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ค าน า 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 
และมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือให้
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กอง
นโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ,ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
และร่างแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้นเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2559 และน าข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นดังกล่าวมาจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  และแผนฉบับ
นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./2559 เมื่อวันที่ 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  . .. .. ../2559 เมื่อวันที่ 
…………………………………………………… 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 -2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่จะใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ที่ก าหนดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 กองนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรกองนโยบายและแผนที่มีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 -2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560)  ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 

ดร.ครวญ  บัวคีรี 
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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สารบัญ 

ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน          1 
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม         19 
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560     
         (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)       22 
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน        45 
ภาคผนวก  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1272/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   
ทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)      48 
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ประวัติความเป็นมา 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นสถาบันที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียน
ฝึกหัดครูมณฑล จนกระท่ังเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังเช่นปัจจุบัน 
     ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นขึ้นในปี  พ.ศ. 2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่สงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพ่ือให้ไปท าหน้าที่
สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจ ามณฑล
นครศรีธรรมราช(คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับนักเรียน 
จบชั้นประถมบริบูรณ์(ประถมปีที่3)เข้าเรียนตามหลักสูตรป.4,ป.5 และ ป.6โดยเพ่ิมวิชาครูเป็นพิเศษผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล 
     ในปี พ.ศ. 2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูประจ ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยตั้งที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอก าแพงเพชร (ปัจจุบันคือ
อ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอ าเภอและจังหวัดต่าง ๆ ส่งมาเรียน ก าหนด 2 ปี 
ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล(ป.) 
     ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่งเขต
การ ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475) เข้าเรียนมีก าหนด 2 ปี ครั้น พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 
เข้าเรียน มีก าหนด 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
     นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ มาเข้า
เรียน มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต าบล
ที่ตนมีภูมิ ล าเนาอยู่ 
      ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่ต าบล
คอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2490 ก็เปลี่ยน ฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมี การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยค
ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  
      ต่อมาใน พ.ศ. 2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 
เข้าเรียน 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
สงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ 
บริเวณ บ้านเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู
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สงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งได้ขยายชั้น เรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง 
      ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าให้วิทยาลัย
ครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครู
ประจ าการ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี 
พ.ศ.2522 ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.)ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรี (ค.บ.)หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2524 ก็ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอน
หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเรียกโครงการนี้ว่า วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 
      ต่อมาในปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูท า
หน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความต้องการและ ความจ าเป็นของท้องถิ่น วิทยาลัยครูสงขลา จึงได้
ผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความต้องการ
และความ จ าเป็น ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขา ครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขา
อ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
      ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระ- ราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัย
ครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ท าให้วิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏสงขลา 
ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ จนสามารถเปิดสอนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ปรัชญา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 

พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
คุณธรรม 

2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมี
ส่วนร่วม 

3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

2. เพ่ือสั่งสม องค์ความรู้จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร์สู่สากลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

4. เพ่ือส่งเสริม สืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพ่ือให้เกิดความส านึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ  

5. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และ
เป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา 

6. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินภารกิจได้

อย่างมีคุณภาพ 
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ปณิธาน 
 

ปัญญาญาณของท้องถิ่น     พลังแผ่นดินแห่งสยาม 
สนองพระราชปิตุคาม         งดงามอย่างยั่งยืน 

 

ค่านิยมองค์กร 
 

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

 

คติพจน์ 
 

ปัญญา นราน รตน - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
2. วิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล  
3. องค์กรเข้มแข็ง 
4. ความเป็นสากล (Internationalization) 
5. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต 3+2) 
7. การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 

“เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 
 
นิยาม  เป็นคนด ี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่

เป็นประโยชน์ท่าน 
 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนินชีวิต 
ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
คิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจ
ผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 
 

นิยาม มีจิต
สาธารณะ 

จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
 

   

 

 คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม 
ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 กรรมดี คือ การกระท า และค าพูดที่มาจากความคิดท่ีดี 
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ตราสัญลักษณ์ และสี 

 

 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 

  
 

  สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    

  
   

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 

    

  
 

  สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

    

  
 

  สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน 

    

  
 

  สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    
  

สีประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ สีขาว - สีแดง 
   

  
 

  สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 

    

  
 

  สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง 
  

 
** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้า
ท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ ** 
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 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

  
ดอกปาริฉัตร 

  

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 

ต้นสารภีทะเล 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

คณะครุศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ 

สถาบัน/ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ส านักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาวิทยาเขตสตูล 
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โครงการการบริหารงาน 

 

วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ (แขนงดนตรีคลาสสิก) 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ (แขนงดนตรีแจ๊ส) 
 ซี่งมหาวิทยาลัยด าเนินการเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร ได้แก่ 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี   52    หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท    5     หลกัสูตร 

ตาราง แสดงรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มวิชา/คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 

คณะครุศาสตร ์12 หลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 

 สาขาวิชาพลศึกษา 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หลักสูตร  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
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กลุ่มวิชา/คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 

 สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ 9 หลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สงขลา) 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 สาขาวิชาการตลาด 

 สาขาวิชาการจัดการ 

 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 หลักสูตร  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

 สาขาวิชาดนตรีสากล 

 สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 สาขาวิชาออกแบบ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 หลักสูตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 สาขาวิชาชีววิทยา 

 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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กลุ่มวิชา/คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 

 สาขาวิชาเคมี 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 หลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 หลักสูตร   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
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จ านวนอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

คณะ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวมทั้งหมด 

จ านวน
คน 

ร้อยละ เต็มเวลา 
(คน) 

ร้อยละ นอกเวลา 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 63 15.67 3 8.33   66 14.32 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

62 15.42 11 30.56 6 26.09 79 17.14 

วิทยาการจัดการ 71 17.66 11 30.56 2 8.70 84 18.22 

ศิลปกรรมศาสตร์ 36 8.96 3 8.33 4 17.39 43 9.33 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

98 24.24 4 11.11 5 21.74 107 23.21 

เทคโนโลยีการเกษตร 33 8.21 2 5.56   35 7.59 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

20 4.98 2 5.56 6 26.09 28 6.07 

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

12 2.99 - - - - 12 2.60 

อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

7 1.74 - - - - 7 1.52 

รวม 402 100.00 36 100.00 23 1.00 461 100.00 
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จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามประเภท(นับรวมลาศึกษาต่อ) 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 116 25.16 
พนักงานมหาวิทยาลัย 282 61.17 
พนักงานประจ าตามสัญญา 63 13.67 
รวม 461 100 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามหน่วยงานและต าแหน่ง(นับรวมลาศึกษาต่อ) 

คณะ อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ รวม 

ครุศาสตร ์ 50 14 2 - 66 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 8 - - 79 

วิทยาการจัดการ 69 15 - - 84 

ศิลปกรรมศาสตร์ 36 7 - - 43 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 19 1 - 107 

เทคโนโลยีการเกษตร 31 3 2 - 35 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 5 - - 28 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 12 - - - 12 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 7 - - - 7 

รวม 385 71 5 - 461 
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จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ(นับรวมลาศึกษาต่อ) 
 

คณะ ต าแหน่งทางวิชาการ/วุฒิการศึกษา รวม รวม
ทั้งสิ้น ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ครุศาสตร ์  11 3       14 2  16 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 7 1   2    8 -  8 

วิทยาการจัดการ  12 3       5 -  15 

ศิลปกรรมศาสตร์  7 -       7 -  7 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 9 10  2     19 2  21 

เทคโนโลยีการเกษตร  2 1  1     3 1  4 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2 3       5 -  5 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การศึกษา 

 - -       - -  - 

รวม  50 21  3 2    71 5  76 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ/วุฒิการศึกษา รวมทั้งหมด 

ตรี โท เอก 

ครุศาสตร ์ - 34 16 50 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 68 3 71 

วิทยาการจัดการ - 60 9 69 

ศิลปกรรมศาสตร์ - 33 3 36 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 64 17 86 

เทคโนโลยีการเกษตร - 20 11 31 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 21 2 23 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 12 12 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 6 1 - 7 

รวม 11 301 73 385 
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จ านวนนักศึกษา  

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ (ลงทะเบียนเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2558 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
ชั้นปีที ่ 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 
รหัส 56 55 54 53 52 57 56 55 54 53 58 57 56 55 54 

ครุศาสตร์ 275 215 317 345 379 1,531 274 275 215 317 345 1,426 209 214 256 211 313 1,234 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

วิทยาการจัดการ 1,045 798 677 612 - 3,132 1,173 1,045 798 667 - 3,683 1,112 753 700 724 - 3,289 
ศิลปกรรมศาสตร์ 173 102 140 106 - 521 228 173 102 140 - 643 239 149 128 62 - 578 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

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

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

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

รวม 2,999 2,032 2,051 1,692 379 9,153 3,519 2,999 1,918 2,041 345 10,822 3,352 2,344 2,030 1,744 313 9,814 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

           15.42%      -9.31% 

 

 



18 
 

จ านวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา) (ลงทะเบียนเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2558 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
ชั้นปีที ่ 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 
รหัส 56 55 54 53 52 57 56 55 54 53 58 57 56 55 54 

ครุศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

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

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

เทคโนโลยีการเกษตร - 21 16 - - 37 - - 20 16 - 36 - - - 9 - 9 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

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

           15.71      -30.48 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีจุดเด่นการผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามาอย่างยาวนาน 
2. มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 
3. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงชุมชน 
4. มีงานวิจัยและโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
5. มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
6. อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
7. มีความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (4 ปีและ 5 ปี) ไม่ถึง 40% 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3. อาจารย์มีทักษะด้านภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ (TOEFL 500) ท าให้เสียโอกาสในการขอทุนเรียนต่อปริญญาเอก 
4. สัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยยังต่ า 
5. บัณฑิตไม่ค่อยได้รับการยอมรับในตลาดแรงงาน มีความสามารถในการแข่งขันต่ า 
6. ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสูง ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
7. ไม่มีนักศึกษามาเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคปกติ 
8. มีนักศึกษาพ้นสภาพ 50% และตกค้าง 20 % ท าให้มีอาจารย์เกินเนื่องจากมีการจ้างในขณะที่เกิดสภาพขาดอาจารย์ชั่วครู่  
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โอกาส (Opportunity) 
1. ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา 
2. ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในแหล่งศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
3. ความต้องการครูที่มีคุณภาพและการปฏิรูปการศึกษา 
4. ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหาร การออกก าลังกาย 
5. มีความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีทุนปริญญาเอกจาก สกอ. 
7. มีฐานการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ 
8. มีระบบการให้รางวัลแก่ผู้ท าผลงานวิชาการ 

ภาวะคุกคามและอุปสรรค (Threat) 
1. ค่านิยมและการมองภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า 
3. มีมหาวิทยาลัยคู่แข่งในภาคใต้หลายมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557-2560 

(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาในสาขาการศึกษาและสาขาอ่ืน ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์และเป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้สามารถเพ่ิมอัตราการส าเร็จ
การศึกษา  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานตามความต้องการ
ของประเทศและเพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา 
(ร้อยละ) 

70 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้อง/ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน/คณะทุกคณะ/ส านักพัฒนา
คุณภาพและระบบบริหาร 

   2. สร้างโอกาสให้คนเก่งเข้าศึกษาต่อ รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน/คณะทุกคณะ 

   3. ปรับปรุงระบบและวิธีการรับนักศึกษา รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน/คณะทุกคณะ 

 2. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากส าเร็จการศึกษา  
(ร้อยละ) 

78 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและสหกิจศึกษาเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

 3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ร้อยละ) 

50 5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 

   6. ก าหนดมาตรการดูแลนักศึกษาที่เรียน
อ่อน  

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 

 
 

 
 

 
 

7. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้าน
วิชาการและวิธีสอนในยุคดิจิตอลและการ
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 

 4. กิจกรรมการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี(คะแนน) 

5 8. สนับสนุนการจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่
นักศึกษา 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/รองอธิการบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา/คณะทุกคณะ 

 5. กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(คะแนน) 

5 9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/รองอธิการบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา/คณะทุกคณะ 

 6. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก(ร้อยละ) 

22 10. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 

 7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ร้อยละ) 
 

25 11. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ คณะทุกคณะ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
และพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีศักยภาพและ
ความหลากหลายสอดคล้อง
กับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ 

8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการผลิต/พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(โครงการ) 

1 12. สนับสนุนการผลิต/พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะ 
ครุศาสตร์/คณะและหน่วยงานอื่น ๆ  

 9. จ านวนนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา(คน) 

648 13. ยกระดับโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะ 
ครุศาสตร์/โรงเรียนสาธิต 

3. มหาวิทยาลัยเปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติ 

10. จ านวนหลักสูตรที่มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ(หลักสูตร) 

3 14. สนับสนุนให้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษารับนักศึกษาภาคปกติ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ 

 
โครงการที่ส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ทุนนักศึกษาเรียนดี 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนะแนวการศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRU  OPEN 

HOUSE 
3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5. บริหารสหกิจศึกษา 4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้บนระบบเครือข่าย 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. วันราชภัฏวิชาการ 5 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/คณะทุกคณะ/

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8. จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจ าปีการศึกษา  2560 6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล 7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 7 ศูนย์ภาษา 
11. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานระดับ

นานาชาติ 
7 ศูนย์ภาษา 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนอาจารย์ใหม่ 7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For Education เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

16. การจัดการเรียนการสอนการบูรณาการกับการท างาน (WIL) 7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
17. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาคปกติและประชุมผู้ปกครอง

ประจ าปีการศึกษา 2560 
8 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

18. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  เรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา 8 กองพัฒนานักศึกษา 
19. บรรยายพิเศษ เรื่อง  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 8 กองพัฒนานักศึกษา 
20. บรรยายพิเศษเรื่องเยาวชนไทยหัวใจสีขาว 9 กองพัฒนานักศึกษา 
21. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ 9 กองพัฒนานักศึกษา 
22. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด ล้อมรักให้

ครอบครัวล้อมรั้วปูองกันยาเสพติด ครั้งที่ 6 
9 กองพัฒนานักศึกษา 

23. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องขับข่ีปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 9 กองพัฒนานักศึกษา 
24. แข่งขันกีฬาภายในคณะ 7 คณะ 9 กองพัฒนานักศึกษา 
25. แข่งขันกีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2559 9 กองพัฒนานักศึกษา 
26. จ้างนักศึกษาท างาน 9 กองพัฒนานักศึกษา 
27. ราชภัฏวิชาการ 9 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
28. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศส าหรับ

นักศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2560 
9 ศูนย์ภาษา 

29. แข่งขันตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 9 ศูนย์ภาษา 
30. อบรม เรื่องแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 10 งานวิเทศสัมพันธ์ 
31. สนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 11 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
 ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยเชิงพ้ืนที่ อย่างมีทิศทางและเปูาหมาย การวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอนทุกระดับ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1.  มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

1. ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(คะแนน) 

5 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนางานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะทุกคณะ 

   2. จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะทุกคณะ 

   3. พัฒนาสมรรถนะและก าหนดให้การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคเ์ป็นภาระงานหลักของอาจารย์ 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/รอง
อธิการบดีฝุายบริหาร/รองอธิการบดีฝุาย
วิชารการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ
ทุกคณะ/งานการเจ้าหน้าที่ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพและมีนวัตกรรมที่
สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 
สังคม 

2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) 

100 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะทุกคณะ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยใช้องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน 

3. จ านวนเรื่องของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
(เรื่อง) 

5 5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะทุกคณะ 

4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติที่
เพ่ิมข้ึน (เครือข่าย) 

1 6. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะทุกคณะ 
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โครงการที่ส าคัญ 
โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. หน่วยวิจัยเฉพาะทาง 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับงานวิจัยและการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. จัดท าวารสารวิชาการในรูปแบบ e-journal 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
บัณฑิตวิทยาลัย/ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย 
(Visiting Professor) 

6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 

 สร้างความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและประมวลผล สร้างภาพลักษณ์ใหม่เน้นความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1. หน่วยงานภายในได้รับผล
การประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับดี
(คะแนนเฉลี่ย) 

4.00 1. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการ
หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดี/คณะ/ส านัก/สถาบัน 

  

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพและสมรรถนะสูง 

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น(คน) 

50 2. พัฒนาผู้บริหารสายวิชาการและสาย
สนับสนุนขององค์กร 

รองอธิการบดีฝุายบริหาร/รองอธิการบดี
ฝุายวิชาการ/รองอธิการบดีฝุายวางแผน
และวิจัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน 

   3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขั้น 

รองอธิการบดีฝุายบริหาร/รองอธิการบดี
ฝุายวางแผนและวิจัย/ งานการ
เจ้าหน้าที่/คณะทุกคณะ 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิต

3. จ านวนโครงการเพื่อการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพ

2 4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
สนับสนุนสวัสดิการและขวัญก าลังใจให้แก่

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/รอง
อธิการบดีฝุายบริหาร/คณะ/ส านัก/
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ที่ดี มีขวัญก าลังใจที่ดี แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และ
ขวัญก าลังใจที่ดี (โครงการ) 

บุคลากร สถาบัน 

4. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้าง
การบริหารที่สนับสนุนภารกิจ
และรองรับการพัฒนาตาม
นโยบายในอนาคต 

4. จ านวนหน่วยงานภายในที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางการบริหาร(หน่วยงาน) 

2 5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างที่
ตอบสนองต่อพันธกิจ 
 

รองอธิการบดีทุกฝุาย 
 

5. มีสถานะการเงินการคลังที่
มั่นคง เพ่ือใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย (โครงการ) 

2 6. จัดหารายได้และจัดการทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์ 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย 

6. ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. จ านวนโครงการที่สนับสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
(โครงการ) 

2 7. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
ประหยัดต้นทุนและพลังงาน 

รองอธิการบดีฝุายบริหาร/ส านักงาน
อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายพัฒนา
ระบบพ้ืนฐาน 

7. มหาวิทยาลัยมีโครางสร้าง
พ้ืนฐานรองรับการพัฒนาตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
พันธกิจ(โครงการ) 

10 8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ 

รองอธิการบดีฝุายบริหาร/รองอธิการบดี
ฝุายวางแผนและวิจัย/งานอาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
 

8. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์
ที่ดีเป็นที่ยอมรับในสังคม 

8. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการรับรู้ข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย (คะแนน) 

3.80 9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
นโยบายและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายประชาสัมพันธ์ 
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โครงการที่ส าคัญ 
โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนให้ทันสมัย 1 รองอธิการบดีฝุายบริหาร/รองอธิการบดีฝุาย
วางแผนและวิจัย/ส านักวิทยบริการฯ 

2. สัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 1 งานคลัง ส านักงานอธิการบดี 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Social Media ในองค์กร 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Google Ambassador 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. พัฒนาผู้บริหารสายวิชาการและสายสนับสนุน 2 รองอธิการบดีฝุายบริหาร 

7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ช านาญการและช านาญการพิเศษ 3 รองอธิการบดีฝุายบริหาร 

8. อาคารชุดที่พักเพ่ือบุคลากรราชภัฏสงขลา 4 มหาวิทยาลัย 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านไอที 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 9 งานประชาสัมพันธ์ 
 
  



34 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นสากล (Internationalization) 
 เตรียมความพร้อมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการเรียนการสอน งานวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน + 2 (จีนและญี่ปุุน) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน
อ่ืนๆ และมีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน  

1. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน
(ร้อยละ) 

 

90 1. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอาเซียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
 

ศูนย์ภาษา 

 2. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
(ร้อยละ) 

90 2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะ
ต่าง ๆ ด้านการประกอบอาชีพในกลุ่มอาเซียน
ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 
บุคลากร และนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 

3. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตร) 
 

1 3. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติในบาง
สาขา 
 
 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/วทิยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ 

 4. จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการและวิจัย (คน) 

7 4. เพ่ิมจ านวนนักวิชาการต่างประเทศในสาขา 
ต่าง ๆ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์/หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

 5. จ านวนนักศึกษาที่ท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ 
(คน) 

40 5. สร้างและพัฒนาโครงการการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับต่างประเทศ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/รอง
อธิการบดีฝุายพัฒนาศึกษา/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 

 6. จ านวนนักศึกษาที่ฝึกงาน
ต่างประเทศ(คน) 

2 6. สร้างและพัฒนาโครงการการฝึกงาน
ต่างประเทศ 

รองอธิการบดีฝุายวชิาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝุายวิเทศสัมพันธ์/หลักสตูร 

3. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

7. กิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ(กิจกรรม) 

6 7. ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 

 8. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
(เครือข่าย) 

6 
 

8. สนับสนุนการเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 

 
โครงการที่ส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. รอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Bahasa Melayu to ASEAN ครั้งที่ 2 1 ศูนย์ภาษา 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning English to ASEAN ครั้งที่ 2 1 ศูนย์ภาษา 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Bahasa Indonesia to ASEAN ครั้งที่ 
2 

1 ศูนย์ภาษา 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Chinese to ASEAN ครั้งที่ 2 1 ศูนย์ภาษา 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ IELTS และ 1 ศูนย์ภาษา 
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โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
TOEFL 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  English Pronunciation 1 ศูนย์ภาษา 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Servival Japanese 1 ศูนย์ภาษา 

8. พัฒนาสมรรถนะศูนย์ภาษา 1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
9. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 งานวิเทศสัมพันธ์ 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจ อาเซียน 2 งานวิเทศสัมพันธ์ 
11. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการร่วมกับต่างประเทศ 4 งานวิเทศสัมพันธ์ 
13. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ 7 งานวิเทศสัมพันธ์ 
14. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 8 งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรที่สร้างสมและพัฒนาความรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยื นตามแนวพระราชด าริ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ตามความต้องการและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1. มีพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาให้
เข้มแข็ง (ชุมชน) 

1 1. ก าหนดชุมชนเปูาหมายเพ่ือ
บูรณาการการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/ส านัก 

2. เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 

2. บูรณาการงานวิจัยกับการ
บริการวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน 

2. การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย (ร้อยละ) 

80 3. ก าหนดให้มีโครงการการ 
บูรณาการงานวิจัยกับการ
บริการวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ระบบการบริการวิชาการได้รับ
การพัฒนาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

3. ระบบการบริการวิชาการได้รับการพัฒนา
(ระบบ) 

1 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการวิชาการเพ่ือจัดหา
รายได้ 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดหารายได้
และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

4. ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. จ านวนโครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ) 
 

5 5. สืบสาน ส่งเสริม โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครุศาสตร์/ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์
วิทยาศาสตร์/โรงเรียนสาธิต 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

5. มีความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน
อ่ืน 

5. จ านวนโครงการความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ (โครงการ) 

3 6. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน 

คณะ/สถาบัน/ส านัก 

 
โครงการที่ส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. พัฒนาชุมชนและโรงเรียนในต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1,2,3 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/ส านัก 
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (จ าปาดะ) และพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล 
1,3,,5 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/ส านัก 

3. ส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1,2,5,6 คณะครุศาสตร์/ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต 3+2) 
 มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข โดยการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของภาครัฐ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาโดยจัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขตสตูล 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
จัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้(โครงการ) 

3 1. จัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/รอง
อธิการบดีฝุายวางแผนและวิจัย/
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. สร้างสันติสุขใน
ชายแดนภาคใต้ 

2. จ านวนโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน(โครงการ) 

2 2. พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสม มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

UBI /คณะ 

 3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใน
การสร้างความเข้าใจด้านการด ารงชีวิต
ในพหุวัฒนธรรม (คน) 

500 3. สร้างความเข้าใจในการด ารงชีวิตในพหุ
วัฒนธรรม 

คณะ 

 
โครงการที่ส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ (ค่ายวิทยาศาสตร์-ค่าย

คณิตศาสตร์) 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ค่ายออร์เคสตร้าเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูและนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ภาคใต้ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 2 คณะวิทยาการจัดการ 
5. ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

(หน่วยนับ) 
ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. ประชาคมท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ 

1. จ านวนโครงการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(โครงการ) 
 

10 1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา/ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ 

 2. อาคารหอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(อาคาร) 

1 2. จัดตั้งอาคารหอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา/ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายใน
การด าเนินกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. จ านวนเครือข่ายระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติในการ
ด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นปีละ 1 เครือข่าย 
(เครือข่าย) 

1 3. สร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติ ในการ
ด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา/ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

   4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการที่ส าคัญ 
โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. ออร์เคสตร้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประชาชน 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. อบรมงามอย่างไทย 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. อบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าศาสนพิธีในวิถีสังคมไทย 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

5. สุนทรียภาพพัฒนาบุคลิกภาพ 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ประกวดทูตวัฒนธรรม 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

7. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

8. ทอดกฐินสามัคคี ปี 2559 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

9. สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

10. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา”เข้าพรรษา” 1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

11. หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
12. เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

13. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงถิ่นใต้เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านระดับชาติ 

3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

14. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงระดับนานาชาติ 3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

15. งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจ าปี 2559 3 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลกา ร
ประเมินทุกมิติมาก าหนดแนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
(หน่วยนับ) 

ปี 
60 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. คุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (หลักสูตร) 

30 1.  พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ/ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
หลักสูตร/ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบ
บริหาร/คณะทุกคณะ 

 
โครงการที่ส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา IQA และ EQA 1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
2. เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับคณะ/ระดับส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
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โครงการ กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
6. ประชุม QA Active Day   1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  CHE QA Online 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

8. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย (13 หน่วยงาน) 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

9. การเตรียมพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

10. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

11. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2558 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

12. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM) (ด้านการเรียนการ
สอน/การวิจัย/การปฏิบัติงาน)และจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

15. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตรหรือเทียบเท่าคณะ 

1 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่5 

การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามประเมินของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ และเพ่ือตรวจสอบตลอดจนเพ่ือการประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์
ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557-2560  (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ) ขึ้น เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ฯในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 
สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งสาระส าคัญของ

การติดตามและประเมินผลเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. การติดตามเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้โดยน าสู่การ

ปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่าง

ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือ

ของบุคลากรทุกฝุายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 
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ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนไปใช้ในการก ากับปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการจัดท าแผน จะมีการน าผล
การติดตามและการประเมินแผนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรายงานประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ  ปีละ 2 ครั้ง และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้ก าหนดไว้ในปี  
นั้น ๆ   
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