
แนวปฏบิัติที�ดี (Good Practices) 

1. แนวปฏิบติัที�ดีเรื�อง การจดัหาทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

�. ประเภทผลงาน  แนวปฏิบติัที�ดีดา้นการเรียนการสอน 

    แนวปฏิบติัที�ดีดา้นการวจิยัและ/หรือ บริการวิชาการ 

    แนวปฏิบติัที�ดีดา้นการปฏิบติังาน/หรือ พฒันางาน 

    แนวปฏิบติัที�ดีตามตวับ่งชี�การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 แนวปฏิบติัที�ดีดา้นอื�น ๆ กระบวนการดูแลนกัศึกษา 
 

�. หน่วยงาน หลกัสูตรภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

�. คณะผูด้าํเนินกิจกรรมแนวปฏิบติัที�ดี  

 �.� ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ ที�ปรึกษา 

 �.� นายธนยั  ตนัวานิช ประธานกรรมการ 

 �.� นางสาวเอมอร  อ่าวสกุล กรรมการ 

 �.� นางสาวโชติกา รติชลิยกุล กรรมการ 

 �.� นายอติวชิญ ์ มิตรงาม   กรรมการ 

 �.� นางสาวหทยักาญจน์  คงรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

�. ขอ้มูลทั�วไปของหน่วยงาน 

 �.� วสิัยทศัน ์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั�นนาํในภาคใตด้า้นการผลิตบณัฑิต เพื�อ

ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นสู่/และสากล 

 �.� พนัธกิจ 

1. จดัการศึกษาดา้นมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เสริมสร้างบณัฑิตใหมี้จิตสาธารณะเพื�อ

ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํวจิยัดา้นมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื�อร่วมพฒันา

ทอ้งถิ�น 

3. ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นใหเ้ขม้แขง็บน

ฐานการมีส่วนร่วม 

  

 

 

 



4. ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�นและประเทศ และโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงอนัเนื�องมาจากแนวทางพระราชดาํริ 

5. สร้างความร่วมมือ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางวชิาการ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

6. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 

 �.� บุคลากร / นกัศึกษา 

 อาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 �.� ภาระงาน และงบประมาณ 

  - 
 

�. หลกัการและเหตุผล / ความเป็นมา  

 ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 ประเทศไทยมีปัญหาราคายางตกตํ�า ถึงแมรั้ฐบาลจะมีการพยุงราคาเพื�อรักษา

เสถียรภาพ แต่ราคายางยงัคงเป็นปัญหา ทาํให้ส่งผลกบัผูป้กครองของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลาที�รายไดห้ลกัมาจากการทาํสวนยางพารา ซึ� งในปี 2558 นกัศึกษาของหลกัสูตรภูมิสารสนเทศ รหัส 

574211 และ 584211 มีจาํนวนที�ลดลง และในจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของนกัศึกษาที�ออกทั�งหมด  จาก

การสอบถามอาจารยที์�ปรึกษา พบวา่ นกัศึกษามีปัญหา เนื�องจากไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเทอมได ้อาจารย์

ที�ปรึกษาของทั�ง 2 ชั�นปีจึงไดป้รึกษากบัอาจารยใ์นหลกัสูตรเพื�อหาทุนและช่วยเหลือนกัศึกษา โดยสอบถาม

ความเป็นไปได้จากทั� งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ� งพบว่า มีผู ้สนใจในการสนับสนุน

ทุนการศึกษา จนมีการปรับปรุงเพื�อใหไ้ดก้ระบวนการจดัหาทุนสู่ระดบัคณะฯ 
 

�. วตัถุประสงค ์/ เป้าหมายการดาํเนินงาน  

 �. ช่วยเหลือเบื�องตน้แก่นกัศึกษาที�เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 �. ลดจาํนวนนกัศึกษาตกออก 
 

�. แผนงาน (Approach)  

 8.1 แผนการดาํเนินงาน 

ขั�นตอนการดาํเนินงาน มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค  

1.คณะกรรมการประชุมและหารือในการ

วางแผนดาํเนินการ 

         



ขั�นตอนการดาํเนินงาน มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค  

2. ประชาสัมพนัธ์เพื�อขอรับบริจาคเงินจาก

บุคคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

         

3. คณะกรรมการประชุมและหารือในการ

จดัสรรเกณฑก์ารใหทุ้น  

         

4. ประชาสัมพนัธ์แก่นกัศึกษา เรื�องทุน          

5. คณะกรรมการประชุมและหารือในการ

มอบทุนและดาํเนินการมอบทุน 

         

 

 �.� แผนงบประมาณ 

  ไม่ใชง้บประมาณ 
 

�. กระบวนการ (Process)  

�.  ในปี ���� สภาพเศรษฐกิจของภาคใตเ้ริ�มถดถอยเนื�องจากราคายางพาราที�ต ํ�าลงและไม่มีความ

แน่นอนส่งผลให้นักศึกษาเริ�มทยอยลาออกหลายคนเพราะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ซึ� งเห็นได้จากจาํนวน

นกัศึกษารหสั ��-�� มีจาํนวนลงลด  

�.� อาจารยที์�ปรึกษาไดพ้ยายามสอบถามและให้ความช่วยเหลือในเบื�องตน้ อาจารยใ์น

หลกัสูตรจึงมีความคิดที�จะจดัหาทุนการศึกษาเพื�อช่วยเหลือนกัศึกษาโดยสอบถามความเป็นไปได้

จากทั�งบุคคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

1.2 มีผูส้นใจในการสนบัสนุนทุนการศึกษา จึงจดัเป็นโครงการ “ทุนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์”   โดยรวมทั�งสิ�น ��,��� บาท แบ่งเป็นทุนละ �,��� บาทจาํนวน �� ทุน โดยจดัสรร

ใหแ้ก่นกัศึกษาทั�ง � หลกัสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

�.� มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาขึ�นและมีการประชุมเพื�อพิจารณาคุณสมบติัของ

ผูไ้ด้รับทุนที�ห้อง �-��� ห้องพักอาจารย์ภูมิสารสนเทศ นักศึกษาวิชาเอกภูมิสารสนเทศได้

ทุนการศึกษารวม � ทุน 

       2. ในปี ���� ไดจ้ดัใหมี้โครงการ “ทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั� งที� � โดยมีวตัถุประสงค์

เช่นเดียวกบัครั� งที� � แต่ไดเ้พิ�มประเภทของทุนเป็น � ประเภท คือ �.ทุนเรียนดีเกรดเฉลี�ย �.�� ขึ�นไป �.ทุน

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์�.ทุนนกัศึกษากิจกรรมดีเด่น โดยในปีนี� ไดรั้บทุนการศึกษาเป็นจาํนวนเงิน 



��,��� บาท แบ่งเป็นทุนละ �,��� บาทจํานวน �� ทุน โดยนักศึกษาวิชาเอกภูมิสารสนเทศได้รับ

ทุนการศึกษาจาํนวน � ทุน โดยทุนการศึกษานี�ผูรั้บผิดชอบทั�งหมดในการหาทุนคือ อาจารยใ์นหลกัสูตรภูมิ

สารสนเทศ 

3.มีผูมี้จิตศรัทธาที�ไดฟั้งโครงการและแนวคิดของการจดัทาํทุนการศึกษาและอยากจะสนบัสนุน

ทุนการศึกษาเพื�อสนบัสนุนค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใชจ่้ายใหน้กัศึกษาจนกวา่จะจบการศึกษา  

3.1 อาจารยซึ์� งเป็นผูติ้ดต่อกบัเจา้ของทุนจึงนาํเสนอคุณสมบติันกัศึกษาต่อเจา้ของทุน ซึ� ง

เจา้ของทุนพึงพอใจจึงมอบทุนใหเ้ป็นจาํนวนเงินรวม ���,��� บาทต่อปี โดยแบ่งเป็น � ทุน คือ ทุน

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์� ทุน ทุนละ ��,��� บาทต่อปี และทุนนกักีฬาจาํนวน ��,��� บาทต่อ

ปี จาํนวน � ทุน โดยใหจ้นจบการศึกษา โดยทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยมี์นกัศึกษาวิชาเอกภูมิ

สารสนเทศไดรั้บทุนการศึกษา � คน คือ นางสาวโชติรส ปาละมาณ ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั�นปีที� � และ

อีก � ทุน หลกัสูตรไดพ้ิจารณามอบทุนให้กบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา เพื�อให้

เป็นไปตามความต้องการของผูใ้ห้ทุนที�ตอ้งการจะส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  โดย

ทุนการศึกษานี�ผูรั้บผดิชอบทั�งหมดในการหาทุนคือ อาจารยใ์นหลกัสูตรภูมิสารสนเทศ  

  �. นอกจากนั�นยงัประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบัแหล่งทุนอื�น ๆ ทั�งจากของมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน

ภายนอก  โดยในการจดัหาทุนของหลกัสูตรภูมิสารสนเทศ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดส้ร้างระบบกลไกการ

จดัหาทุน ดงัภาพที� 1 

    

��. สรุปผลการดาํเนิน 

  1. ทาํใหจ้าํนวนการลาออกของนกัศึกษาเนื�องจากไม่มีเงินในการลงทะเบียนลดนอ้ยลง  

�. จาํนวนอตัราคงอยูข่องนกัศึกษาหลกัสูตรภูมิสารสนเทศมากขึ�น 

��. การประเมินทบทวนผลการดาํเนินงาน (Assessment & Review)  

  การติดตามความพึงพอใจของนกัศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกที�เขา้ร่วมบริจาค  และจาํนวน

ร้อยละของนกัศึกษาตกออกของคณะฯ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� 1 ระบบกลไกการจดัหาทุน 

��. แนวทางการพฒันาอยา่งต่อเนื�องในอนาคต  

 เพิ�มการประชาสัมพนัธ์และเปิดรับทุนบริจาคใหม้ากขึ�น เพื�อดาํเนินการโครงการ “ทุนคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์” ต่อไป ทั�งนี� เพราะยงัมีจาํนวนนกัศึกษาที�ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยูม่าก 
 

�3. กลยทุธ์หรือปัจจยันาํไปสู่ความสาํเร็จ  

 1. การมีเครือข่ายกบัหน่วยงาน และบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

 2. การประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลภายในและภายนอก โดยมีการแจง้ถึงประโยชน์ที�ผูบ้ริจาคจะไดรั้บ ไดแ้ก่ 

การทาํบุญ พร้อมกบัการไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเป็นสองเท่าของเงินบริจาค 
  

 

 



�4. จุดแขง็ (Strength)  

 การร่วมมือกนัระหวา่งอาจารยใ์นหลกัสูตร และคณะ โดยใชโ้อกาส(Opportunity) จากบุคคลภายนอก 

เพื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดแก่นกัศึกษา 

��. ประสิทธิผลของการดาํเนินงาน (ความคุม้ค่า / ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในและภายนอก)  

 นอกจากนกัศึกษาจะไดทุ้นเพื�อช่วยเหลือปัญหาการเงินในเบื�อตน้แลว้ จาํนวนนกัศึกษาออกกลางคนัของ

หลกัสูตร และคณะลดจาํนวนลง โดยพิจารณาจากภาพที� 2 จาํนวนร้อยละของนกัศึกษาที�ตกออกกลางคนัมี

จาํนวนของร้อยละที�นอ้ยลง จากในปี 2557 ที�มีร้อยละการตกออกถึง ร้อยละ 36.8 ของจาํนวนนกัศึกษาที�

รับเขา้ และเมื�อเริ�มโครงการจาํนวนนกัศึกษาตกออก ไดมี้ร้อยละที�ลดลง โดยในปี 2558 และ 2559 มีจาํนวน

นกัศึกษาที�ตกออกร้อยละ 25.55 และ20.93 ตามลาํดบั  ซึ� งส่วนหนึ�งที�คงอยูม่าจากทุนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที�ทางคณะอาจารยห์ลกัสูตรภูมิสารสนเทศไดใ้ชเ้ครือข่ายกบับุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

 
ภาพที� 2 อตัราการตกออกของนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาํปี ����-���� 

��. นวตักรรม/การจดสิทธิบตัรต่าง ๆ  

- 

��. เอกสารอา้งอิง / บรรณานุกรรม  

- 

................................................. 




