
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  วาระท่ี 4.1 



 

 

คำนำ 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 16)  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561  – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564  

 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อที่ 2 
ดัชนีความพร้อมรับผิด ข้อ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติราชการ ในรูปแบบ OKR และการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยระลอกที่ 3 ตั้งแต่งเดือนเมษายน 2564 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการทบทวน
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะ/สำนัก/สถาบันหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า จะได้นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปเป็นแนวทางในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
และร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สิงหาคม 2564  



 

 

สารบัญ 
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คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             1 
บทที่ 2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   14 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)    
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              48 
โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            50 
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ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ   54 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

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

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

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
6. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  “เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 

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

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้ การทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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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 2564  (หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ . 
2558 ทั้งหมด 61 หลักสูตร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 57 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 
จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  

คณะ 
ระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

ครุศาสตร์ 9 1 2 12 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 - - 9 

วิทยาการจัดการ 9 - - 9 

ศิลปกรรมศาสตร์ 5 - - 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 1 16 

เทคโนโลยีการเกษตร 3 - - 3 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 -  - 5 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2  -  - 2 

รวม 57 1 3 61 
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 คณะครุศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร 

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

  ระดับปริญญาโท  จำนวน  2  หลักสูตร ดังนี้ 
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1  หลักสูตร ดังนี้ 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 9 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร 

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

 คณะวิทยาการจัดการ    จำนวน 9 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี 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 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร 

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

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
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2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม   
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา   
11. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
12. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
15. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
ระดับปริญญาโท  จำนวน 1 หลักสูตร 
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 3 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 

1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 5 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
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2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จำนวน 2 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 442 คน มีดังนี้ 

 
 
หมายเหตุ : อาจารย์วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 คน เป็นชาวต่างชาติ และอาจารย์วุฒิปริญญาโท ลาศึกษาต่อ จำนวน 22 คน 
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 
  

2.26%

60.18%

37.56%

ปริญญาตรี 10 คน ร้อยละ 2.26

ปริญญาโท 266 คน ร้อยละ 60.18

ปริญญาเอก 166 คน ร้อยละ 37.56
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 442 คน มีดังนี้ 

 
 
หมายเหตุ : อาจารย์วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 คน เป็นชาวต่างชาติ และอาจารย์วุฒิปริญญาโท ลาศึกษาต่อ จำนวน 22 คน 
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 
 
  

68.78%

30.32%

0.90%

อาจารย์ 304 คน ร้อยละ 68.78

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 134 คน ร้อยละ 30.32

รองศาสตราจารย์ 4 คน ร้อยละ 0.90



 

12 

ข้อมูลนักศึกษา  

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

  

จำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ จำนวนนักศึกษาในภาพรวม 
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จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 - 2564 

  

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

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Re-inventing University) และเพื่อให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกัน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Objectives & 
Key Results (OKR) เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วาระท่ี 4.1 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

 
ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

โดยได้กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และโปรแกรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ
ไทย ระลอกท่ี 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเป้าหมายของการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้คณะ/สำนัก/สถาบันหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าจะได้นำไปเป็นแนวทาง
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน, นโยบายคณะรัฐมนตรี,  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12, ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,  

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                   
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ✓    
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ✓   
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
✓  ✓ ✓ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ✓   ✓ 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
    

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

  ✓  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
1. ความมั่นคง    ✓ 
2. การต่างประเทศ     
3. การเกษตร     
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต     
5. การท่องเที่ยว     
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล     
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่     
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม     
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ✓    
12. การพัฒนาการเรียนรู้ ✓    
13. การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี     
14. ศักยภาพการกีฬา     
15. พลังทางสังคม     
16. เศรษฐกิจฐานราก    ✓ 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม     
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน  ✓  ✓ 
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ     
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   ✓  
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ✓  
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม     
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ✓   
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน      
1. ด้านการเมือง     



 

17 

                                   
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     
3. ด้านกฎหมาย     
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม     
5. ด้านเศรษฐกิจ     
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
7. ด้านสาธารณสุข     
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ     
9. ด้านสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ 
10. ด้านพลังงาน     
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

    

นโยบายหลัก 12 ด้าน     
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบ

สุขของประเทศ 
    

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ✓   
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก     
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย     
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค    ✓ 
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก    ✓ 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก

ช่วงวัย 
✓    

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม     
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืน 
   ✓ 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   ✓  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม 
  ✓  

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง     
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน    ✓ 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    ✓ 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก     
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  ✓  ✓ 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน     
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต    ✓ 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ✓    
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจำปี 
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

9. การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ 

    

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย     
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและ

การดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
✓    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12     
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ✓  
2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม    ✓ 
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 ✓   

4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     
5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
✓    

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

    

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์     
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา     
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                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2565     
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง    ✓ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ✓ ✓ ✓  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ✓    
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
    

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

    

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ)   ✓  
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ✓    
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย ของสังคม     
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  ✓  ✓ 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความ

เหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

    

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

    

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    ✓ 



 

21 

                                   
                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
           ประเด็นนโยบาย 

1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

2 
สร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา 

3 
นำพาองค์กรสู่

ความสุขและความ
ม่ันคง 

4 
ธำรงศาสตร์พะ

ราชาพัฒนาท้องถิ่น
ตนอย่างย่ังยืน 

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

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

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  
2. สร้างชุมชนแห่งปัญญา  
3. นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง  
4. ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 
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สรุปจำนวน Objective, Key Result และ Program ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ Objective Key Result Program 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3 10 17 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3 6 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3 11 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 3 3 

รวมทั้งสิ้น 11 30 42 
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ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล) 

2564 
(ผล 6 เดือน) 

2565 
(แผน) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
Objective 1.1 ความโดดเด่นด้านวิชาการ 
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม่ หลักสูตร - 2 2 N/A 15 

1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย ์ - - - N/A 3 

1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่าย - - 59 N/A 5 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่  ร้อยละ  - - - - 80 
1.2.2 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ  - - - - 60 
1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ ร้อยละ 11.53 31.36 14.27 N/A 40 
1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ ร้อยละ 9.28 14 19.43 N/A 30 
1.2.5 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คน 79 129 116 N/A 65 
Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
1.3.1 อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 17.86 19.95 26.80 N/A 33 
1.3.2 อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ คน 17 10 19 N/A 25 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

เรื่อง - - 46 76 50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล) 

2564 
(ผล 6 เดือน) 

2565 
(แผน) 

2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ศูนย ์ - - - N/A 2 

Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 
2.2.1 ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
ชุมชน 

ศูนย ์ - - 1 1 1 

2.2.2 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

หลักสูตร 11 4 7 N/A 15 

2.2.3 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล  นวัตกรรม     5 
Objective 2.3 สร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.3.1 มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม แหล่ง - - - N/A 3 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 
Objective 3.1 เสริมสร้างความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการ 
3.1.1 บุคลากรมีความม่ันคงทางอาชีพเพ่ิมข้ึน เรื่อง - - - N/A 5 
3.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น เรื่อง  - - N/A 2 
Objective 3.2 เป็นองค์กรคุณภาพ 
3.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบ - 2 2 N/A 2 
3.2.2 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โครงการ 3 - 9 N/A 3 
3.2.3 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ - - - N/A 85 
3.2.4 หน่วยงานมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับดีมาก 

ร้อยละ ดี : 72.70 ดี : 100 ดี : 53.85 
ดีมาก : 46.15 

ดี : 46.15 
ดีมาก : 53.85 

60 

3.2.5 มหาวิทยาลัยมีแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤต 

แผน - - - 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล) 

2564 
(ผล 6 เดือน) 

2565 
(แผน) 

Objective 3.3 สร้างรายได้เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
3.3.1 รายได้จากการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ล้านบาท - - - N/A 10 
3.3.2 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และ
บริการอ่ืน ๆ 

ล้านบาท - - - N/A 20 

3.3.3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดหา
รายได้ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน - - - N/A 8 

3.3.4 หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได้ระดับคณะ หลักสูตร - - - - 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน ชุมชน - 3 7 N/A 7 
4.1.2 องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

เรื่อง/ชิ้น - 2 15 N/A 5 

Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 
4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

เครือข่าย 8 6 5 N/A 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
Objective 1.1 ความโดดเด่นทางวิชาการ 

Key result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม่ เป้าหมาย 15 หลักสูตร 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาหลักสูตร  
3 ปีครึ่ง 

2. พัฒนาร ูปแบบการเร ียนการสอนออนไลน ์ที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย 
4. โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั้น  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ 
MOOC 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์แบบมัลติมิเดียด้วยระบบ MOOC 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (CWIE) 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา  
(Dual Bachelor’s Degree Program) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการผลิตและพัฒนา
คร ู

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
Key result 1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป้าหมาย 3 ศูนย ์

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามศาสตร์ของ
คณะ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ศาสตร์ของคณะ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมทำงานกับศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
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Key result 1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ เป้าหมาย 5 เครือข่าย 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
วิชาการและการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1. โครงการสร ้ างความร ่วมม ือทางว ิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 

 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

Key result 1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ เป้าหมาย ร้อยละ 80 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) และประชุม
ครูแนะแนวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

2. โครงการแนะนำหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสงขลาให ้ก ับโรงเร ียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและการ
ออกบูธไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา สตูล 
ตรัง 

3. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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Key result 1.2.2 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร เป้าหมาย ร้อยละ 60 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือจบการศึกษา
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
2. โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ 
3. โครงการลดการ Drop Out ของนักศึกษา 
4. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหา

ชุดวิชา) 
5. เครือข่ายดูแลนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
Key result 1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ เป้าหมาย ร้อยละ 40 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กองพัฒนานักศึกษา 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
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Key result 1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ เป้าหมาย ร้อยละ 30 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

ปฏิบัติและฝึกวิชาอาชีพ 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ

บุคลากรเข้าร ่วมอบรมหลักสูตรอาจารย์น ิเทศ 
สหก ิ จศ ึ กษา  สหก ิ จศ ึ กษานานาชาต ิ  และ
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่การ
จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่
ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาและแนะนำ/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม 
สหกิจศึกษา (Roadshow) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และชั้นปีที่ 3 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Key result 1.2.5 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย 65 คน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและ

นำเสนองานวิจัยและงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. โครงการสนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

การแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและ

ต่างประเทศ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะทุกคณะ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

Key result 1.3.1 อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป้าหมาย ร้อยละ 33 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์สู่
ความเป็นมืออาชีพ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องการจัดทำผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

2. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและการผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
งานการเจ้าหน้าที่ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนำไปขอ
ตำแหน่งทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 

1. อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการการผลิตผลงานว ิจ ัยและ
นวัตกรรมเพื่อนำไปขอตำแหน่งทางวิชาชีพในระดับ
ที่สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
งานการเจ้าหน้าที่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ 

1. โครงการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

1. โครงการจัดทำวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 
 

 
Key result 1.3.2 อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย 25 คน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานเพ่ือนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานเพ่ือนำเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

Key result 2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป้าหมาย 50 เรื่อง  

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญา
กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. โครงการสน ับสน ุนการทำผลงานว ิ จ ัย  งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ส ู ่การใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมของบุคลากร 

3. โครงการคลินิกวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 
 

Key result 2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เป้าหมาย 2 ศูนย์ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้และ
ประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ท้องถิ่น 

1. โครงการส ่งเสร ิมการบูรณาการงานว ิจ ัย เพ่ือ
ถ่ายทอดงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ 

2. โครงการบริการวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

2. ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและ
ศูนย์เครื่องมือกลาง 

1. โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน ISO IES 
17025 

3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สู่ความเป็น
เลิศของศูนย์ภาษา 

4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สู่ความเป็น
เลิศของศูนย์เครื่องมือกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 
2. จัดตั้งศูนย์ฮาลาล 
3. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตร

และการจัดการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 

Key result 2.2.1 ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน เป้าหมาย 1 ศูนย์ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.  ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน 

1.  โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการเรียนรู ้และนวัตกรรม
ชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภี” 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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Key result 2.2.2 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล เป้าหมาย 15 หลักสูตร 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือที่ตอบสนอง
ความต้องการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เชิงบูรณาการ" 

2. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสตูล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตสตูล 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. มีหลักสูตรระยะสั้นที่ยกระดับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ (UP & Re-skill).ในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

1. หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ (UP & Re-skill) ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3. มีหลักสูตรระยะสั้นที่ยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

1. หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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Key result 2.2.3 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล เป้าหมาย 5 นวัตกรรม  

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล (1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
Objective 2.3 สร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Key result 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม เป้าหมาย 3 แหล่ง 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. สร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 

Objective 3.1 เสริมสร้างความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการ 
Key Result 3.1.1 บุคลากรมีความม่ันคงทางอาชีพเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 เรื่อง 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาชีพ 

1. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
สำนักงานอธิการบดี 

Key Result 3.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 2 เรื่อง 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามความ
เหมาะสม 

1. โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ห้อง Fitness 
2. โครงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิม

พ้ืนที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
สำนักงานอธิการบดี 
 

Objective 3.2 เป็นองค์กรคุณภาพ 
Key Result 3.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เป้าหมาย 2 ระบบ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยใช้ฐานข้อมูล 
SKRU DATA เพ่ือการบริหารจัดการ 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ SKRU DATA 
2. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ e-University อย่าง

เต็มรูปแบบ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Key Result 3.2.2 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก เป้าหมาย 3 โครงการ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับโลก 

1. โครงการ Green and Clean University 
2. โครงการ SKRU for SDGs 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
กองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยอนุรักษ์พลังงาน 

 Key Result 3.2.3 ผลการประเมิน ITA เป้าหมาย ร้อยละ 85 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1. โครงการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและหลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนัก 
ITA ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู ้ข่าวสารของ
บุคลากร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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Key Result 3.2.4 หน่วยงานมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัดีมาก เป้าหมาย ร้อยละ 60 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1. โครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมหลักสูตร
เข้าระบบประกันคุณภาพ AUN-QA 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Key Result 3.2.5 มหาวิทยาลัยมีแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต เป้าหมาย จำนวน 1 แผน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวนและจัดทำแผนบริหารในสถานการณ์
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

1. โครงการทบทวนและจัดทำแผนบริหารใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต  

2. โครงการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 

3. โครงการติดตั้งระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยและระบบ
ดับเพลิง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
สำนักงานอธิการบดี 
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Objective 3.3 สร้างรายได้เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

Key Result 3.3.1 รายได้จากการใช้ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป้าหมาย จำนวน 10 ล้านบาท 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการใช้ที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง 

1. โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

2. โครงการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้อย่างยั่งยืน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
งานบริหารทรัพย์สิน 

 
Key Result 3.3.2 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ เป้าหมาย จำนวน 20 ล้านบาท 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และ
บริการอ่ืน ๆ 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้ 

2. โครงการยกระดับโรงเรียนสาธิตให้จัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยกลไก
นักวิจัยพี่เลี้ยง 

4. โครงการอบรมและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือพิชิตทุนวิจัยจากภายนอก 

5. โครงการพัฒนางานวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 
โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
รายได้ 

Key Result 3.3.3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดหารายได้ของหน่วยงาน เป้าหมาย หน่วยงาน 8 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการจัดหารายได้ของหน่วยงาน
ภายใน 

1. โครงการจัดหารายได้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 

Key Result 3.3.4 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ระดับคณะ เป้าหมาย หน่วยงาน 8 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีรายได้จาก
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 

1. จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได้ระดับคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทุกคณะ 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

Key result 4.1.1 ชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน เป้าหมาย 7 ชุมชน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 

 
Key result 4.1.2 องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป้าหมาย 5 เรื่อง/ชิ้น 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่
อย่างยั่งยืน 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
เพ ื ่ อขยายตลาดภ ูม ิป ัญญา (University as a 
Marketplace) 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

3. สร ้างอ ัตล ักษณ์บ ัณฑ ิตว ิศวกรส ังคม คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน 

4. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองพัฒนานักศึกษา 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

 
Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 

Key result 4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 เครือข่าย 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
ท้องถิ ่น ทั ้งในระดับจ ังหว ัดและระดับ
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื ่อสร้างกระบวนการ
ทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน 

2. โครงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะทุกคณะ 
สำนัก 
สถาบัน 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

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

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถวา งแผนปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะดำเนินการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส 
2. การประเมินระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนเป็นรายไตรมาส 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และ

พึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

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

เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำได้โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้
วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำคัญท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมิน
ในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

SWOT Matrix 

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

ได้รับยอมรับจากผู้สนใจเข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
3. ต้นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถาบันอื่น 
4. หลักสูตรมีความหลากหลายและได้รับการรับรองจาก สกอ.ทุกหลักสูตร

สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากข้ึน 
5. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
6. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

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

 

1. มีหลักสูตรที่เหมือนกับมหาลัยอ่ืน ๆ ในพื้นที่ทำให้มีภาวะการแข่งขันในการรับ
นักศึกษาสูง 

2. สัดส่วนของคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบ Function ซึ่งมีแนวโน้ม
จะลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง  

4. การบูรณาการระหว่างศาสตร์ของแต่ละหลักสูตรยังมีน้อยทำให้บัณฑิตที่ผลิตมี
องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาและขยายผลต่อยอดไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย ทำให้มหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

6. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าค่ามาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
7. สัดส่วนของนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรค่อนข้าง

สูง (ออกกลางคัน จบช้า) 
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โอกาส (PEST) ภัยคุกคาม (PEST) 
1. พระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นทำให้

มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น 
2. รัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Reprofile และ 

Reinventing โดย มรภ.สงขลาเน้น การผลิตครู  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเป็นผู้ประกอบการการพัฒนา
และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาธนาคารชุมชน กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3. แนวทางการพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดมีเป้าที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นช่องทางในการสร้างงานและเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 

4. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีโอกาสในการร่วมพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น 

5. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดทำหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิต 4.0 

6. พ้ืนที่มีศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทำให้
มีความต้องการบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนที่
มากขึ้นเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองตอบกับความ
ต้องการดังกล่าว 

7. ภาคผู้ประกอบการและรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตแบบ 
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับสถานประกอบการและการทำงานจริง 

8. มีสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ที่ต้องการจะพัฒนาครูให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ที่มีหลายรอบและมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับ
ในรอบหลังๆ ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการตัดใจเลือกสถาบัน 
การศึกษาท่ีจะศึกษาต่อได้มากข้ึน และมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทางเลือกแรกและ
ทางเลือกสุดท้าย 

2. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นเฉพาะด้านกว่าอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันหลายสถาบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของผู้เรียน 

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

4. กระทรวง มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวะเพ่ือผลิตแรงงานที่
ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานในประเทศในปัจจุบันและอนาคต 
ทำให้ผู้เรียนสายสามัญลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนผู้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

5. ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่
รับเข้าทำงาน หลายองค์กรจึงมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นมาเฉพาะเพ่ือผลิตคน
สำหรับสนองตอบต่อธุรกิจโดยตรง 

6. ราคาสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้ (ยางพารา ปาล์ม ข้าว) มีแนวโน้มลดลง
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจให้บุตรหลานศึกษาต่อของผู้ปกครอง 

7. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องลด
ค่าใช้จ่ายโดยให้บุตรหลานศึกษาในพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้สนใจศึกษาต่อกับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่มากขึ้น 

8. การระบาดของโรคร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 
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โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. โครงการบริหารจัดการของเสีย 
2. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 
3. โครงการอบรมสร้างความตระหนักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการอบรมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
5. โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
6. โครงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ IOT 
7. โครงการติดตั้งระบบ SMART CCTV 
8. โครงการจัดหายานพาหนะพลังงานไฟฟ้าเพ่ือบริการรับส่งสาธารณะภายใน 
9. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือการประหยัดพลังงานประจำอาคาร 
10. โครงการติดตั้งโซล่าเชลล์ทั่วมหาวิทยาลัย 
11. โครงการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกแบบครบวงจร 
12. โครงการ SKRU for SDGs 
13. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะ/สำนัก/สถาบัน 
14. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ/สำนัก/สถาบัน 
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียนมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA  implementation and Gap Analysis 
18. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือหน่วยงานในด้านต่าง ๆ  
19. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่องการต่อสัญญา 60 ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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20. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่องระยะเวลาการจ้างงานของพนักงานประจำตามสัญญา 
21. โครงการประกวดผลงานของผู้บริหารหรือบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  
22. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
23. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
24. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้พนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
25. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
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นิยามศัพท์ 
  หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
  หลักสูตรแนวใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE และหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 2 ปริญญา  โดยแต่ละหลักสูตร
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรที่มีการรวมเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีทักษะในการเรียนรู้
เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน อีกท้ังสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากที่สุด 
 2. หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใช้ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การ
วิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 3. หลักสูตร CWIE คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือให้บัณฑิต
พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต 
 4. หลักสูตร WIL คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การทำงานในแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด 
 5. สูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นประกอบด้วย 
        5.1 หลักสูตรระยะสั้นคลังหน่วยกิต มีการเก็บค่าลงทะเบียนเมื่อต้องการเทียบโอนคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับคลังหน่วยกิต (ในอนาคต) 
         5.2 หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจ่ายเอง) 

5.3 หลักสูตรฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต) 
         5.4 หลักสูตรอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจ่ายเอง) 
 6. หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใช้เวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบปกติ
ทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจได้รับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาให้นักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
แต่ต่างคณะ หรือมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออาจจะเป็นการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญาโทควบ
ปริญญาเอก 
 เครือข่ายด้านวิชาการ คือ เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน 



 

53 

ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น คือ ศูนย์ในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ ให้นับรวมเป็นประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา ให ้ม ีค ุณภาพเหนือ
มาตรฐานวิชาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
สากล 

ปรับชื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้มีความกระชับ และหลอม
รวมประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 และ 2 ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ. 2564 เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 

Objective 1.1 ผลิตครูคุณภาพและสนองพระบรมรา
โชบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตน 
Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มี
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 
Objective 2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่โดดเด่นและหลากหลาย 

Objective 1.1 ความโดดเด่นด้านวิชาการ ปรับชื่อ Objective ให้มีความกระชับ และครอบคลุม
ประเด็นการผลิตบัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

KR 1.1.1 มหาว ิทยาล ัยม ีบ ัณฑิตคร ูท ี ่สอบผ ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
KR 2.2.2 หลักสูตรที่โดนเด่นเพิ่มขึ้น (หลักสูตรบูรณา
การศาสตร์/หลักสูตร WIL) 
KR 2.2.3 หลักสูตรระยะสั ้นตามความต้องการของ
ประเทศอย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร 

KR 1.1.1 มหาว ิทยาล ัยม ีหล ักส ูตรท ันสม ัยและ
หลักสูตรแนวใหม ่

ปรับชื่อ KR ให้มีความกระชับ และครอบคลุมประเด็น
การผลิตบัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 



 

55 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
KR 1.1.2 มหาว ิทยาล ัยม ีศ ูนย ์การเร ียนร ู ้ และ
ปฏิบัติการบ่มเพาะความเป็นครูในศาสตร์พระราชา 

KR 1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปรับชื่อ KR ให้มีความกระชับ และครอบคลุมประเด็น
การผลิตบัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

Objective 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

KR 1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ ให้มีความกระชับ และครอบคลุมประเด็นการผลิต
บัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-ไม่มี- Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มี
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการผลิตบัณฑิตทุก
สาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

KR 1.2.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปหลอมรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 
สร้างชุมชนแห่งปัญญา  

KR 1.2.2 ผลงานสืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการของ
ครูที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปหลอมรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 
สร้างชุมชนแห่งปัญญา  

-ไม่มี- KR 1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ เพ่ิมเติม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการผลิตบัณฑิตทุก
สาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-ไม่มี- KR 1.2.2 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการผลิตบัณฑิตทุก
สาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

KR 2.1.1 ผู ้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่/อาชีพอิสระ 

KR 1.2.3 ผู ้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ 

ปรับชื่อให้กระชับ และครอบคลุมประเด็นการผลิต
บัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

KR 2.1.2 ผู้เรียนที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา KR 1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจ
นานาชาติ 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และครอบคลุม
ประเด็นการผลิตบัณฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

KR 2.1.3 น ักศ ึกษาได ้ร ับรางว ัลระด ับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

KR 1.2.5 น ักศ ึกษาได ้ร ับรางว ัลระด ับชาต ิหรื อ
นานาชาติ 

คงเดิม 



 

56 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
Objective 1.3 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลิต 
พัฒนาครูและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้าง
ชุมชนแห่งปัญญา  

KR 1.3.1 งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้าง
ชุมชนแห่งปัญญา  

KR 1.3.2 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ได้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้                        

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้าง
ชุมชนแห่งปัญญา  

KR 1.3.3 ผลงานวิจัยด้านการผลิต พัฒนาครูที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมกับ Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

KR 2.3.1 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ KR 1.3.1 อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คงเดิม 
KR 2.3.2 โครงการที่มีความร่วมมือในลักษณะ Talent 
Mobility 

-ไม่มี- ตัดออก แล้วนำไปรวมกับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้าง
ชุมชนแห่งปัญญา  
 

KR 2.3.3 อาจารย ์ ได ้ร ับรางว ัลระด ับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

KR 1.3.2 อาจารย ์ได ้ร ับรางว ัลในระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

คงเดิม 

KR 2.2.1 หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก 

-ไม่มี- ตัดออก เพราะเป็นภาระกิจการทำงานปกติ  และ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะเข้าสู่ระบบการประเมินที่มี
ความเข้มแข็งสูงขึ้น 

 
 
 



 

57 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
สังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน  

Objective 3.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่ง
การเร ียนร ู ้บนฐานองค์ความร ู ้จากการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 

Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์
ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

KR 3.2.1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
สิ ่งประดิษฐ์ ที ่จดอนุส ิทธ ิบ ัตรหรือสิทธิบ ัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

KR 2.1.1 ผลงานต ีพ ิมพ ์ ในระด ับนานาชาต ิหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับ
ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึน จาก 10 เป็น 50 เรื่อง 

KR 3.2.2 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

KR 2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ปรับชื่อและผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 

Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 

ปรับเป็น Objective 2.2 ในยุทธศาสตร์เชิงรุกที ่ 2 
สร้างชุมชนแห่งปัญญา 

Objective 4.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพื ่อสร้าง
ความเป็นเลิศในการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

-ไม่มี- ตัดออก  

KR 4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรความร่วมมือ
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

KR 2.2.2 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 
 

รวมกันเป็น 1 KR คือ KR 2.2.2 หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 
พร้อมทั ้งปรับค่าเป้าหมายเพิ ่มขึ ้น จาก 5 เป็น 15 
หลักสูตร 

KR 4.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

Objective 4.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ -ไม่มี- ตัดออก  
KR 4.2.1 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน KR 2.2.1 ทุ ่งใหญ่สารภีโมเดลศูนย์การเรียนรู ้และ

ถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน 
ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
KR 4.2.2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

KR 2.2.3 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับ
ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึน จาก 4 เป็น 5 นวัตกรรม 

Objective 3.3 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดด
เด่นในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

Objective 2.3 สร้างความโดดเด่นในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

KR 3.3.1 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

KR 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รวมกันเป็น 1 KR คือ KR 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

KR 3.3.2 พ ัฒนาศ ูนย ์ เป ็น เล ิ ศด ้ านศ ิ ลปะและ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
KR 3.3.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ
และว ัฒนธรรม ระดับท้องถิ ่น ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 นำพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์เชิงรุกที ่ 3 นำพาองค์กรสู ่ความสุขและ

ความมั่นคง 
ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน  

Objective 5.1 มหาว ิทยาล ัยม ีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

Objective 3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและ
สวัสดิการ 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

KR 5.1.1 พัฒนาและสนับสนุนระบบงานเพื ่อการ
บริหารจัดการ 

KR 3.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จัดการ 

ย้ายไปอยู่ใน Objective 3.2 เป็นองค์กรคุณภาพ 

-ไม่มี- KR 3.1.1 บุคลากรมีความมั่นคงทางอาชีพเพ่ิมขึ้น เพิ่มเติม KR ให้รองรับกับ Objective 3.1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการ และให้สอดคล้อง
กับการดำเนินงาน 

KR 3.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

Objective 5.2 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ Objective 3.2 เป็นองค์กรคุณภาพ ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
KR 5.2.1 ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

KR 3.2.3 ผลการประเมิน ITA ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับ
ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 80 เป็น 85 

KR 5.2.2 สำนัก/สถาบันได้มาตรฐานตามการประเมิน 
EdPEx 

-ไม่มี- ตัดออก เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ 

KR 5.2.3 หน่วยงานภายในมีผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ำกว่าระดับดี 

KR 3.2.4 หน่วยงานมีผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีมาก 

ปรับชื่อและผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

Objective 5.3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้วย
นโยบาย Green and Clean University 

-ไม่มี- ตัดออก รวมกับ Objective 3.2 เป็นองค์กรคุณภาพ 

KR 5.3.1 ดำเนินการตามนโยบาย Green and Clean 
University 

KR 3.2.2 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก ปรับชื่อและผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
KR 5.3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารประหยัดพลังงาน
เพ่ิมข้ึน 
KR 5.3.3 มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

KR 3.2.5 มหาวิทยาลัยมีแผนเตรียมความพร้อมใน
สถานการณฉ์ุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

ปรับชื่อและผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

-ไม่มี- Objective 3.3 ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ เ พ ื ่ อ ก า ร บ ร ิ ห า ร
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

เพ่ิมเติม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างรายได้ 

KR 3.3.1 รายได้จากการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
KR 3.3.2 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย 
บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ 
KR 3.3.3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาล ัยราชภัฏ
สงขลามีการจัดหารายได้ของหน่วยงาน 
KR 3.3.4 หลักสูตรระยะสั ้นเพื ่อจัดหารายได้ระดับ
คณะ 

 
 
 
 
 
 
  



 

61 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างย่ังยืน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 เหตุผล/ความจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
สังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนา
ท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 

แยกยุทธศาสตร์พระราโชบายเพื ่อให้เห ็นผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น  

Objective 3.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พระราโชบาย 

Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย 

ปรับชื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

KR 3.1.1 ชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน 

KR 4.1.1 ชุมชนต้นแบบที ่ได ้ร ับการพัฒนาอย ่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

รวมกันเป็น 1 KR คือ KR 4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

KR 3.1.2 รางวัล/ผลิตภัณฑ์/มาตรฐานที่ชุมชนได้รับ
เพ่ิมข้ึน 
KR 3.1.3 ชุมชนได้ร ับการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและ
ยกระดับรายได้ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยเข้ามา
ให้ความรู้และร่วมพัฒนาให้พ้นเกณฑ์ความยากจน 

KR 4.1.2 องค ์ความร ู ้  หร ือนว ัตกรรมที ่นำไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

ปรับชื่อและผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

-ไม่มี- Objective 4.2 เพ่ิมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน เพ่ิมเติม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน KR 4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นใน

ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 


