยได้เชิญองค์กรภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว และมหาวิทยาลั ยในพ้ืนที่ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ามาเพ่ือรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ จะได้ลดความซ้ำซ้อน 
และเสนอแนวทางในการช่วยกันทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และได้เชิญคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทุกหน่วย ผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
มหาวิทยาลัยได้นำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิท ธิภาพและเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะ/สำนัก/สถาบันหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า จะได้นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและ
ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พฤษภาคม 2562 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             1 
บทที่ 2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 
บทที่ 3  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ                      58 
ภาคผนวก                 60 
คำอธิบายตัวชี้วัด                 61 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปรัชญา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ปณิธาน 
        ปัญญาญาณของท้องถิ่น   พลังแผ่นดินแห่งสยาม   สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร 
   S = Skill K = Knowledge   R = Responsibility U = Unity 
คติพจน์ 
   ปญฺญา นรานํ รตนํ - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

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

ผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ  
6. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงการคลัง และมติสภามหาวิทยาลัย 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  “เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม  เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี  หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะกา รตัดสินใจ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้การทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตราสัญลักษณ์  

 

 

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

สีประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
      สีขาว  หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 
      สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง 

** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ ** 
 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ดอกปาริฉัตร     ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ต้นสารภีทะเล 
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งหมด  56 
หลักสูตร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 52 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท จำนวน 3 
หลักสูตร และสามารถจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 32 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จำนวน 22 หลักสูตร 
ด้าน Health Science จำนวน 2 หลักสูตรทั้งสิ้น รวม 56 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ตารางท่ี 1 หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  

คณะ ระดับการศึกษา/จำนวนหลักสูตร รวม รวม
ทั้งสิ้น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท 

SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS รวม SSH ST HS 
ครุศาสตร์ 8 - - 8 1 - - 1 2 - - 2 11 - - 11 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 1 - 8 - - - - - - - - 7 1 - 8 
วิทยาการจัดการ 9 - - 8 - - - - - - - - 8 - - 8 
ศิลปกรรมศาสตร์ 5 - - 6 - - - - - - - - 6 - - 6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 11 1 12 - - - - - - 1 1 - 11 2 13 
เทคโนโลยีการเกษตร - 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5 

รวม 29 22 1 52 1 - - 1 2 - - 3 32 22 2 56 



 

6 
 

หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด 56 หลักสูตร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 52 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  52  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 8 หลักสูตร 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   



 

7 
 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม   

  คณะวิทยาการจัดการ    จำนวน 9 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  

7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

8. บัญชีบัณฑิต  

9. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   

5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  
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  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา   

12. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   



 

9 
 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

 ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี ้
  คณะครุศาสตร์ 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

 ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  3  หลักสูตร ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 หลักสูตร 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

 และสามารถจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 32 หลักสูตร  ด้าน Science and Technology จำนวน 22 
หลักสูตร ด้าน Health Science จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งหมด 56 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน Social Science and Humanities จำนวน 32 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

  ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  29  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร 
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1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 7 หลักสูตร 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ   

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

   คณะวิทยาการจัดการ    จำนวน 9 หลักสูตร 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   
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3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  

7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

8. บัญชีบัณฑิต  

9. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร 
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   

2. ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์   

5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  

  ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์ 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

  ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  2  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. ด้าน Science and Technology จำนวน 22 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

   ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  22  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
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2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร   

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 5 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   

3. ด้าน Health Science จำนวน 2 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

   ระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 หลักสูตร 

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

  ระดับ ปริญญาโท  จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 หลักสูตร 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  

 ตารางท่ี 2 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562) 

คณะ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวมทั้งหมด 
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 52 12.41 5 14.29 57 12.56 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 67 15.99 5 14.29 72 15.86 
วิทยาการจัดการ 67 15.99 9 25.71 76 16.74 
ศิลปกรรมศาสตร์ 41 9.79 4 11.43 45 9.91 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 23.15 7 20.00 104 22.91 
เทคโนโลยีการเกษตร 25 5.97 3 8.57 28 6.17 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 6.68 2 5.71 30 6.61 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 31 7.40 0 0.00 31 6.83 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 2.15 0 0.00 9 1.98 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 0.48 0 0.00 2 0.44 

รวม 419 100 35 100 454 100 
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ตารางท่ี 3 จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามประเภท (นับรวมลาศึกษาต่อ) 

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 92 20.26 
พนักงานมหาวิทยาลัย 323 71.15 
พนักงานประจำตามสัญญา 39 8.59 

รวม 454 100.00 
  

ตารางท่ี 4 จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่ง (นับรวมลาศึกษาต่อ) 
คณะ อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ รวม 

ครุศาสตร์ 47 9 1 - 57 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 7 0 - 72 
วิทยาการจัดการ 62 14 0 - 76 
ศิลปกรรมศาสตร์ 35 10 0 - 45 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78 26 0 - 104 
เทคโนโลยีการเกษตร 18 9 1 - 28 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 10 1 - 30 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 31 0 0 - 31 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 0 0 - 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 9 0 0  9 

รวม 366 85 3 - 454 
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ตารางท่ี 5 จำนวนอาจารย์ประจำจำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิการศึกษา (นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คณะ ตรี โท เอก รวม 
ครุศาสตร์ - 36 20 56 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 62 11 74 
วิทยาการจัดการ 1 59 18 78 
ศิลปกรรมศาสตร์ - 38 7 45 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 63 39 104 
เทคโนโลยีการเกษตร 1 17 12 30 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 21 9 31 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - 1 30 31 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 - - 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - 1 1 2 

 9 298 147 454 
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ข้อมูลนักศึกษา  

 ตารางท่ี 6 จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2561 

คณะ/ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

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

รหัส 59 58 57 56 55  60 59 58 57 56  61 60 59 58 57  

ครุศาสตร์ 277 223 213 256 205 19 1,193 257 257 216 210 252 12 1,204 282 242 258 217 210 24 1,233 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

642 628 369 354 - 22 2,012 546 552 567 356 - 31 2,052 562 478 526 551 - 38 2,155 

วิทยาการจัดการ 968 822 667 669 - 19 3,272 917 753 707 634 - 260 3,271 854 775 692 672 - 147 3,140 

ศิลปกรรมศาสตร์ 192 133 140 122 - 146 609 210 139 118 132 - 28 627 209 157 132 116 - 33 647 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

464 365 348 357 - 187 1,721 474 387 324 336 - 301 1,822 378 376 364 319 - 265 1,702 

เทคโนโลยีการเกษตร 280 183 176 171 - 44 854 228 199 165 161 - 46 799 184 182 187 164 - 97 814 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 350 227 85 49 - 34 745 345 309 111 85 - 89 939 308 278 228 116 - 39 969 
รวม 3,173 2,581 1,998 1,978 205 471 10,406 2,977 2,596 2,208 1,914 252 767 10,714 2,777 2,488 2,387 2,155 210 643 10,660 

 
หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการรับนักศึกษา 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา) ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561 

คณะ/ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ชั้นปีที ่ 1 2 3 4 5 ตกค้าง รวม 1 2 3 4 5 ตกค้าง รวม 1 2 3 4 5 ตกค้าง รวม 

รหัส 59 58 57 56 55  60 59 58 57 56  61 60 59 58 57  

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

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 234 134 201 136 - 131 836 267 172 156 255 - 95 945 180 161 112 95 - 213 761 

วิทยาการจัดการ 234 125 189 212 - 136 805 - 135 104 155 - 114 508 - - 120 97 - 204 421 

ศิลปกรรมศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 35 56 14 - 12 157 66 33 33 4 - 7 143 25 48 31 33 - 9 146 

เทคโนโลยีการเกษตร - - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - - 3 3 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 136 104 211 64 - - 515 171 97 101 31 - 29 429 109 146 100 10 - 38 403 

รวม 644 398 657 335 - 285 2,319 504 437 394 445 - 245 2,025 314 355 363 235 - 467 1,734 

 
หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการรับนักศึกษา 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

SWOT Matrix 

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

ได้รับยอมรับจากผู้สนใจเข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ 
2. ต้นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถาบันอื่น 
3. หลักสูตรมีความหลากหลายและได้รับการรับรองจาก สกอ.ทุกหลักสูตร

สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากข้ึน 
4. มีคณะและหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับใน

พ้ืนที่ในด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ด้านการแสดง) ทั้งยังมีการนำ
นวัตกรรมมาต่อยอดส่งผลให้มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ 

5. ระดับการให้ความสำคัญจำเป็นของ จุดแข็ง (Strengths) มีคณะและหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่ในด้านการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ด้านการแสดง) ทั้งยังมีการนำนวัตกรรมมาต่อยอด
ส่งผลให้มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ 

6. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
7. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

8. มีการกำหนดพ้ืนที่ ประเด็น และงบประมาณในการให้การบริการที่ชัดเจน ทำ
ให้มีทิศทางและแนวทางในการให้บริการ 

9. มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและส่วนมากเป็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา

1. มีปัญหาในเรื่องการบริหารงานบุคคล ทั้งด้านงบประมาณและภาระงาน ทั้งใน
ส่วนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและสัญญาจ้าง ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

2. มีหลักสูตรที่เหมือนกับมหาลัยอ่ืนๆในพ้ืนที่ทำให้มีภาวะการแข่งขันในการรับ
นักศึกษาสูง 

3. ความไม่เสมอภาคของค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ 

4. ความมั่นคงในอาชีพของบุคลากรที่ไม่แน่นอน การบริหารจัดการ 
5. การจัดสรรครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามลำดับความสำคัญที่ผู้ใช้ประโยชน์ระบุไว้ การ

บริหารจัดการ 
6. สัดส่วนของคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
7. มหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการแสวงหาแหล่งงบประมาณจากแหล่ง

อ่ืนมาเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเฉพาะงบ Function ซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากจำนวน
นักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

8. ยังขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของแต่ละหลักสูตรทำให้บัณฑิตท่ีผลิตมี
องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษามีน้อย 
10. ข้อมูล MIS สำหรับการบริหารไม่เพียงพอการบริหารจัดการ 
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จุดแข็ง (4M vs 4 พันธกิจ) จุดอ่อน (4M vs 4 พันธกิจ) 
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 
11. การวิจัยสถาบันมีจำนวนน้อย ไม่สามารถนำไปประกอบการวางแผนและ

ตัดสินใจได้ 
12. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

และขยายผลต่อยอดไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย ทำให้มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

13. ผลของการบริการวิชาการไม่ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
14. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน้อยมากและไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้มีนักศึกษา

น้อย ส่งผลให้ขาดโอกาสในการพัฒนาอาจารย์และสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าค่ามาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
16. สัดส่วนของนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้างสูง 

(ออกกลางคัน จบช้า) 
17. มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณด้านบุคลากรค่อนข้างสูง ส่งผลให้

ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อเงินคงคลังในอนาคต 
18. นโยบายการวิจัยไม่ตรงตามความต้องการของประเทศ 
19. คะแนนประเมิน SAR ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 
20. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นทำให้

มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น 
2. รัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Reprofile โดย 

มรภ.สงขลาเน้น การผลิตครู อาหาร/การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยว และ
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาธนาคารชุมชน กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

3. แนวทางการพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดมีเป้าที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นช่องทางในการสร้างงานและเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 

4. มีเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมที่เอ้ือและอำนวยความสะดวกต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

5. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีโอกาสในการร่วมพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 

6. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดทำหลักสูตรเพ่ือ
ผลิตบัณฑิต 4.0 

7. พ้ืนที่มีศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทำให้มี
ความต้องการบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนที่มาก
ขึ้นเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองตอบกับความ
ต้องการดังกล่าว 

8. ภาคผู้ประกอบการและรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตแบบ 
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับสถานประกอบการและการทำงานจริง 

9. สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสในการสื่อสารกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้หลากหลายช่องทางมากข้ึน และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ที่มีหลายรอบและมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับใน
รอบหลังๆ ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดใจเลือกสถาบันการศึกษาที่
จะศึกษาต่อได้มากขึ้น และมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทางเลือกแรกและทางเลือก
สุดท้าย 

2. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นเฉพาะด้านกว่าอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันหลายสถาบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของผู้เรียน 

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

4. จำนวนนักศึกษาทุกสถาบันในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง(ยกเว้น มอ.) ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 

5. กระทรวงศึกษาฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวะเพ่ือผลิตแรงงานที่
ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานในประเทศในปัจจุบันและอนาคต ทำ
ให้ผู้เรียนสายสามัญลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

6. ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่
รับเข้าทำงาน หลายองค์กรจึงมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นมาเฉพาะเพ่ือผลิตคน
สำหรับสนองตอบต่อธุรกิจโดยตรง 

7. พฤติกรรมของคนรุ่น gen Z โดยเฉพาะการมีสมาธิสั้น ติดสื่อ Social มี
ผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอน 

8. คุณภาพของนักเรียน (คะแนน O-NET) ในพ้ืนที่ต่ำกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะ
โรงเรียนจากในพ้ืนที่นอกเขตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ทำให้
คุณภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีน้อยกว่าพื้นท่ีอ่ืน 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ที่สนใจได้มากข้ึน 

10. มีการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชมในการผลิตบัณฑิต โดยมีหลักสูตรที่ต่อเนื่องและ
สอดคล้องกัน 

11. มีสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ที่ต้องการจะพัฒนาครูให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มของมหาวิทยาลัย 

12. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย
โดยให้บุตรหลานศึกษาในพ้ืนที่ ส่งผลให้มีผู้สนใจศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่มากข้ึน 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและวัฒนธรรม (HRD & 
Education & Culture) มุ่งการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจน การส่งเสริมการทำงานของ UNINET ความ
ร่วมมือด้านการศึกษา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ 
IMT_GT ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืน 

14. ผู้เรียนมีความต้องการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวะ (66:34)  
15. ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้นในทุกระดับช่วงวัย 
16. โครงสร้างของประชากรในพ้ืนที่ยังไม่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรวัยเด็ก

สูงกว่าพื้นที่อ่ืน อัตราการเกิดสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศทำให้แนวโน้มจำนวน
ผู้สนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่มากขึ้น 

9. ราคาสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้ (ยางพารา ปาล์ม ข้าว) มีแนวโน้มลดลง
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานศึกษาต่อของผู้ปกครอง 

10. หลักสูตร MOOC /ออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึน เข้ามาแย่งผู้เรียนจากเรา 
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TOWS MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูคุณภาพระดับเป็นเลิศ (Premium Quality 

Teacher) 
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูโดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของครู

คุณภาพระดับเป็นเลิศ  
3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา กับหน่วยงานภายในสถาบันและ
หน่วยงานอื่นในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

5. สร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการบ่มเพาะความเป็นครูในศาสตร์พระราชา 
6. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลิตครูและ

นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
7. กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายชัดเจน 
8. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

นโยบาย Green and Clean University 
9. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิทยาศาสตร์ชุมชน/ หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

แก่ชุมชนบนฐานความต้องการและองค์ความรู้จากการวิจัยและ นวัตกรรม 
10. กำหนดพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่ชัดเจน  
 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อรองรับการผลิตครูให้ได้คุณภาพ
ระดับเป็นเลิศ 

2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในการบริการ
วิชาการ/ทำแผนชุมชน/โครงการ และสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถ Coaching and Mentoring 
4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการ

ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยเน้นสะเต็มศึกษาที่บูรณาการกับท้องถิ่น ให้
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัย 
9. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรเพ่ือนำผลมาปรับปรุงพัฒนา

หน่วยงานและองค์กรสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลังงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
11. พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและ

ยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
12. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น /ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ กีฬา /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 
13. ส่งเสริมและสืบสานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
14. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อแหล่งเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว

ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของภาคใต้ 
15. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินเป็นหน่วยงานสีเขียว 

 

10. ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ จากงานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 

11. พัฒนาหน่วยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพ 
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพ ชุมชน และพัฒนาตาม

ความต้องการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร
สมัยใหม่ บนฐานการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ 

13. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บข้อมูล และบูรณาการด้าน
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กับการจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 

14. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา 

15. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
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TOWS MATRIX (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการตามหลักของการบริหารจัดการที่

ดี เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2. ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตอาสา เพ่ือสร้างผลงานให้เกิด

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการวิจัย การบริการวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกันด้านการผลิตสินค้าท่ี
ได้รับมาตรฐาน  

4. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025 
6. พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

กับสถานการณ์   
7. พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีนวัตกรรม 
8. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
9. พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) และบริหารจัดการ 
10. พัฒนาระบบที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการ 
11. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี

เสถียรภาพ 
 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอาชีพ 
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ/

ประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

5. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และบัณฑิตสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ บริการ การเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และเทคโนโลยี 

6. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น 
7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
 
 



 

26 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
12. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทาง Digital literacy ตาม

มาตรฐานสากล 
13. พัฒนาระบบบริหารงานสู่สังคมไร้เงินสด 
14. สร้างระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการเพื่อการเป็นวิทยาเขตในกำกับ 
15. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพ่ิมรายได้และลด 
     รายจ่าย 

11. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
12. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นบริหารจัดการทรัพย์สิน

เพ่ือให้เกิดรายได้ 
13. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost  Effectiveness (Lean 

Management) 
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บทที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 

 
พันธกิจ  

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 

2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแข่งขันได้ 

3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 

5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ 

6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 

8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในกำกับ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
สรุปจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 4 18 13 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 5 29 15 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3 15 17 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 5 8 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 4 15 17 

รวมทั้งสิ้น 21 85 68 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

1. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการผลิตครู
คุณภาพ 

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ผ่านระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 

ระดับ/
ร้อยละ 

 
*ทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

 
*ทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

 
*แยก

สาขาวิชา 
 
 

 
B2/65 
B1/55 

 
*แยก

สาขาวิชา 
 

 
 

B2/70 
B1/60 

 
*แยก

สาขาวิชา 
 

 
 

B2/80 
B1/70 

1. พัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักของการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สอบ
บรรจุได้ในการสอบครั้งแรก  
(รวมผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรอเรียก) 
- หลักสูตรปกติ 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

67 

2. พัฒนาระบบและกลไก
การผลิตครูคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อ
รองรับการผลิตครูให้ได้ 

 3. ร้อยละหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
ที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใน
ระดับดี 

 
 
 

ร้อยละ 

   
 
 

80 

 
 
 

85 

 
 
 

90 

คุณภาพระดับเป็นเลิศ 
 
 
 

แผน 
A2/100 

ผล 
A2/91.9 

แผน 
A1/80 

ผล 
A1/ N/A 

แผน 
55 

ผล 
62.12 

แผน 
57.5 

ผล 
N/A 

แผน 
ระดับดีมาก 

25 

ผล 
ระดับดีมาก 

0 
 

แผน 
ระดับดี 

75 
 

ผล 
N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับคณะของคณะ 
ครุศาสตร์ 

ระดับ - - - ดีมาก - 4. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครู 
โดยเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะของ 

 5. จำนวนหลักสูตรใหม่ด้านการผลิต
บัณฑิตครูตามความร่วมมือระหว่าง
คณะโดยใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกร่วมกัน 

หลักสูตร - - 2 1 1 ครูคุณภาพระดับ 
เป็นเลิศ 

5. สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตครูให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์การ 

 6. จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 
ผลิตครู 

 

ศูนย ์
 
 

- 
 
 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ 
และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

แผน 
1 

ผล 
N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

        6. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา กับ
หน่วยงานภายในสถาบัน
และหน่วยงานอื่นใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

7. สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการบ่มเพาะความ
เป็นครูในศาสตร์
พระราชา 

8. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการผลิตครูที่มุ่งสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการผลิต
ครูและนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการเรียนเรียนรู้แก่
ผู้เรียน 

9. ยกระดับศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการผลิตครู 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

2. ครูในท้องถิ่นมี
ศักยภาพสูง มี
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพและ 

1. ร้อยละของการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ -  45 60 75 1. พัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้และสามารถ 
Coaching and 
Mentoring 

 สมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2. จำนวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษา 

คน 
 
 

  150 200 250 2. ส่งเสริมการให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาครูใน
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการ 

 3. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

โรงเรียน  
 

 32 
 

34 
 

36 
 

จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และ
การทะนุบำรุง 

 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มีคะแนนเฉลี่ย 
รายวิชาภาษาไทยของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (ONET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
 

- - 50 
 

60 65 ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผน 
30 

ผล 
N/A 

แผน 
40 

ผล 
120 

แผน 
30 

ผล 
20 

แผน 
35 

ผล 
90 

แผน 
28 

ผล 
34 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

3. มหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมการผลิต 

1. จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน 
 

  
 

2 
 

3 
 

4 1. พัฒนานวัตกรรมด้าน
การผลิตและพัฒนาครู  

พัฒนาครูและ
นำไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. จำนวนนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ
โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหน่วยฝึก
หรือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงได้พัฒนาร่วมกัน 

ผลงาน 
 

  30 35 40 อย่างต่อเนื่องและ
นำไปใช้ประโยชน์ใน 
การพัฒนาสถานศึกษา 
โดยเน้นสะเต็มศึกษาที่
บูรณาการกับท้องถิ่น  

 3. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน   280 320 360 ให้สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 4. จำนวนรายวิชาของแต่ละหลักสูตร
ใช้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้/
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ/ทดลอง/
วิจัย 

รายวิชา   3 4 5  

 5. จำนวนผลงานการวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

ผลงาน - - 15 20 25  

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=N/A 

แผน 
20 

ผล 
23 

แผน 
200 

ผล 
251 

แผน 
1 

ผล 
1 

แผน 
240 

ผล=N/
A 
ผล 
230 

ผล=N/
A แผน 
2 

ผล 
1 

แผน 
25 

ผล 
N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

4. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการผลิตครู 
ที่สนอง 
พระบรมราโชบาย 

1. จำนวนผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่       
(area base) ที่ตอบโจทย์ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/
การพัฒนาท้องถิ่น 

ผลงาน 
 
 
 

  30 35 40 1. ส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
มีจิตอาสา มีทักษะ 
การอ่าน การเขียนและ 

ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตน 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีดีและ
ริเริ่ม จัดทำ เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนา
ท้องถิ่น/ประเทศชาติด้วยความ
สมัครใจ 

ร้อยละ 
 

 

  55 65 75 การคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
สร้างผลงานให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำ 
ตรงสาขา 

ร้อยละ   80 85 90  

 
ผลผลิต/โครงการหลัก 

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

แผน 
9 

ผล 
20 

แผน 
35 

ผล 
35.90 

แผน=70 
ผล=78.8 

แผน 
45 

ผล 
N/A 

แผน 
25 

ผล 
N/A 

แผน=75 
ผล=N/A 
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โครงการสำคัญ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพระดับเป็นเลิศ 

4. โครงการระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อรองรับการผลิตครูให้ได้คุณภาพระดับเป็นเลิศ 

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู 

6. โครงการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

7. โครงการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำลอง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) เป็นพ่ีเลี้ยง  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา 

10. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

11. โครงการสะเต็มศึกษา 

12. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

13. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติมี
ศักยภาพ 
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

1. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน
การทดสอบความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล
อ่ืน ๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 

ระดับ/ 
ร้อยละ 

 
 

*ทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

 
 

*ทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

 
 
 

*แยก
สาขาวิชา 

 
 

B2/60 
B1/50 

 
 
 

*แยก
สาขาวิชา 

 
 

B2/65 
B1/55 

 
 
 

*แยก
สาขาวิชา 

 
 

B2/70 
B1/60 

1. พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติ
และฝึกอาชีพ 

3. พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพ่ือเป็นนัก
ปฏิบัติที่สามารถเป็น 

 2. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านการทดสอบวัดความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน ไอที 
The Internet and computing 
Core (IC3) 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการ/ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์   
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต 
มีจิตสาธารณะ” 

แผน 
A2/100 

ผล 
A2/91.9 

แผน 
A2/65 

ผล 
A2/ N/A 

แผน 
100 

ผล 
N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง
กับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
-  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
-  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
-  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือ

มัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 

*ทุก
สาขาวิชา 

 
 
 
 

*ทุก
สาขาวิชา 

 
 
 
 
 

*แยก
สาขาวิชา 

 
80 
80 
80 

*แยก
สาขาวิชา 

 
80 
80 
80 

*แยก
สาขาวิชา 

 
80 
80 
80 

 

 4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่
ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ/ 
อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 
 
 

 
 
 

 
 

30 
 
 

35 
 
 

35 
 
 

 

 5. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 
 
 

 
 
 

 
 
 

80 
 
 

82 
 
 

82 
 
 

 

 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ   95 95 95  

 7. ร้อยละผู้เรียนที่เรียนในระบบ 
สหกิจศึกษา 

ร้อยละ 
 

  
 

21 
 

28 
 

32 
 

 

แผน 
150 คน 

ผล 
150 คน 

แผน=20 
ผล=11.5 

แผน=80 
ผล=74.1

0 

แผน=80 
ผล=93.2 

แผน=7 
ผล=9.28 

แผน 
150 คน 

ผล 
N/A 

แผน=25 
ผล=N/A 

 

แผน=80 
ผล=N/A 

 

แผน=80 
ผล=N/A 

 
แผน=14 
ผล=14 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 8. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

- 
 

- ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

 

 9. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 
 

 
 

 
 

100 
 

125 
 

150 
 

 

 10. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมระหว่างประเทศ 
 

คน -  400 450 500  

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่โดดเด่น
และหลากหลาย 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับดี/ดีมาก 

ร้อยละ 
 

  50/50 
 

40/60 
 

30/70 
 

1. ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และ 

 2. จำนวนหลักสูตรทีไ่ด้รับมาตรฐาน 
คุณวุฒิทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร  
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

บัณฑิตสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 3. จำนวนหลักสูตรโครงการความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร   1 1 1 และบริการ การเกษตร
และอาหารวิทยาศาสตร์ 

 4. จำนวนหลักสูตรบูรณาการศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร   1 1 1 สุขภาพและเทคโนโลยี 

แผน=50 
ผล=79 

แผน=80 
/20 

ผล=92.9
/1.76 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=75 
ผล=54 

แผน=30 
ผล=315 

แผน=70 
/30 

ผล=N/A 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=0 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 5. จำนวนหลักสูตรที่การจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 
เพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร  
 

 1 1 1 2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั้น 

 6. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึน 
 

หลักสูตร   10 10 10  

3. บัณฑิตศึกษามี
คุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ 

1. จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
เพ่ิมข้ึน 

หลักสูตร   1 1 1 1. พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ของท้องถิ่น 2. จำนวนรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติ
ที่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จำนวน
รางวัล 

- - 5 7 9 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผลิตและนำเสนอ
งานวิจัยและงาน
วิชาการ 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=10 
ผล=4 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=20 
ผล=4 

ปี 61 มี 5 
หลักสูตร 

ปี 62 มี 3 
หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

4. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการเรียนการ 

1. จำนวนรายวิชาออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น รายวิชา   75 150 200 1. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนารายวิชาออนไลน์ 

สอนเน้นนวัตกรรม 2. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ หลักสูตร -  10 15 20 2. ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

5. บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับ 

1. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ   34 36 38 1. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์สู่ 

การยกระดับขีด
ความสามารถใน 

2. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ   25 30 40 ความเป็นมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและ 

การแข่งขัน 3. ร้อยละของบุคลากรผ่านการทดสอบ
วัดระดับเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
ภาษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ร้อยละ -  50 55 60 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ 

 4. จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือใน
ลักษณะ Talent Mobility 

โครงการ   3 5 7 3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรม การ
ทำงานร่วมกับองค์กร 

 5. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในหรือต่างประเทศ 

เครือข่าย   20 25 30 ภาคเอกชน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการ 

 6. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน   20 20 20 จัดทำวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แผน=20 
ผล=23 

แผน=25 
ผล=28.9 

แผน=35 
ผล=17.8 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=10 
ผล=15 

แผน=7 
ผล=17 

แผน=50 
ผล=45 

แผน=5 
ผล=0 

แผน=30 
ผล=32.3 

แผน=45 
ผล=18.7 

แผน=75 
ผล=N/A 

แผน=1 
ผล=0 

แผน=15 
ผล=15 

แผน=14 
ผล=3 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 7. จำนวนวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าฐาน TCI 

วารสาร - - - - 3  

 8. จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 

ผลงาน - - 35/20 40/20 45/20  

 9. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
ด้านวิชาการหรือวิจัยกับ 
มหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ 

คน   7 9 11  

 
ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาทักษะและวัดมาตรฐานด้านภาษาและ IT 

2. โครงการสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 

3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพตามชั้นปี 

4. โครงการสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษา 

แผน=3 
ผล=3 

แผน=5 
ผล=10 
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5. โครงการพัฒนาบัณฑิต มรภ.สงขลา สู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

6. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ มรภ.สงขลา 

7. โครงการยุบ ควบรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและปิดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

8. โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพในยุคดิจิทัล 

9. โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  

10. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ 

13. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

14. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

15. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

16. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ 

17. โครงการผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

1. มหาวิทยาลัย
สามารถสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้บน
ฐานองค์ความรู้จาก
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ   3 3 3 1. กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ชัดเจน 

2. สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงาน
ภายนอกในการบริการ 

 2. จำนวนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
ปฏิบัติ 

โครงการ -  25 30 35 วิชาการ/ทำแผนชุมชน 
/โครงการ และสรุปผล
การพัฒนาหมู่บ้าน 

 3. จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้นำชุมชน 

ชุมชน   24 24 24 3. สนับสนุนการตั้งหน่วย
วิทยาศาสตร์ชุมชน/
หน่วยพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาแก่ชุมชนบน
ฐานความต้องการและ
องค์ความรู้จากการวิจัย
และนวัตกรรม 

แผน=1 
ผล=23 

แผน=1 
ผล=8 

แผน=20 
ผล=N/A 

แผน=21 
ผล=N/A 

แผน=24 
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 4. จำนวนรางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน
ที่ชุมชนได้รับ 

ผลงาน   2 3 4 4. ส่งเสริมให้คณาจารย์นำ
ความรู้และประสบการณ์
จากงานวิจัยมาบริการ 

 5. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่จด 
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน   10 10 10 วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 

5. กำหนดพ้ืนที่ชุมชน
ต้นแบบที่ชัดเจน  

6. พัฒนากลุ่มชุมชนและ 
 6. จำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้

ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลงาน - - 10 15 20 เครือข่ายชุมชนในทุก
ภาคส่วนให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นและยั่งยืน 
สมานฉันท์ ในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 7. จำนวนชุมชนต้นแบบ   ชุมชน 
 

-  4 5 6 7. กระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
การเรียนรู้ร่วมกันด้าน
การผลิตสินค้าท่ีได้รับ
มาตรฐาน 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=2 
ผล=N/A 

แผน=10 
ผล=N/A 

แผน=3 
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 8. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยเข้า
มาให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไข
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้  

ครัวเรือน - - 300 300 300 8. พัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาท่ี
หลากหลาย 

9. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบให้ได้รับรอง
มาตรฐาน ISO IEC 
17025 

10. พัฒนาหน่วยเครื่องมือ
กลางที่มีศักยภาพ 

2. มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนา
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่
ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาให้มีความ
เข้มแข็งยั่งยืนและ
สร้างองค์ความรู้ให้
อุทยานธรณีสตูล
ผ่านการประเมิน 

1. จำนวนชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการเกษตรสมัยใหม่ 

ชุมชน -  10 15 20 1. สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการค้นหา
ศักยภาพชุมชน และ
พัฒนาตามความต้องการ
ของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการเกษตรสมัยใหม่
บนฐานการวิจัยที่นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรมได้ 

แผน=5 
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

จาก Unesco 
ตลอดจนเพื่อให้  
4 ตำบลของอำเภอ
สะเดามีความพร้อม 

2. จำนวนเครือข่ายชุมชนและชุมชนใน
พ้ืนที่แหล่งธรณีวิทยาโลกได้รับการ
พัฒนา 

แหล่ง -  52 77 - 2. พัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่
สากลด้วยการเตรียม
ชุมชนและสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการประเมิน 

เพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา 

3. จำนวนหมู่บ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ได้รับการพัฒนาโดยการบูรณาการ 
องค์ความรู้จาก/นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ 

หมู่บ้าน -  8 12 16  

3. มหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างความโดดเด่นใน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

1. จำนวนมิติฐานข้อมูลองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ของท้องถิ่น 

มิติฐาน 
ข้อมูล 

  3 4 5 1. สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
เก็บข้อมูลและบูรณา
การด้านทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
ศิลปกรรมกับการ 

 2. จำนวนศูนย์เป็นเลิศด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ 

แหล่ง/
โครงการ 

  1 1 1 จัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและ
การวิจัย 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=N/A 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=4 
ผล=N/A 

แผน=26 
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 3. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

เครือข่าย   3 3 3 2. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น /ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม/ 
กีฬา/การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ 

3. ส่งเสริมและสืบสานการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ระดับท้องถิ่น  

        ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

        4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
เป็นเลิศเพ่ือแหล่ง 

แผน=3 
ผล=8 

แผน=3 
ผล=6 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลงานในปีท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 - 2565 กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 9 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

        เรียนรู้/ศูนย์พัฒนา 
การท่องเที่ยวศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ของภาคใต้ 

        5. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามรอย
ศาสตร์พระราชา 

ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ 

4. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
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5. ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ตามพระบรมราโชบาย) 

7. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

 
โครงการสำคัญ (โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

4. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด  

5. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun  Geopark) 

8. โครงการห้องเรียน STEM เคลื่อนที่บูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อาชีพท้องถิ่น(STEM Mobile-Laboratory Integrated Technology) 

9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนเกาะแก่ง 

10. โครงการทายาทต่อยอดธุรกิจ 4.0 

11. โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

12. โครงการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของเกษตรกรรายย่อยโดยใช้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

13. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในกำกับ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 
สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือไปสู่การ
เป็นวิทยาเขตใน
กำกับ 

1. จำนวนระบบและกลไกเพ่ือการ
บริหารจัดการเพื่อการเป็น 
วิทยาเขตในกำกับ 

 
 

ระบบ 
 
 

 
 
 

 
 

1 1 1 1. สร้างระบบและกลไกเพ่ือ
การบริหารจัดการเพ่ือ
การเป็นวิทยาเขตใน
กำกับ 

2. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศใน 

1. จำนวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ความร่วมมือตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

หลักสูตร -  - - 1 1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น 2. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร -  5 6 8 การพัฒนาท้องถิ่น 

3. อาจารย์มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ -  40 60 80 1. พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง 

และนวัตกรรม 2. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

ผลงาน   3 4 5 ทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=N/A 

แผน=15 
ผล=N/A 

แผน=2 
ผล=N/A 

แผน=4  
 ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

4. Green and Clean 
University 

1. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการนโยบาย Green and 
Clean University 

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

5. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลาวิทยา 

1. จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ระบบ   2 2 2 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

เขตสตูล มีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
(Lean 
Organization) 

2. ร้อยละของผลการประเมินตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ร้อยละ - - 76 77 78 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
ผลผลิต/โครงการหลัก 

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

แผน=2 
ผล=2 

แผน=2 
ผล=2 



 

52 
 

4. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ 

5. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือการเป็นวิทยาเขตในกำกับ 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

6. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

7. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

8. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ 

9. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean University 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

1. มหาวิทยาลัยมี 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 

1. จำนวนระบบงาน/ฐานข้อมูล
กลาง 

ระบบ   1 1 1 1. พัฒนาระบบเพ่ือ 
สนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) และบริหารจัดการ 

บริหารจัดการที่
ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ 

       2. พัฒนาระบบที่มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารการ
จัดการ 

 2. จำนวนบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะทาง Digital literacy 
ตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 
IC3 

คน   100 100 100 3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะทาง Digital 
literacy ตาม
มาตรฐานสากล 

 

แผน=1 
ผล=1 

แผน=1 
ผล=1 

แผน 
100 

ผล  
N/A 

แผน 
100 

ผล  
N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 3. จำนวนระบบบริหารงานสู่
สังคมไร้เงินสด Cashless 
Society และ Mobile 
Payments 

ระบบ   1 1 1 5. พัฒนาระบบบริหารงานสู่
สังคมไร้เงินสด 

2. มหาวิทยาลัยมี
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) 

ร้อยละ   82 84 86 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

 2. ร้อยละของงบบุคลากรต่อ
งบดำเนินการ   

ร้อยละ   45 43 40 2. พัฒนาและปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ให้เป็นปัจจุบัน
และเหมาะสมกับ 

 3. ร้อยละของรายได้รวมต่อ 
สินทรัพย์รวม   

ร้อยละ -  38 38.5 39 
 

สถานการณ์   
3. เพ่ิมศักยภาพของ

บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 

แผน=74 
ผล=81.8 

แผน=50 
ผล=58 

แผน=1 
ผล=N/A 

แผน=1 
ผล=N/A 

แผน=75 
ผล=N/A 

แผน=48 
ผล=N/A 

แผน=37.3
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

 4. จำนวนอาจารย์และนักศึกษา 
ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติในแต่ละ
ปี 

คน - - 5 5 5 4. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย 

5. บริหารจัดการทรัพย์สิน
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

6. บริหารจัดการ 
 5. ร้อยละของบุคลากรภายในที่

รับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/
แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่สำคัญ
ระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร 
ฯลฯ) 

ร้อยละ - - 80 90 95 มหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก 
Cost Effectiveness 
(Lean Management) 

7. ส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร 

 6. จำนวนฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยาย
เครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

ฐานข้อมูล - - 1 1 1 8. ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรเพ่ือนำผลมา
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 

 7. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ร้อยละ - - 80 90 95 และองค์กร 



 

56 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

3. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
การให้บริการด้วย 

1. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการนโยบาย Green 
and Clean University 

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

 นโยบาย Green 
and Clean 
University 

2. จำนวนโครงการที่มีการใช้
พลังงานทดแทนและการ
ประหยัดพลังงาน 

โครงการ   8 8 8 2. สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการลดการใช้
พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 

 3. จำนวนหน่วยงานที่มีการผ่าน
การตรวจประเมินเป็น
หน่วยงานสีเขียว 

หน่วยงาน -  4 6 8 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้า
รับการตรวจประเมินเป็น
หน่วยงานสีเขียว 

 
 
 

 
 

แผน=2 
ผล=3 

แผน  
ระดับดี
มาก 

ผล 
N/A 

แผน=2 
ผล=6 

แผน=2 
ผล=N/A 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ กลยุทธ์ 
61  
(ผล) 

62 
(ผล 6 เดือน) 

63 
(แผน) 

64 
(แผน) 

65 
(แผน) 

4. มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพที่ 

1. ผลการประเมิน EdPEx ของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ - - - - ดี 1. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

ตอบสนองต่อพันธ
กิจและนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ร้อยละหน่วยงานภายในได้รับ
ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับดี/ 
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย) 

ร้อยละ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

70/30 
 
 
 

65/35 
 
 
 

60/40 
 
 
 

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ผลผลิต/โครงการหลัก 
1. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2.   ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ 

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Green and Clean University 

4. โครงการอบรมเพ่ือทดสอบวัดระดับมาตรฐาน Digital literacy 

5. โครงการพัฒนาบุคลากร 

แผน 
50/50 

ผล=72.7
/27.3 

แผน 
75/25 

ผล=N/A 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

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

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิ ธีการ

ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และ

พึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
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ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัดและโครงการสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทย าลัย

ในการประชุมทุกครั้ง และเสนอสภามหาวิทยาลัยทุก ๆ 3 เดือนหรือตามความเหมาะสม เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผน และ
พิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

โดยทั่วไปแผนยุทธศาสตร์สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำได้ โดย
การปรับแผนในระดับกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย  และการปรับแผนในระดับเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 

 การผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ (Premium quality Teacher)  
 เป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่อิงเนื้อหา (content Based) ปรับเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ (Competency Based) เน้นการฝึกปฏิบัติ  (School 
Integrated Learning : SIL)  ได้แก่ 1. สมรรถนะวิชาพ้ืนฐาน 2. สมรรถนะความเป็นครู 3. สมรรถนะศาสตร์การสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีความโดดเด่น และคุณภาพ
เป็นเลิศ และตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร 
 กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ) 
 คือ  มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ที่สหภาพยุโรปจัดทำขั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมิน
ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002  สภาแห่งสหภาพยุโรป ได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง DEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบัน กรอบ
อ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล 
 CEFR ได้จำแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลักและแบ่งออกเป็น 6 ระดับความสามารถดังนี้ 

Level group A B C 
Level group name Basic User 

ผู้ใช้ภาษาพ้ืนฐาน 
Independent User 
ผู้ใช้ภาษาข้ันอิสระ 

Proficient User 
ผู้ใช้ภาษาข้ันคล่องแคล่ว 

Level A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Level name Breakthrough or 

beginner 
Way stage or 
elementary 

Threshold or 
intermediate 

Vantage or upper 
intermediate 

Effective 
Operational 

Proficiency or 
advanced 

Mastery or 
proficiency 
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 ทั้งนี้ในแต่ละระดับได้กำหนดความสามารถในการใช้ภาษาไว้ดังนี้ 
ระดับ คำอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน 

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

สามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่น ๆ 
ที่จำเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำ
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 

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

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสาร
ได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 

 


