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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(พ.ศ.2560-2564)
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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาแผนระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2555-2569 เพื่อกาหนดทิศทางใน
อนาคตของมหาวิทยาลัย โดยมีเปูาหมายในแต่ละระยะ 5 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559
SRU to ASEAN
ระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะกลาง พ.ศ.2560-2564
University to serve Local Communities for Global Sustainability
ระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะสิ้นสุดแผน พ.ศ.2565-2569
Community Engagement University for Exellence
ในปัจจุบัน ได้ดาเนินการตามแผนสิ้นสุดแผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559 โดยมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาระยะ
กลาง พ.ศ.2560-2564 เรียกว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนส่สากล (University to serve Local
Communities for Global Sustainability)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)
สร้างปัญญา ศรัทธาความดี
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
S คือ Spirit (มีน้าใจ ครอบครัวเดียวกัน) และ Speed (ความเร็ว)
R คือ Responsibility (ความรับผิดชอบ) และ Rethink (คิดใหม่)
U คือ Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)
และ Utility (สร้างประโยชน์)
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อัตลักษณ์
มีความรู้ คู่คุณธรรม รับผิดชอบ จิตอาสา
โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร
2. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และมีความมุ่งมั่น (Determination)
3. ผู้ใฝุรู้ สู้งานหนัก
4. มีจริยธรรมในวิชาชีพ
5. มีความเสียสละ จิตอาสา
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเปูาหมายหลักใน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการับใช้ชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนสู่สากล ( University to sarve Local Communities for Global Sustainability) เพื่อการผลิต
บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ คิดเป็นทาเป็น มีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย ได้รับ
การยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
และต่อยอดการดาเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุง จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เปูาประสงค์
บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมคิดเป็น ทาเป็น มีภาวะผู้นา มีสุขภาวะ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับนานาชาติ และมีการปรับลดสาขาที่ไม่ตอบสนองและมีการเพิ่มขยายสาขาและคณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
(1)
ปรับหลักสูตรเดิม พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา (Competency-Based Curriculum) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการทางานได้จริง
(2)
ส่งเสริมการสอนที่เน้น “รู้จริงและปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้และการทางาน (Work Integrated Learning) ร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริง
(3)
กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)
(4)
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร 2 ภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
(5)
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่ม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร และกลุ่มการจัดการทางสังคม ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
(6)
ผลิตและพัฒนาครู (Pre-service and In-service Training) ให้มีความสามารถมีทักษะ เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ; PLC)
(7)
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นา และนันนทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
(8)
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้ระบบเปิดที่รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
- การแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตและปริญญาที่ด้อยคุณภาพ
- วางระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
- เร่งรัดส่งเสริมให้เกิดการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
- เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ผลักดันให้มีการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการจดสิทธิบัตร
- พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

ทิศทาง นโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2
- การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน -กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน
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(Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์
ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60
- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
- การเงินอุดมศึกษา - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
- เครือข่ายอุดมศึกษา
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560)
- การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) อย่างมีเสถียรภาพ
- พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและบ้านเมืองให้น่าอยู่
- การสร้างความมั่นคงและมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561)
- คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย

-ทิศเพิทางแผนพั
่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12
- ส่งเสริ(พ.ศ.2560-2564)
มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและการบริหารจัด

- การศึ
การพักฒษา
นาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัย
ต้นแบบแห่งภูมิภาค
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
บัณฑิตได้รับ
การยอมรับ
ในระดับ
สากล

มีศักยภาพ
การใน
แข่งขันด้าน
การวิจัย

ได้รับการ
ยอมรับในด้าน
การส่งเสริม
ความรู้

ศูนย์กลาง
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

บุคลากรที่มี
ความรู้ เข้าสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน

ความสามาร
ถในการ
บริหาร
จัดการ

1.
การพัฒนา
การ
ศึกษา

2.
การพัฒนา
การวิจัย

3.
การพัฒนา
การ
บริการ
วิชาการ

4.
การพัฒนา
ศิลปะ
และวัฒน
ธรรม

5.
การพัฒนา
บุคลากร

6.
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอุดมศึกษา
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- การผลิตบัณฑิต ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพื่อ
ลดความซ้าซ้อน
- การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
- สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
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กรอบแผนระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระยะที่ 1
ระยะเริ่มแผน พ.ศ.2555
ระยะที่ 2
แผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559
ระยะที่ 3
แผนพัฒนาระยะกลาง พ.ศ.2560-2564
ระยะที่ 4
แผนพัฒนาระยะสิ้นสุดแผน พ.ศ.2565-2569

อิทธิพลของโลกาภิวัตน์

กรอบการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เปูาประสงค์
มีศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
(1)
พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Community - Based Research)
(2)
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(3)
จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และทางานวิจัยร่วมกัน (Mentor System)
(4)
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
(5)
พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการตามศาสตร์และตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (Community - Based and Integrated Research)
(6)
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา
(7)
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อเชื่อมโยงการชุมชนท้องถิ่น
(8)
ส่งเสริมการนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือฐานข้อมูลนานาชาติ 2. จานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
เปูาประสงค์
ได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจในการรับใช้และนาความรู้สู่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
กลยุทธ์
(1)
สร้างระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) เพื่อให้การดาเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(2)
จัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Socioprofile) เพื่อนาไปสู่การผลิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
(3)
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการทางาน (Smart Worker)
(4)
บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับชุมชน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
(5)
ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (Royal Initiative Project) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1. ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 2. ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและและภูมิปัญญาสากล
เปูาประสงค์
อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้เข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ สืบสานปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์
(1)
พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย
(2)
อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานปณิธานพุทธทาส (Buddhadasa Study) และภูมิปัญญาไทย
(3)
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
(4)
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.
ร้อยละโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
เปูาประสงค์
คณาจารย์มีความรู้และความสามารถ มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานอุดมศึกษา บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการทางานอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
(1)
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
(2)
สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3)
สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร และความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Staff Engagement)
(4)
จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล
(5)
ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากร (Competency) ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กับมาตรฐานการทางานในยุคสังคมดิจิทัล
กลยุทธ์
(1)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
(2)
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) อย่างเป็นรูปธรรม
(3)
ส่งเสริม สนับสนุน การทางานแบบมืออาชีพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศ “ครอบครัวเดียวกัน ” (SRU Family)
(4)
ส่งเสริมให้มีการกาหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
(5)
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ
(6)
ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Green University
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย

6 เปูาประสงค์

[1]
โดยมีการกากับติดตามด้วยตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 1 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับผลิตโครงการ จานวน 35 ตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
สากล
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
รวม
รวมระดับ
รวม

SRU Super KPIs
ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์
Outcome
3
2
2
2
1
1
11
11

SRU Supporting KPIs
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

รวม
ทั้งสิ้น

Input

Process

Output

รวม

3
2
2
1

3
1
1
1

2
2
4
1

8
5
7
3

11
7
9
5

1
1
10

3
2
11
35

2
3
14

6
6
35
46

7
7
46

46
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[2]
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[3]

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูหรือ
วิทยาลัย ดาเนินการในภารกิจการผลิตบุคลากรทางการศึกษาเป็นสาคัญและได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2535 และได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นๆที่หลากหลาย
ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ขยายการเปิดสอนในระดับสูง
กว่าปริญญาตรีในหลายสาขาวิชา
นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังกล่าวข้างต้น
การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการศึกษาในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ และมีการแข่งขันมากขึ้น ความต้องการของคนในสังคมเปลี่ยนไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงดาเนินการจัดทากรอบแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อกาหนดทิศทางอนาคตใน 15 ปีของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดทิศทางการ
พัฒนาอย่างเป็นพลวัตร และมีทิศทางความเร็วของการดาเนินงาน โดยมีเปูาหมายในแต่ละระยะ 5 ปี เป็น 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559
ระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะกลาง พ.ศ.2560-2564
ระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะสิ้นสุดแผน พ.ศ.2565-2569
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะกลาง พ.ศ.2560-2564
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ในระดับอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริม และสร้างศัยกภาพของท้องถิ่น ผลิตผลงานวิจัยอันเกิดจากความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาความเป็นเลิศในด้าน การผลิตและพัฒนาครู อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ ด้านอาหาร ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น
จากกรอบแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นแผนที่ชี้ทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องกาหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาให้มีความชัดเจน เด่นชัด มีทิศทางความเร็ว จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้สามารถพัฒนาดาเนินการไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้
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กระบวนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 จัดทาขึ้นโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ SRU Reprofiling อนุกรรมการ SRU Reprofiling ดังคาสั่งแต่งตั้งในภาคผนวก ซึง่
กระบวนการจัดทาใช้หลักการการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยแผนดังกล่าวได้ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทาแผน ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) ภายในและภายนอก โดยข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านการประชุม ประชาพิจารณ์ และอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่สาคัญและน่าเชื่อถือ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบ ได้แก่
1) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
3) กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2555-2561)
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
5) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567)
6) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 (ฉบับประชาพิจารณ์)
7) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557-2560
8) อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
9) (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10) กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
11) รายงานการประกันคุณภาพภายใน และการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
12) อัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1) รับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน
2) ยกร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 – 2564 โดย
คณะกรรมการปรับทิศทาง (Reprofiling) และคณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์ โดยการให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SRU Reprofiling วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2558
4) จัดทาแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(พ.ศ.2560-2564)
5) จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2564 จากผู้มีส่วนได้เสีย
 จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2559
 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่าและองค์กรชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2559
 จากผู้แทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาตัวแทนนักศึกษาทั่วไป 19 มีนาคม 2559
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วัตถุประสงค์และคุณลักณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้เป็นการกาหนด
นโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้
กรอบแผนระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2555-2569 ซึ่งมีเปูาหมายหลักที่จะนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ก. วัตถุประสงค์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารที่ต้องการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันใน
ระดับอุดมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมทั้ง
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลยี การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องมีการกาหนดกรอบและ
เปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้บังเกิดผลดังต่อไปนี้
1) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นเปูาหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินการในทิศทางเดียวกัน
3) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาตามกรอบแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไป
และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
ข. คุณลักษณะ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1)
2)
3)

เป็นแผนที่ชี้ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
เป็นแผนที่มีความยืดหยุ่น สามารถทบทวนรายละเอียดสาระ เพื่อปรับปรุงแผนได้ตามความ
เหมาะสมกับสถานณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เป็นแผนที่จัดทาขึ้นที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเปูาหมายนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เพื่อนาไปสู่การกาหนดตาแหน่งและการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ใน
ด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนเปลงที่เป็นผลกระทบ
การกาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 จาเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อทราบสภาวการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
 กรอบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2555-2561)
 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 (ฉบับประชาพิจารณ์)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567)
 (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557-2560
 อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
 กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
 รายงานการประกันคุณภาพภายใน และการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
 อัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการพัฒนา แผนการดาเนินการ รวมทั้งความพร้อมที่จะ
ปรับปรุงการทางานให้เหมาะสมกับสถานภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนสู่เปูาหมาย
1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายด้านการอุดมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
1) กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบัน เพื่อลดความซ้าซ้อน
2) Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น
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2.

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการ
อุดมศึกษาระดับประเทศ เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนากรพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ”
ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทยในอนาคต ประกอบด้วย การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การจ้างงาน พฤติกรรมและวิถีชีวิตของเยาวชน พลังงานและสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งความขัดแย้งและความรุนแรง ดังนั้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในเชิงรุก ได้แก่
1) การแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตและปริญญาที่ด้อยคุณภาพ โดยประเมิน ทบทวน และชะลอการ
ขยายหรือเพิ่มวิทยาเขต หรือโครงการต่างๆ ที่เปิดสอนโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานและจะมี
การตรวจสอบที่เข้มงวดก่อนเปิดสาขาใหม่
2) วางระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ โดยจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และความ
เชี่ยวชาญของสถาบันฯ และใช้มาตรการทางการเงินเป็นเครื่องมือในการกากับการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เร่งรัดส่งเสริมให้เกิดการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ
4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกระดับปริญญา
5) เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ในระดับปริญญาเอกให้มาก
ขึ้น
6) ผลักดันให้มีการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการจดสิทธิบัตร โดยจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
ร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
7) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และการร่วมมือกับต่างประเทศที่ทันสมัยใน
ด้านต่างๆ รวมทั้งการนาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทางานในสาขาที่จาเป็น
ทิศทาง นโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
การต้องปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะใน
โรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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2.

3.

4.

พี่เลี้ยงในการทาโครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น
เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education) การเป็น
สถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความ
ซ้าซ้อน การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการกากับ เพื่อลด
เลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัด
กลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการรับรองวิทยฐานะการจัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์
ปริญญาเอก 10% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน
20 : 80
(2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์
ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60
(3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง (Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์
ปริญญาเอก 70% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน
60 : 40
(4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัด
การศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ควรให้ความสาคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย ” การจัดตั้งองค์กรกลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองค์การดังกล่าวให้ความรู้ เยี่ยม
ชม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิ
บาลในมหาวิทยาลัย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย /อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ.ให้เป็น กรรมาธิการ
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาระบบการ
ประเมิน “การวิจัย ” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตาแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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แห่งความเป็นเลิศ ให้มีการทางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กลุ่มมหาวิทยาลัย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ”
5.

6.

7.
8.

9.

การเงินอุดมศึกษา
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม
Performance Based และสอดคล้องเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุน กยศ.
ตามความจาเป็นเพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
อุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์ การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้ง
Buffer Organization โดยให้อิสระในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัย
จัดให้มีกระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการทางานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
ในประเทศ มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจาเป็น และให้ความสาคัญ
กับมหาวิทยาลัยใหม่
การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นาไปสู่การควบรวมใน
มิติต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ
เครือข่ายอุดมศึกษา
ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
พัฒนาครู สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่
ประชาคม ASEAN
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
การให้ความสาคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร์ ” เน้นการเรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ ต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ซึ่งผู้นาระดับประเทศของไทยที่สาเร็จการศึกษา
ระบบ Liver Art ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นต้น
ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสม
สาหรับคนวัยทางาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถปรับใช้และเพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้

3.

กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีวิสัยทัศน์เป็น “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ” ซึง่
การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝุาย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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องค์กรศาสนา และภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรองที่สองที่ต้องทาให้คนไทยทุกคนสามารถแข่งขันเท่ากัน
และยืนหยัดอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะได้อย่างสง่างาม อีกทั้งเพื่อตอบสนองอนาคต
ลูกหลานไทย ในปี 2561 ต้องมีการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ คนไทยทุก
คนมีโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง นาไปสู่คุณภาพคนไทย โดยมีเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องทาในการปฏิรูป
การศึกษาในทษวรรษที่สอง มี 3 เรื่อง คือ กาหนดเปูาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลการ
ทางาน สร้างขวัญกาลังใจให้ครูและบุคลากร จะเกิดแผนกาลังคนด้านการศึกษาระดับชาติ โดยมีเปูาหมายหลัก 3
ประการ คือ
1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง
(พ.ศ.255 2-2561) ซึ่งเป็นกรอบ
การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตร์และมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ
ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้
1. เน้นการสร้างกาลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการทางานในภาคผลิต
3. เน้นการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย
4. ปฏิรูประบบการผลิตครู
5. ให้ความช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้
1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
2. พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
3. จัดทาฐานข้อมูล แนวทางและเกณฑ์การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ให้ได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันแม่
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
5. ส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า
6. นาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในระบบอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 10 มาตรการ ดังนี้
1. ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
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ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น Higher Education Commission ที่
มีบทบาทในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐ
และกากับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กลไก
ในการกากับ
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
4. บริหารมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 2) กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 3) กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิต
5. สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
และเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการตรวจสอบผลงาน (Post
Audit)
7. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันทางานในลักษณะเครือข่ายวิจัยเชิงระบบ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างในสถาบันอุดมศึกษาที่ทาให้นักวิชาการสามารถทางานเชิงระบบและ
มีความก้าวหน้าในอาชีพ
8. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9. ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
10. ให้มีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอย่าง
เท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม
ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้
1. กาหนดให้อุดมศึกษาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)
2. พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
3. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
4. จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งศูนย์สถิติข้อมูลอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลอุดมศึกษา
6. จัดทาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
4.

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 (ฉบับประชาพิจารณ์)
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals)
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย
1. คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : เป็นพฤติกรรมที่พลเมืองพึงปฏิบัติให้เป็นนิสัยที่ติดตัวไป
ตลอดชีวิต ประกอบด้วย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
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2.
3.

4.

ตามวัย การสร้างลักษณะนิสัยในการใฝุรู้ใฝุเรียน มีสมรรถนะที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้น (Active Citizen) ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีค่านิยมของความเป็นพลเมือง
มีองค์ความรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 : เป็นความรู้เบื้องต้นที่สาคัญของการดารงชีวิตอย่างรอบด้าน
ในสังคมอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี
การแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) เป็นทักษะการเรียนรู้ของพลเมืองที่ต้อง
ติดตัวไปตลอดชีวิต ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนและเข้าสู่กาลังแรงงาน ประกอบด้วยทักษะ ความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน(Basic Literacy) ตาม
ระดับและประเภทการศึกษา
มีทักษะการดารงชีวิต (Life Skill) : เป็นทักษะที่บ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยไม่เป็นภาระกับสังคมประกอบด้วย ทักษะการ
เรียนรู้(Learning Skill) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะทางสังคม ทักษะในการสร้าง
จินตนาการ ทักษะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Progress) ทักษะในการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา และทักษะการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเอง

5.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ฉบับระดมความคิดเห็น) ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทา
ขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดย
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- พัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคน
และแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
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2)

- ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
- เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจใน
ประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็น
ต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
- ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
 ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
 พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน
 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
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3)

4)

- พัฒนาด้านสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะ พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic
Hub) รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All
Policies)
- สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ
การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- ยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เร่ง
ผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่
- จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
- สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน
เป็นต้น
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
 ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา
และระบบสาธารณสุข

พัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
 ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
 บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
 ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูป
ระบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและ
ฉลากสินค้า เป็นต้น
 ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
 จัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เน้นการแปร
รูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความ
ร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน
 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
- สร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ


5)
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6.

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567)
เป้าหมายและนโยบาย
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
2. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการบวน
การการจัดเรียนรู้ และการสีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
3. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว
ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) และสู่การกากับ
และดูแลตนเอง
เป้าหมาย
1. มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
3. มีขีดความสามารถสูงในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและ
สถาบันการศึกษา ในอาเซียนและนานาชาติ
4. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปูาประสงค์ โดยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดการแหล่งทรัพยากร ทั้ง คน เงิน สถานที่ วัสดุ เพื่อให้สัดส่วนงบประมาณ
ที่พึ่งพาจากค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาลดลง โดยไม่ลดคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปัญหา
การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีขีดความสามารถ และทักษะวิชาชีพในระดับสากล
3. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีคุณธรรม คิดได้ ทาเก่ง รู้และ
เข้าถึงปัญหาชุมชนดี เป็นที่พึ่งพาชุมชนและท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

ปฎิรูปการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ
เป้าหมาย
1. ยกคุณภาพการผลิตครูและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาไทยและ
นักเรียนสพฐ. ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
2. มีขีดความสามารถสูง อย่างน้อยในระดับอาเซียน
3. สร้างเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษา และครูต้นแบบ/ครูแห่งชาติในชุมชน และ
ท้องถิ่น เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ที่เป็นเอตะทักคะของตนเอง
2. สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรม การแก้ปัญหา การ
มูลค่าเพิ่ม การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมไทยได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เน้น พื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่นและภูมิปัญญา สู่
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมนาแนวพระราชดาริและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้
สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าหมาย
1. นาผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ
อาชีพและความเป็นอยู่แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี มี
ความพอเพียงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าถึงทกเวลาและ
ทั่วถึง
3. มีรูปแบบและระบบการบิหารจัดการยุทธศาสตร์การบริการทางวิชาการที่ดีแก่
ชุมชนและท้องถิ่น
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือใน การบริการทางวิชาการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมนาแนวพระราชดาริและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร สู่มืออาชีพ
เป้าหมาย
1. มีความรู้ และทักษะการสื่อสาร มีวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล
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2.

ยุทธศาสตร์ที่ 7

มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
ท้องถิ่นและสถานประกอบการ
เป้าหมาย
ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างต่อเนื่องและถาวร
มีเครือข่ายและร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการในการระดมทุนและหารายได้ให้มหาวิทยาลัย
มีต้นแบบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเชิงธุรกิจ อย่างน้อย 1 รายต่อปี จากเครือข่าย
ความร่วมมือ

7.

(ร่าง) แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึงประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่น
ใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปูาหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
•
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ
• สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
• เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
• ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน
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8.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และ
ผู้นาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค”
เป้าประสงค์รวม (Goals)
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสังคมคุณภาพและการรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Missions)
1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)
ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Strategic issues)
1) การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอตสาหกรรมต่อเนื่องและการ
ท่องเที่ยว) อย่างมีเสถียรภาพ
2) พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและบ้านเมืองให้น่าอยู่
3) การสร้างความมั่นคงและมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
9. อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่ส่งผลกระทบต่อ การจัดการศึกษา เช่น
1) ด้านสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา ยุบรวม ขยายในเชิงนานาชาติมากขึ้น
2) ด้านวัฒนธรรม เกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันมี
มาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากขึ้น มีการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเช่นกัน
3) ด้านประชากร มีการย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เคลื่อนจากวัยแรงงานสู่วัยสูงอายุ โอกาสที่แรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศเปรียบเทียบกับแรงงาน
ไทยจะสามารถไปทาในต่างประเทศระดับต่าง ๆ อย่างไร ควรได้รับการดูแลอย่างไร เป็นต้น
4) ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวด้านการเงินและการธนาคารอย่างกว้างขวาง เกิดการค้าเสรี การลงทุน
ข้ามชาติ สถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลในระดับโลก วิกฤตการณ์พลังงานและผลกระทบส่งผล
ต่ออานาจการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทั้งรายได้ของประชากรและของประเทศทั่วโลก
โอกาสหรือวิกฤตของไทย
5) ด้านการเมือง มีการรวมกลุ่มของประเทศมหาอานาจ ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ
รวมทั้งการขยายตัวของลัทธิก่อการร้ายสากล
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6)
7)

ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้และเผาผลาญทรัพยากรส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อุบัติภัยทางธรรมชาติ
รวมทั้ง เกิดโรคระบาดใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ ไข้หวัดนก
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทั้งด้านข้อมูล ข่าวสารและ
ความรู้ มีบทบาทอย่างสาคัญจนกลายเป็นกระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคม

10. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสามหน่วยงานมีหน้าที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
1) สกอ. กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สมศ.กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ปี
3) ก.พ.ร. กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ก.พ.ร.จะใช้ผลการประเมินร่วมจาก สกอ.
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ.กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน และได้นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
การสร้างปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อนาไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่
ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน กาหนดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ดังนี้
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมิน
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กาหนด โดย สกอ.
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การได้งานทาหรืองานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
การรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คุณภาพอาจารย์
ผลที่เกิดกับอาจารย์
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระดับหลักคณะ/สถาบัน
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การผลิตบัณฑิ

การวิจัย

การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและของ
คณะ
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและของ
คณะ
ผลการบริหารงานของคณะ
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

2) สานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.ได้แบ่งกลุ่มสถาบันใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มประเภทย่อยภายใต้กลุ่มสถาบันบางกลุ่ม เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของสถาบันมากขึ้น
จะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้สถาบันอุ
มดศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้นและศักยภาพของตนเอง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน :
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
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7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
12) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14) การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
2.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
2.3 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18) ผลการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน
บริบทและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับรูปแบบการให้บริการการศึกษา การบริหารจัดการ ให้มีความยืดหยุ่น พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตต่าง ๆ
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของ ผู้มีส่วนได้เสีย ทาให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external
factors) เป็นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ เพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางดาเนินการ
กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ ผลการดาเนินการที่ผ่านมา และ การ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม)
- ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จ
(Strengths)
- ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกากับได้-เตรียมตัวรับมือ)
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการพัฒนา (Threats)
การดาเนินงานที่ผ่านมาในช่วงแรกของการพัฒนาตามกรอบแผนระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2555-2569 ซึง่
มหาวิทยาลัยได้จัดทากาหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตร และมีทิศทางความเร็วของการดาเนินงาน โดยมี
เปูาหมายในแต่ละระยะ 5 ปี เป็น 4 ระยะ โดยกาหนดระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแผนในปี พ.ศ.2555 ควบคู่กับระยะ
ที่ 2 ในแผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559 จึงเป็นการสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดแนวทางใน
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถพัฒนาให้บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้
ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2555-2559) เป็นการ
ดาเนินการในระยะที่ 1 ระยะเริ่มแผน พ.ศ.2555 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้
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โอกาส) และแผนระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะแรก พ.ศ.2555-2559 ( ระยะครึ่งแผน )
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน) จากกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี พ.ศ.25552569 โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพื่อให้
บัณฑิตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ สามารถนาความรู้เพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ บุคลากร ให้มีความพร้อมในด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกเป็น
ครอบครัวเดียวกัน และเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระดับภูมิภาคอาเซียนและ
นานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกอบวิชาชีพและการทางานด้านวัฒนธรรม
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5.00
4.00
3.00

การบริหารจัดการ

นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3.75

2.00

4.00

1.00
0.00

1.67

การแข่งขันในประชาคม
5.00
อาเซียน

แผนปฏิบัติราชการประจาปี

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่
ความเป็นเลิศ

ยกระดับคุณ5.00
ภาพสู่
การบริการวิชาการ และการ มาตรฐานอาเซี
ยน
5.00 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.00

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

1.25

พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
5.00 แก่ชุมชน

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 5.00

4.00

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวใหม่ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแผนพัฒนาระยะแรกตามนโยบายการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559 จะพบว่าการดาเนินการด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยังคงเป็นจุดด้อย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผลการดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานรวม 47 หลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ.2555 จานวน 10 หลักสูตรและเป็นหลักสูตรปรับปรุงตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2538 จานวน 37 หลักสูตร และได้มีการดาเนินการด้านระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการคือ มีการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการจัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร กาหนดให้ทุกหลักสูตรที่ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่มีการนาผลจากการสารวจคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง
ประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และจัดประชุมวิชาการนาเสนอสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบันและที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงกาหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา สามารถวัดคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาได้ในระดับ
4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40
แต่การดาเนินการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ในระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผลการสารวจภาวะการณ์มีงานทา (ตุลาคม 2558) โดยมีจานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 3,161 คน และมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จานวน 1,836 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.08 ซึ่งถือว่าน้อยกว่าค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 85.00) ซึ่งอาจเกิดจากการที่บัณฑิตศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
และจากการสารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต มีผลความพึงพอใจที่ร้อยละ 83.30 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรเร่งรัด ปรับปรุงการพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF หรือเบญจลักษณ์ ให้มากขึ้น เพื่อสร้าง
สมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.

ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานหลักในการดาเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้มีการจัดระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการนามาบูรณาการ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวช้องกับการบริหารงานวิจัย สนับสนุนปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย เช่นการประชุม
วิชาการ การเชิญวิทยากรเพื่อการบรรยายในด้านต่าง ๆ แต่จากข้อจากัดในหลายด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา ยังมี
ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเปูาหมายการบรรลุความสาเร็จในแต่ละปี ซึ่งเป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
พัฒนาการดาเนินการต่อไป
ผลการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พบปัญหาในการวิจัย
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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(1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
(3) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
(4) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์/เผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนานักวิจัยให้สามารถเขียนบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดย
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนบทความจากการวิจัย ให้กับนักวิจัยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดย
กาหนดการประชุมแต่ละครั้งจะต้องได้บทความประมาณ 5-10 บทความ และ ความส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทา
โครงการบริการวิชาการหรือลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น ก่อนขอรับทุนวิจัยในลักษณะ Problem
Based Research ในระหว่างการทาวิจัยหรือหลังทาวิจัยเสร็จแล้ว นอกจากนั้นควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่
การพัฒนาการขอรับทุน สนับสนุนการวิจัยทั้งจากงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเกิดจาก
ความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึง่
ในแต่ละคณะได้มีการสารวจความต้องการของชุมชนเพื่อประกอบการจัดทาแผนการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมุ่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ดังนั้นหน่วยงานจึงได้มีการจัดโครงการกิจกรรม
เพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เช่น คณะพยาบาล ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล เพื่อดาเนินโครงการโดยใช้วงล้อคุณภาพเชิงพื้นที่ตาบลขุนทะเล
,สานักวิทยบริการร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ดาเนินโครงการเครือข่ายถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV และมีการนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา เช่น สานักวิทยบริการ นาผลการประเมินไปปรับรูปแบบการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในปีต่อไป ซึ่งได้พัฒนาความรู้ที่ได้และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดย
การจัดแสดงในงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ และเผยแพร่ทางเวปไซด์ และจากการให้บริการวิชาการในการจัด
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะมีผลประเมินความพึง
พอใจที่ ร้อยละ 87.54
4.

ด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียน / ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการทาความเข้าใจกับกฎบัตรอาเซียน แนวทางในการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การเรียนร่วมกันระหว่างประเทศข้าม
ประเทศ การทางานวิจัยร่วมกันของคณาจารย์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้ลงนามทาความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางการศึกษาในต่างประเทศ 9 เครือข่าย คือ (1) Can Tho Universty (2) Auckland University
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of Technology (3) Massey University (4) National Pingtung University of Science and Technology
(5) National Chiayi University (6) Yangon University of Foreing languages (7) Victoria University of
Wellington New Zealand (8) Yunnan Normal University ละ (9) University Sains Malasia นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และสานสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียนและการสร้างศักยภาพสู่สากล และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการ กิจกรรมที่
ขับเคลื่อนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ในหลายกลุ่มเปูาหมาย อาทิเช่น
อาจารย์/บุคลากร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อมาตรฐานสากล
และอาเซียน ณ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์
2. โครงการ“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
3. โครงการ“การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่า เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน สาหรับ
อาจารย์และบุคลากรทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี”
4. โครงการ“อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS”
5. โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องLEADERS IN THE 21st CENTURY: The Challenges
Ahead (within the context of Higher Education)”ณ Auckland University of
Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์
6. โครงการ “พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซีย”น
ณ ERICAN COLLEGE Kula Lumpur City Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
7. โครงการ“พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานอาเซียน”
8. โครงการ“การประชุมนานาชาติ เพื่อการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอาเซีย”น (The International
Seminar on Educational Management to Meet ASEAN Academic Standards)
9. โครงการ“ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นักศึกษา
1. โครงการ“อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ASEAN”
2. โครงการ “โอกาสในการศึกษาต่อและการทางานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
นิวซีแลนด์”
3. โครงการ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ (จีน,พม่าและอังกฤษเพื่อการสอบ
TOEIC) เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน
4. โครงการ “การเรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN LEARNING”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5. โครงการ Asean Youth Camp: ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย
6. โครงการ “English for nurse and health care สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
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7.

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บุคคลทั่วไป
1. โครงการ“โอกาสในการศึกษาต่อและการทางานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์”
2. โครงการ “ASEAN Youth Camp : Language and Cultural by IST 2013”
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อแนะนาโรงเรียน โดยการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นในเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน”
5.

ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและมุ่งผลสัมฤทธ์ มีวัตถุประสงค์และ
ปณิธาน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต มีการพัฒนาและนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS: Management Information System) มาใช้ ได้แก่ (1) ฐานข้อมูลบุคลากร (2)
ฐานข้อมูลด้านแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี (3) ฐานข้อมูลการวิจัย (4) ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา
และในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา การ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการและส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยมีผลการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก โดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียรและคณะ วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ.2557 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

องค์ประกอบ
ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมเฉพาะ 9 องค์ประกอบของ สกอ.

คะแนนเฉลี่ย
5.00
3.68
5.00
3.90
5.00
4.67
4.22
4.00
4.00
4.15

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
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ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
มิติ
มิติที่
มิติที่
มิติที่
มิติที่

1
2
3
4

ด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาสถาบัน
รวม

2553
3.1348
4.0553
4.8497
3.3400
3.4769

2554
4.4009
4.2793
2.6557
4.1429
4.2317

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2.3757
4.6440
2.3200
4.1100
3.8044

2556
4.3097
4.4970
4.933
4.3525
4.3024

2557
4.3682
2.4750
3.0000
4.1115
3.9709

ผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา
รายการ
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย

2552
81.84
78.72

2553
85.86
78.33

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
83.93
85.61
80.26
81.44

2556
87.34
79.97

6.

2557
76.43
68.32

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการในการจัดทา MOU เพื่อการร่วมมือกันทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสื่อวัสดุงานวิจัย ตลอดจนการประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นที่ทั้งสอง
มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานระดับคณะที่ดาเนินการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดทา MOU มากกว่ารวม 10 เครือข่าย เช่น Yulin Normal University ,
Kyoto University of Foreign Studies , The Budapest Business School , Taun Goo University ,Japan
college of Foreign Langrages ,Mandalay University ,National Pingtung University , Chungnum
National University ,National Pingtung University ,National Pingtung University
นอกจากนี้ได้มีการดาเนินการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการโดยผสานประโยชน์และความชานาญการซึ่งกันและกัน เช่น
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โรงแรม และบริษัททัวร์
4. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภาค 8
5. สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
6. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
7. สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
8. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. สถานกงสุลอินโดนีเซียประจาประเทศไทย
และ ได้มีการจัดทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อการดาเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
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1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม C3 ภาคใต้ตอนบน (ด้านการบริการวิชาการ)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยความร่วมมือหลักในการฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน 2 โครงการ คือ
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ และเชี่ยวชาญ สาหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
2. มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมีส่วนได้เสีย ทาให้สามารถเข้าใจบริบทของ
มหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(Internal and
external factors) เป็นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ เพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนาไปใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางดาเนินการ
กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบ
ด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม)
- ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จ
(Strengths)
- ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกากับได้-เตรียมตัวรับมือ)
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการพัฒนา (Threats)
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จุดแข็งและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
องค์ประกอบ
ด้านนักศึกษา

1.

จุดแข็ง (Strenhth)
จุดอ่อน (Weakness)
มีนโยบายเพื่อการให้
1. คุณภาพของนักศึกษาใหม่
โอกาสทางการศึกษา และ
ซึ่งเป็นตัวปูอนยังอยู่ใน
มุ่งเน้นการพัฒนา
ระดับกลาง และค่อนข้าง
นักศึกษาเพื่อการรับใช้
ต่า
สังคม
2. นักศึกษามีความรู้
2. มีการจัดการเรียนการสอน
ความสามารถด้านทักษะ
ที่หลากหลายตามศาสตร์
การใช้ภาษาต่างประเทศ
ที่ตรงกับความต้องการ
น้อย
ของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษามีความรูใ้ นวิชาที่
3. มหาวิทยาลัยมีมีเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ความร่วมมือทางวิชาการ
อาชีพน้อย
กับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ
4. นักศึกษามีความอดทนใน
การทางานให้สาเร็จลุล่วง

ด้านวิชาการ

5.

6.

ด้านการวิจัย

7.

ด้านการบริการ
วิชาการ

8.
9.

มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งใน และ
ต่างประเทศ
การมีหลักสูตรที่
หลากหลายที่สามารถเอื้อ
ต่อการบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมีระบบกลาง
สนับสนุนและส่งเสริม
งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ

มหาวิทยาลัยมีระบบกลาง
สนับสนุนและส่งเสริม
บริการวิชาการ
มีหลักสูตรการอบรมที่
หลากหลาย ทาให้สามารถ

4. ขาดเวทีหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน
ทางวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา

5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกต่อ
งานวิจัย
ยังมีไม่เพียงพอ
6. การนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
7. จานวนงานวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร ระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจามีสัดส่วนน้อย
8. การบูรณาการ
กระบวนการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ กับการจัดการ
เรียนการสอน และการ
บริการชุมชนมีน้อย
9. การบริการวิชาการขาดการ
สร้างความเข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง

โอกาส (Opportunities)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทาให้เกิดความต้องการ
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ
2. ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาเป็นการ
สร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
3. ปัญหาความรุนแรง 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทาให้นักศึกษาเลือกเรียน
ที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนการสอนเพื่อฝึก
ประสบการณ์จริง
5. โครงสร้างประชากร เปิด
โอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาได้
หลากหลาย

อุปสรรค (Threats)
1. ปัจจุบันนักศึกษามุ่งเน้น
การศึกษาต่อในสายอาชีพ
มากขึ้น

6.

มีโจทย์วิจัยที่หลากหลาย
จากแหล่งทุนภายนอก

3. การบูรณาการด้านการวิจัย
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความ
หลากหลาย

7.

ความต้องการของชุมชน
ในการแก้ปัญหา และการ
พึ่งพาวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย

4. สังคมในปัจจุบันมีการ
พัฒนาด้านวัตถุมากกว่า
จิตใจ

1.

2. ค่านิยมของสังคมนิยมใช้
บัณฑิตที่จบจาก
สถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงและไม่มั่นใจใน
คุณภาพของบัณฑิตราชภัฏ
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องค์ประกอบ

ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

10.
11.

12.
ด้านบุคลากร

13.
14.

ด้านการบริหาร
จัดการ

15.
16.

17.

18.

จุดแข็ง (Strenhth)
ขยาย ฐานการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนได้มาก
ขึ้น มหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ตรงตาม ความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก
มีเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
มีสานักศิลปะวัฒนธรรม
รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ชัดเจนในการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
บุคลากรมีความรัก และ
ผูกพันกับองค์กรมีความ
ตั้งใจและทุ่มเทในการ
ทางาน

จุดอ่อน (Weakness)

10. การบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษายังมีน้อย
11. บทบาทชี้นาสังคมในด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมี
น้อย

12. สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่ง 8.
ทางวิชาการของอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
13. บุคลากรขาดทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
14. บุคลากรสายสนับสนุนขาด
ความพร้อมในการเข้าสู่
ตาแหน่งหัวหน้างาน และ
ผู้บริหาร

โอกาส (Opportunities)

-

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มุ่งให้มีการปรับปรุง
ระบบงานลดขั้นตอน
การทางาน จัดกลุ่มภารกิจ
และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่ม
ประิสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ 15. ขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อ 9. ประชาคมอาเซียนเป็น
ของชุมชนและท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ
โอกาสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีการ
16. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
วางแผนล่วงหน้าระยะ 5
ไม่เป็นระบบเดียวกัน และ 10. ภาวะทางเศรษฐกิจของ
ปี และมีการถ่ายทอดสู่
ยังไม่มีความถูกต้องแม่นยา
ประเทศส่งผลให้ความ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่
ขาดประสิทธิภาพในการ
ต้องการศึกษาในพื้นที่เพิ่ม
มีความ ชัดเจน และมี
นาไปใช้
มากขึ้น
คุณภาพ
11. หน่วยงานภายนอกและ
มีสภาวิชาการที่ทาหน้าที่
เครือข่าย ชุมชนให้การ
กลั่นกรองงานวิชาการของ
สนับสนุนและมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
ในการบริหารจัดการ
และมาตรฐาน
ระบบบริหารด้วย
คณะกรรมการต่างๆ ช่วย
ให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างรอบคอบ และ
สามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง

อุปสรรค (Threats)

-

-

5. การเปิดการศึกษาเสรีทาให้
มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก
สถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชนเปิด
6. ชุมชนไม่เห็นบทบาทที่
ชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
7. สอนและจัดการศึกษา
วิชาชีพแขนงต่างๆ กัน
อย่างกว้างขวาง
8. โครงสร้างประชากรส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง
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การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็นการวิเคราะห์
เพื่อวางเปูาหมายการพัฒนา ตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ที่มีเปูาหมายเพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิง
การพัฒนา ดังนี้








กลยุทธ์เชิงรุก
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่น
เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ ทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการ
ประกอบวิชาชีพของประชาชน
ต่อยอด การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาส่งเสริมสืบสาน
ปณิธานท่านพุทธทาสและภูมิปัญญาไทย
พัฒนา ความร่วมมือทางการศึกษา แลกเปลี่ยนคณาจารย์
บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ส่งเสริมการบูรณาการงานวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน
เผยแพร่สู่ชุมชน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา

กลยุทธ์เชิงแก้ไข
 จัดให้มีการทดสอบความสามารถของนักศึกษาในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามตลอดจนการใข้เทคโนโลยี
 จัดให้มีระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลยุทธ์เชิงรับ
 สร้างระบบการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และเพิ่ม
จานวนนักวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
 สร้างระบบการสอน e-learning
 สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเดียวกัน
 สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
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ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2560-2564
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)
“สร้างปัญญา ศรัทธาความดี”
พันธกิจ (Mission)
1. แสวงหาความจริง เพื่อสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม สานึกในความ เป็นไทย มีความรักและผูก พันต่อท้องถิ่น อีก ทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจานวน
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมือง ท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริม สร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี พื้นบ้าน และเทคโนโลยี สมัยใหม่ให้ เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
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8.

การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว พระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
S คือ Spirit (มีน้าใจ ครอบครัวเดียวกัน) และ Speed (ความเร็ว)
R คือ Responsibility (ความรับผิดชอบ) และ Rethink (คิดใหม่)
U คือ Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)
และ Utility (สร้างประโยชน์)
อัตลักษณ์
มีความรู้ คู่คุณธรรม รับผิดชอบ จิตอาสา
โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร
2. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และมีความมุ่งมั่น (Determination)
3. ผู้ใฝุรู้ สู้งานหนัก
4. มีจริยธรรมในวิชาชีพ
5. มีความเสียสละ จิตอาสา
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเปูาหมายหลักใน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการับใช้ชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนสู่สากล (University to sarve Local Communities for global) เพื่อการผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ คิดเป็นทาเป็น มีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย ได้รับการยอมรับในด้าน
การส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็น
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม และต่อยอดการดาเนินการที่
ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงการ จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา คุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
1.

2.
3.

4.
5.
6.

บัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมคิดเป็น ทาเป็น มี
ภาวะผู้นา มีสุขภาวะ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติ และมีการปรับลดสาขาที่ไม่ตอบสนองและมีการเพิ่มขยายสาขาและคณะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
มีศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ
ได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และชุมชนท้องถิ่น
ปฏิบัติภารกิจในการรับใช้และนาความรู้สู่สังคม
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้เข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ สืบสานปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่ความเป็น
สากล
คณาจารย์มีความรู้และความสามารถ มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานอุดมศึกษา
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการทางานอย่างมืออาชีพเพื่อแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้น
การสร้างความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กับมาตรฐานการทางานในยุคสังคมดิจิทัล

ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาประสงค์ ดังนี้
1. ทุนทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา) ให้เป็นคนดีและคน
เก่ง มีทักษะและความชานาญในวิชาการและวิชาชีพ สามารถทางานเป็นทีม มีความอดทน คิดเป็น ทาเป็น มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีกลไกในการคัดเลือก และธารงรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่ง
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2. เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ คลังข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่
เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดรับการ
ดาเนินการในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การจัดการทรัพยากร
พัฒนาและประยุกต์ใช้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อารพึ่งพาตนเอง เกิดความคุ้มค่าและ
เหมาะสม ทั้งในส่วนของการเงิน การคลัง งบประมาณ ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรทางกายภาพ และอื่น ๆ
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุด
4. การบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2564
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้างต้น ได้ถูกนามาจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 โดยพิจารณาร่วมกับหลักการ
Balanced score card (BSC) เพื่อความสมดุลในการพิจารณาใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพ
คุณภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินการ โดยแสดงได้ดังแผนภาพ
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

มิติด้าน
ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมขน
ท้องถิ่น

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น

ชุมชน สังคมได้รับการพัฒนาบน
ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัย

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาสากล

พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และบุคลากร
เข้าสู่มาตรฐาน

ผลิตผลงาน บริการที่สนองนโยบย
ประเทศ

บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

มิติด้าน
คุณภาพ

การปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการ

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลบที่เอื้อต่อการรักษาคนเก่ง
คนดี
การปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

เผยแพร่งานวิจัยที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับขาติและนานาขาตื

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

บัณฑิตมีงานทา

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

เป็นแหล่งรวมผลงาน นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และคุณภาพชีวิตที่
ดี

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอื้อ
ต่อการทางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่เน้นการพัฒนาตนเอง

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
ที่ตอบสองความต้องการสังคม

พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

สร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัย
สารสนเทศและนวัตกรรม

พัฒนาองค์กรที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี

พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู้ของ
องค์กร

การพัฒนางานบริการ
หลากหลายรูปแบบ

พัฒนาระบบประกันและการ
ประเมินคุณภาพ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ บัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมคิดเป็น ทาเป็น
มีภาวะผู้นา มีสุขภาวะ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ และมีการปรับลดสาขาที่ไม่ตอบสนองและมีการเพิ่มขยายสาขาและคณะที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
(1) ปรับหลักสูตรเดิม พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา (CompetencyBased Curriculum) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการทางานได้จริง
(2) ส่งเสริมการสอนที่เน้น “รู้จริงและปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้และการทางาน (Work
Integrated Learning) ร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริงตามหลักพหุปัญญา
(3) กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education :
TQF)
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร 2 ภาษาและหลักสูตร
นานาชาติ
(5) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่ม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มการจัดการทางสังคม ตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
(6) ผลิตและพัฒนาครู (Pre-service and In-service Training) ให้มีความสามารถมีทักษะ
เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ; PLC)
(7) พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นา และนันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา
(8) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสมผสาน
(Blended Learning) และการเรียนรู้ระบบเปิดที่รองรับการเรียนการสอนออนไลน์
(Massive Open Online Course : MOOC)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
มีศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย โดยใช้
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Community - Based Research)
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
(3) จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และทางานวิจัยร่วมกัน
(Mentor System)
(4) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น และการใช้
ประโยชน์จากการวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
(5) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการตามศาสตร์และตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น (Community - Based and Integrated Research)
(6) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา
(7) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
(8) ส่งเสริมการนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และชุมชน
ท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจในการรับใช้และนาความรู้สู่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
กลยุทธ์
(1) สร้างระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม (University Engagement) เพื่อให้การดาเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
(2) จัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น (Socioprofile) เพื่อนาไปสู่การผลิต การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
(3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการทางาน (Smart Worker)
(4) บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับ
ชุมชน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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(5)

ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (Royal
Initiative Project) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
เป้าประสงค์
อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้เข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ สืบสานปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการและการวิจัย
(2) อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานปณิธานพุทธทาส
(Buddhadasa Study)
และภูมิปัญญาไทย
(3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
(4) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
เป้าประสงค์
คณาจารย์มีความรู้และความสามารถ มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการทางานอย่างมืออาชีพเพื่อ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
(2) สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(3) สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร และความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Staff Engagement)
(4) จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล
(5) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากร (Competency) ให้เป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
(6) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากร (Competency) ให้เป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล เน้นการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กับมาตรฐานการทางานในยุคสังคม
ดิจิทัล
กลยุทธ์
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support
System)อย่างเป็นรูปธรรม
(3) ส่งเสริม สนับสนุน การทางาน ภายใต้บรรยากาศ “ครอบครัวเดียวกัน”
(SRU Family)
(4) ส่งเสริมให้มีการกาหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน
การพัฒนาองค์กรทุกระดับ
(6) ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Green University

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 ผลิตบัณฑิต
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เปูาประสงค์
บัณฑิต
(1) ปรับหลักสูตรเดิม พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
เน้นสมรรถนะของนักศึกษา
นานาชาติ บัณฑิตมีความรู้ คู่
(Competency-Based Curriculum) ให้
คุณธรรมคิดเป็น ทาเป็น มีภาวะ
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการทางาน
ผู้นา มีสุขภาวะ จิตอาสาและ
ได้จริง
สานึกสาธารณะ มีประสบการณ์ที่ (2) ส่งเสริมการสอนที่เน้น “รูจ้ ริงและปฏิบัติ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้และการทางาน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
(Work Integrated Learning) ร่วมมือ
สังคม มีทักษะภาษาอังกฤษและ
กับสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการ
การใช้เทคโนโลยี สามารถแข่งขัน
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
กับนานาชาติ และมีการปรับลด
การปฏิบัติงานในสถานที่จริงตามหลักพหุ
สาขาที่ไม่ตอบสนองและมีการเพิ่ม
ปัญญา
ขยายสาขาและคณะที่ตอบสนอง (3) กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ต่อความต้องการของชุมชน
เรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
Qualifications Framework for
Higher Education : TQF)
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียน
ของผู้ใช้บัณฑิต
การสอน หลักสูตร 2 ภาษาและหลักสูตร
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา
นานาชาติ
หรือประกอบอาชีพอิสระ

ตัวชี้วัด
(1)

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ.2560

(2)

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการทางาน
จริง

(3)

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา

(4)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
3.

ภายใน 1 ปี
ผลการวัดสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่า
กว่าระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า

กลยุทธ์
(5)

(6)

(7)

(8)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
2 พัฒนา
คุณภาพการ
วิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
มีศักยภาพ (1)
ด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้
เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ
(2)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1.

2.

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่ม ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์
เกษตรและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มการ
จัดการทางสังคม ตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
ผลิตและพัฒนาครู (Pre-service and Inservice Training) ให้มีความสามารถมี
ทักษะ เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community ;
PLC)
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นา และ
นันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
ร่างกายและสติปัญญา
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) และ
การเรียนรู้ระบบเปิดที่รองรับการเรียน
การสอนออนไลน์ (Massive Open
Online Course : MOOC)
พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย
โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน
(Community - Based Research)
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทางานวิจัย
ร่วมกัน (Mentor System)
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น และ
การใช้ประโยชน์จากการวิจัย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการ
บูรณาการตามศาสตร์และตามความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น (Community
- Based and Integrated Research)
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
(Center of Excellence) ในแต่ละคณะ/
สาขาวิชา
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการ

ตัวชี้วัด
(5)

หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพ
ความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster

(6)

ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

(7)

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านร่างกายและ
สติปัญญา
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้
e-learning

(8)

(1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา

(3) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
(4) งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
(5) ชุดโครงการวิจัย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัย
เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
(8) ส่งเสริมการนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
3 ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
ได้รับการ
ยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์
และชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ
ในการรับใช้และนาความรู้สู่สังคม
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ บารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
บนพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. งานบริการวิชาการที่ทาใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. ผู้เข้ารับการบริการและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญา
สากล

เป้าประสงค์
อนุรักษ์
ส่งเสริม
สร้างความรู้เข้าใจใน
คุณค่า ความสานึกและความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ สืบสานปณิธานพุทธทาส
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และถ่ายทอดสู่ความเป็นสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน
ภายนอก
2. โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

(1)

(2)

(3)
(4)

สร้างระบบบริหารจัดการในการบริการ
วิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University
Engagement) เพื่อให้การดาเนินการ
โครงการและกิจกรรมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
จัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
(Socioprofile) เพื่อนาไปสู่การผลิต การ
วิจัย และการบริการทางวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรของชุมชนท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพในการทางาน (Smart
Worker)
บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้
กับชุมชน เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful Learning)
ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(Royal Initiative Project) เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการและการวิจัย
อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานปณิธานพุทธทาส
(Buddhadasa Study)
และภูมิปัญญาไทย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

(1) ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคมตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย
(2) โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นครูพี่เลี้ยง
ภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
(3) ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น

(4) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
(5) สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการ
ต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร
(6) โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
(7) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการพระราชดาริ

(1)

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

(2)

ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(3)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5 พัฒนา
คุณภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรข้าสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
6 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเพื่อเข้า
สู่สังคมดิจิทัล
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
และนานาชาติต่อโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
คณาจารย์
มีความรู้และความสามารถ
มี
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา บุคลากร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มี
ศักยภาพในการทางานอย่างมือ
อาชีพเพื่อแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทางาน

กลยุทธ์

(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
(2) สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
นาไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร และ
ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(Staff Engagement)
(4) จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ ให้มี
ความเหมาะสมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิ
จิตัล
(5) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและ
สมรรถนะบุคลากร (Competency) ให้
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
(6) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและ
สมรรถนะบุคลากร (Competency) ให้
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
เป้าประสงค์
การ
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัล
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง
สารสนเทศและการสื่อสารที่
มหาวิทยาลัย
ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (2) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เน้นการสร้างความสุขในการ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
ปฏิบัติงานควบคู่กับมาตรฐานการ
Support System)อย่างเป็นรูปธรรม
ทางานในยุคสังคมดิจิทัล
(3) ส่งเสริม สนับสนุน การทางาน ภายใต้
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
บรรยากาศ “ครอบครัวเดียวกัน”
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(SRU Family)
ต่อมหาวิทยาลัย
(4) ส่งเสริมให้มีการกาหนดกระบวนการและ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ
(6) ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เป็น Green University

ตัวชี้วัด

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คุณวุฒิปริญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
หลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่
เป็นทางการ

(1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
(2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
(3) ระบบกากับการประกันคุณภาพ
(4) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินการ
(5) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
(6) ระดับความสาเร็จของการประหยัด
พลังงาน และการประหยัดน้า
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สรุปตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
Outcome
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 1. ความพึงพอใจต่อ
ได้มาตรฐาน
บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1
ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR
ของนักศึกษาไม่ต่า
กว่าระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า
พัฒนาคุณภาพ
4. งานวิจัยหรืองาน
งานวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
พัฒนาชุมชน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ท้องถิ่น
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจา
5. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับใน
เวทีวิจัยระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 6. งานบริการวิชาการที่
ความเข้มแข็ง
ทาในลักษณะพันธ
ของชุมชน
กิจสัมพันธ์
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยกับ
สังคม
7. ผู้เข้ารับการบริการ
และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

1.

2.

3.
4.
5.

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Input
Process
หลักสูตรปรับปรุงตาม
1. นักศึกษาที่ได้รับการ
1.
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พัฒนาและทดสอบ
ระดับอุดมศึกษา
ความรู้ความสามารถ
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่
ด้านภาษาต่างประเทศ
ได้รับการปรับปรุงในปี 2. นักศึกษาที่ได้รับการ
2.
พ.ศ.2560
พัฒนาสมรรถนะด้าน
หลักสูตรที่มีการจัดการ
ร่างกายและสติปัญญา
เรียนการสอนแบบ
3. รายวิชาที่มีการเรียนการ
บูรณาการกับการ
สอนโดยใช้ e-learning
ทางานจริง
นักศึกษาต่างชาติ
ประจาปีการศึกษา
2559
เงินสนับสนุนงานวิจัย
4. ระบบและกลไกการ
3.
และงานสร้างสรรค์ต่อ
บริหารและพัฒนา
จานวนอาจารย์ประจา
งานวิจัยและงาน
ชุดโครงการวิจัย
สร้างสรรค์โดยใช้ชุมชน 4.
เป็นฐาน

6. หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น ที่ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน
7. สัดส่วนรายได้จากการ
บริการวิชาการต่อเงิน
รายได้ที่ได้รับจัดสรร
ของประชาชน

5. ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ตามเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย

Output
หลักสูตรที่ได้รับ
การสร้างศักยภาพ
ความเป็นเลิศตาม
กลุ่ม Cluster
ครูประจาการที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น

5. โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่
เลี้ยงภายใน
โครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง
6. ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
ฐานข้อมูลชุมชม
ท้องถิ่น
7. โครงการบริการ
วิชาการที่นา
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการมาใช้
ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั
8. ระดับความสาเร็จ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรร
ม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาสากล

พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรเข้าสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
Outcome

8. การถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน
9. โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่อ
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
10. ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการ
ทางาน

พัฒนาระบบบริหาร 11. ความพึงพอใจของ
จัดการเพื่อเข้าสู่
ผู้รับบริการต่อ
สังคมยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

Input

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Process

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

6. ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

Output
ของการดาเนินการ
โครงการ
พระราชดาริ
9. ร้อยละเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

9. เครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาด้านการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

7. ระบบและกลไกการ
10. คุณวุฒิปริญญา
พัฒนาบุคลากรตาม
เอก
เกณฑ์มาตรฐาน
11. คุณวุฒิตาแหน่ง
อุดมศึกษา
ทางวิชาการ
8. การพัฒนาสถาบันสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
9. บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอย่างเป็น
ทางการและ/หรือไม่เป็น
ทางการ
10. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ 10. ระบบกากับการประกัน 12. ระดับความสาเร็จ
ตัดสินใจ
คุณภาพ
ของการพัฒนา
11. ระดับคุณธรรมและความ
โครงสร้าง
โปร่งใสในการดาเนินการ
พื้นฐานดิจิตลั
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
13. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่
ส่งเสริมความเป็น
เลิศในการทางาน
14. ระดับความสาเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานและการ
ประหยัดน้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาสากล
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่
สังคมดิจิทัล
รวม
รวมระดับ
รวม

SRU Super KPIs
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
Outcome
3
2

SRU Supporting KPIs
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Input
Process Output
รวม
3
3
2
8
2
1
2
5

รวมทั้งสิ้น
11
7

2

2

1

4

7

9

2

1

1

1

3

5

1

1

3

2

6

7

1

1

2

3

6

7

11
11

10

11
35

14

35
46

46

46
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ส่วนที่ 5
การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่นาเสนอ เพื่อให้การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
จึงได้กาหนดแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติ คือ
1. กาหนดให้มีการถ่ายทอดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่
คณะ สานัก สถาบัน โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ระดับคณะและเทียบเท่า และคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับหน่วยงาน
ภายในองค์กร โดยการกาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่สาคัญให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. สื่อสารและถ่ายทอดสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้ง
ในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เช่น การจัดประชุมชี้แจง การสื่อสาร
ผ่านเวปไซด์ จดหมายข่าว
3. ติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โดยการนาข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่สามารถสาเร็จได้โดยทีมผู้บริหารเพียงฝุายเดียว
แต่ต้องอาศัยกลุ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดาเนินงาน ให้ประสบ
ความสาเร็จ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
สามารถแสดงได้ ดังภาพ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

จากแผนภาพแสดงให้เห็นขั้นตอนการดาเนินการการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการรับฟัง
ความคิดเห็น จากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
ชุมชนรอบข้าง ในการนามากาหนดทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ และกาหนดรายละเอียด ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ก่อนถ่ายทอดสู่คณะ สานัก สถาบัน ในการนาไปปฏิบัติโดยการแปลงเป็นเป็นปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธศ์ในระดับมหาวิทยาลัย และกาหนดค่าเปูาหมายตัวชี้วัดในการกากับ
ติดตาม เพื่อประเมินผล พร้อมนาข้อมูลผลการดาเนินการมาปรับปรุงในปีถัดไป
การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความจาเป็นและพร้อมร่วมในการผลักดันสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/วิธีการ

กลยุทธ์/วิธีการ

กลยุทธ์/วิธีการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน

ระดับหลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับแผนระดับหน่วยงานต่าง ๆ
ระดับ

กลไกดาเนินงาน

แผน/นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย
(อธิการบดี)

กลั่นกรอง จัดทานโยบาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รองอธิการบดี

จัดทาแผนเฉพาะด้าน
กากับติดตามการดาเนินงาน

แผนเฉพาะด้าน

คณะ/สานัก/สถาบัน

บูรณการจัดทาแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
แผนปฏิบัติการ / แผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม

การจัดทางบประมาณ

งบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง 3 ปี
ทบทวน/ปรับแผนงบประมาณ
ล่วงหน้า ระยะปานกลาง 3 ปี

3. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้ง
สร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนาไปใช้ในการกากับการดาเนินงานตามเปูาหมายหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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การกาหนดค่าเป้าหมาย และการถ่ายทอดสู่ผู้กากับดูแลและเจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ
ร้อยละ

2560
80

2561
85

ค่าเป้าหมาย
2562
90

2563
95

2564
100

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)
ฝุายวิชาการ

เจ้าภาพหลัก

บัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ บัณฑิตมีความรู้ คู่
คุณธรรมคิดเป็น ทาเป็น มีภาวะผู้นา มี
สุขภาวะ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ
มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติ และมีการปรับลดสาขาที่ไม่
ตอบสนองและมีการเพิ่มขยายสาขา
และคณะที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ

1.

ความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

2.

บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1
ปี

ร้อยละ

75

80

85

90

95

ฝุายวิชาการ

3.

ร้อยละ

5

10

15

20

25

ฝุายวิชาการ

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา

1. ปรับหลักสูตรเดิม พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา
(Competency-Based
Curriculum) ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการทางานได้จริง

4.

หลักสูตร

5

7

9

11

13

ฝุายวิชาการ

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

2. ส่งเสริมการสอนที่เน้น “รู้จริงและ
ปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้
และการทางาน (Work Integrated
Learning) ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริง
ตามหลักพหุปัญญา
3. กากับติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (Thai
Qualifications Framework for
Higher Education : TQF)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร
2 ภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

5.

ผลการวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า
หลักสูตรปรับปรุงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่
ได้รับการปรับปรุงในปี
พ.ศ.2560
หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการ
ทางานจริง

หลักสูตร

20

22

24

26

28

ฝุายวิชาการ

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ร้อยละ

60

65

70

75

80

ฝุายวิชาการ

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา

คน

70

75

80

85

90

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สานักงาน
อธิการบดี
(กองนโยบาย
และแผน)งาน
วิเทศสัมพันธ์

6.

7.

นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาและทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติ
ประจาปีการศึกษา
2559

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
5. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่ม ครุ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์เกษตรและ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มการจัดการ
ทางสังคม ตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
6. ผลิตและพัฒนาครู (Pre-service
and In-service Training) ให้มี
ความสามารถมีทักษะ เทคนิค
วิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community ; PLC)
7. พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นา และ
นันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านร่างกายและสติปัญญา
8. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
ผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบผสมผสาน (Blended
Learning) และการเรียนรู้ระบบ
เปิดที่รองรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Massive Open Online
Course : MOOC)

ตัวชี้วัด
8.

หลักสูตรที่ได้รับการ
สร้างศักยภาพความ
เป็นเลิศตามกลุ่ม
Cluster

9.

ครูประจาการที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

10. นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
ร่างกายและสติปัญญา
11. รายวิชาที่มีการเรียน
การสอนโดยใช้ elearning

หน่วย
นับ
หลักสูตร

2560
5

2561
7

ค่าเป้าหมาย
2562
9

2563
11

2564
13

คน

400

450

500

550

600

ฝุายกิจการ
นักศึกษา

สานักงาน
อธิการบดี
(กองพัฒนา
นักศึกษา)

ร้อยละ

35

40

45

50

55

ฝุายวิชาการ

สถาบันพัฒนา
ครู

รายวิชา

14

21

28

35

42

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)
ฝุายวิชาการ

เจ้าภาพหลัก
สานักงาน
ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุาย
ประกัน
คุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เป้า
ประสงค์
กลยุทธ์
มีศักยภาพด้านการวิจัย
สร้างองค์
ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ

1. พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาให้มี
ศักยภาพในการวิจัย โดยใช้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นฐาน (Community Based Research)
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการและนาเสนอผลงาน
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มี
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้
และทางานวิจัยร่วมกัน (Mentor
System)
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น และการใช้
ประโยชน์จากการวิจัย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้น
การบูรณาการตามศาสตร์และตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
(Community - Based and
Integrated Research)
6. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
(Center of Excellence) ในแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา
7. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการวิจัย เพื่อเชื่อมโยงกับ
ชุมชนท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ผู้กากับดูแล
(รอง
อธิการบดี)
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

เจ้าภาพหลัก

1. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจา
2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวที
วิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
4. เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ
ด้าน
สังคม
/
ด้านวิทย์

30/20

35/25

40/30

45/35

50/40

คน

35

42

49

56

63

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ข้อ

5

5

5

5

5

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

บาท

60,000
50,000
25,000

60,000
50,000
30,000

60,000
50,000
30,000

60,000
50,000
30,000

60,000
50,000
30,000

5. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
6. งานวิจัยร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น

ร้อยละ

25

30

35

40

45

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ร้อยละ

30

35

40

45

50

7. ชุดโครงการวิจัย

ชุด
โครงการ

5

10

15

20

25

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

[55]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
เป้า
ประสงค์
กลยุทธ์
ได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริม
ความรู้
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์และชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ
ในการรับใช้และนาความรู้สู่สังคม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้น
ฐานความรู้ทางวิชาการ
1.

2.

3.

สร้างระบบบริหารจัดการในการ
บริการวิชาการตามแนวทางพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(University Engagement)
เพื่อให้การดาเนินการโครงการ
และกิจกรรมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
จัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
(Socioprofile) เพื่อนาไปสู่การ
ผลิต การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการทางาน (Smart
Worker)

4.

บูรณาการการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับชุมชน
เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
(Meaningful Learning)

5.

ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (Royal
Initiative Project) เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย

ผู้กากับดูแล
(รอง
อธิการบดี)
ฝุายบริการ
วิชาการ

หน่วย
นับ

2560

2561

2562

2563

2564

1. งานบริการวิชาการที่
ทาในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม
2. ผู้เข้ารับการบริการ
และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

50

55

60

65

70

ร้อยละ

50

55

60

65

70

ฝุายบริการ
วิชาการ

3. ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่
สังคมตามเปูาหมาย
ของมหาวิทยาลัย
4. โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่
เลี้ยงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง
5. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาฐานข้อมูล
ชุมชมท้องถิ่น

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริการ
วิชาการ

โรงเรียน

20

25

30

35

40

ฝุายบริการ
วิชาการ

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริการ
วิชาการ

หลักสูตร

7

14

21

28

35

ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)

ร้อยละ

1

1.5

2

2.5

3

ฝุายบริการ
วิชาการ

ร้อยละ

75

80

85

90

95

ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)
สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

6. หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น ที่ส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน
7. สัดส่วนรายได้จากการ
บริการวิชาการต่อเงิน
รายได้ที่ได้รับจัดสรร
ของประชาชน
8. โครงการบริการ
วิชาการที่นาความรู้
และประสบการณ์จาก
การให้บริการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการ
วิจัย
9. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการ
โครงการพระราชดาริ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

เจ้าภาพหลัก
สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)
สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)

สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)
สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)
สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)

สานักงาน
อธิการบดี
(งานบริการ
วิชาการ)

[56]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
เป้า
ประสงค์
กลยุทธ์
อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้เข้าใจใน
คุณค่า ความสานึกและความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ สืบ
สานปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่ความ
เป็นสากล

1. พัฒนาระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
การบริการวิชาการและการวิจัย
2. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ปณิธานพุทธทาส (Buddhadasa
Study) และภูมิปัญญาไทย
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
4. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1.

2.

3.

4.

5.

การถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชนภายนอก
โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่อโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย

ผู้กากับดูแล
(รอง
อธิการบดี)
ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

หน่วย
นับ

2560

2561

2562

2563

2564

ครั้ง

15

20

25

30

35

ร้อยละ

20

22

24

26

28

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

สานัก
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

สานัก
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

50

55

60

65

70

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

สานัก
ศิลปวัฒนธรรม

ครั้ง

5

10

15

20

25

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

สานัก
ศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

เจ้าภาพหลัก
สานัก
ศิลปวัฒนธรรม

[57]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คณาจารย์มีความรู้และความสามารถ มี
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา บุคลากรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการ
ทางานอย่างมืออาชีพเพื่อแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

ผู้กากับดูแล
(รอง
อธิการบดี)
ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ร้อยละ

80

85

90

95

100

2.

คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

25

28

31

34

37

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

3.

ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

15

18

21

24

27

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

เครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาด้านการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทั้งภายใน
และต่างประเทศ
ระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
การพัฒนาสถาบันสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

เครือข่าย

7

14

21

28

35

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ข้อ

5

5

5

5

5

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก
อย่างเป็นทางการ
และ/หรือไม่เป็น
ทางการ

ร้อยละ

80

85

90

95

100

4.

3.

สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อนาไปสู่ความศรัทธา
ของบุคลากร และความร่วมมือ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Staff
Engagement)
จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์
ให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิตัล
ปรับปรุงระบบการประเมินงาน
และสมรรถนะบุคลากร
(Competency) ให้เป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของ
บุคลากร
ปรับปรุงระบบการประเมินงาน
และสมรรถนะบุคลากร
(Competency) ให้เป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของ
บุคลากร

5.

6.

2561

ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางาน

สร้างเครือข่ายของบุคลากรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

5.

2560

1.

2.

4.

หน่วย
นับ

6.

7.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564

ฝุายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

เจ้าภาพหลัก
สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)

สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)
สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)
สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)
สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)
สานักส่งเสริม
วิชาการ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สานักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่)

[58]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

2560

2561

2562

2563

2564

ผู้กากับดูแล
(รอง
อธิการบดี)
ฝุายบริหาร

เจ้าภาพหลัก

การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กับ
มาตรฐานการทางานในยุคสังคมดิจิทัล
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support
System)อย่างเป็นรูปธรรม

1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80

85

90

95

100

2. ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิตัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
3. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบ

1

2

3

4

5

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

3.

4. ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพ
5. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินการ

ข้อ

5

5

5

5

5

ฝุายวิชาการ
ฝุายบริหาร

ร้อยละ

80

85

90

95

100

6. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการทางาน

แนว
ปฏิบัติ

7

14

21

28

35

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

7. ระดับความสาเร็จของ
การประหยัดพลังงาน
และการประหยัดน้า

ระดับ

5

5

5

5

5

ฝุายบริหาร

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักงาน
ผู้ช่วยฝุาย
ประกัน
คุณภาพ
สานักงาน
ผู้ช่วยฝุาย
ประกัน
คุณภาพ
สานักงาน
อธิการบดี
(กองนโยบาย
และแผน)
สานักงาน
อธิการบดี
(กองอาคาร
สถานที่)

4.

5.

6.

ส่งเสริม สนับสนุน การทางาน
ภายใต้บรรยากาศ “ครอบครัว
เดียวกัน”
(SRU Family)
ส่งเสริมให้มีการกาหนด
กระบวนการและลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ
ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อการเป็น Green University
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สานักงาน
อธิการบดี
(กองกลาง)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.











































ฝุายวิชาการ

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา

หลักสูตรปรับปรุงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2558 ที่ได้รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ.2560
หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทางานจริง
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
และทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติประจาปี
การศึกษา 2559

ฝุายวิชาการ

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ฝุายวิชาการ

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน















ฝุายวิชาการ

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา















ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวิชาการ





























ฝุายกิจการ
นักศึกษา

สานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน)
งานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายประกัน
คุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา)















ฝุายวิชาการ

สถาบันพัฒนาครู



ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี















หลักสูตรที่ได้รับการสร้าง
ศักยภาพความเป็นเลิศตาม
กลุ่ม Cluster
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านร่างกายและ
สติปัญญา
ครูประจาการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนโดยใช้ e-learning

ฝุายวิชาการ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา



สานักวิทยบริการ



สานักศิลปวัฒนธรรม



สานักส่งเสริมวิชาการ



ฝุายวิชาการ

สานักงานอธิการบดี

นิติศาสตร์

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ผลการวัดสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่า
กว่าระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า

บัณฑิตวิทยาลัย

พยาบาล

4.

วิทยาลัยนานาชาติ

3.

วิทยาการจัดการ

2.

มนุษยศาสตร์

1.

เจ้าภาพหลัก

วิทยาศาสตร์

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

ครุศาสตร์

การถ่ายทอดการดาเนินงานสู่หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
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ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา















สถาบันวิจัยและพัฒนา















ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา















สถาบันวิจัยและพัฒนา















6.

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา















7.

งานวิจัยร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สถาบันวิจัยและพัฒนา



สานักวิทยบริการ



สานักศิลปวัฒนธรรม



สานักส่งเสริมวิชาการ

นิติศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักงานอธิการบดี

พยาบาล

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ชุดโครงการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

5.

วิทยาการจัดการ

4.

มนุษยศาสตร์

3.

วิทยาศาสตร์

2.

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

1.

เจ้าภาพหลัก

ครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ

สานักศิลปวัฒนธรรม

สานักวิทยบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

9.

บัณฑิตวิทยาลัย

8.

นิติศาสตร์

7.

พยาบาล

6.

วิทยาลัยนานาชาติ

5.

วิทยาการจัดการ

4.

มนุษยศาสตร์

3.

วิทยาศาสตร์

2.

ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)



























ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)



























ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)















ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)



























ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)

ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)















ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)























ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)















ฝุายบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

1.

ครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

งานบริการวิชาการที่ทาใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ผู้เข้ารับการบริการและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
มีผลลัพธ์จากการ
ดาเนินการ
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็น
พี่เลี้ยงภายในโครงการ
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาฐานข้อมูลชุมชม
ท้องถิ่น
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
สัดส่วนรายได้จากการ
บริการวิชาการต่อเงิน
รายได้ที่ได้รับจัดสรรของ
ประชาชน
โครงการบริการวิชาการที่
นาความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการโครงการ
พระราชดาริ

เจ้าภาพหลัก
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[62]

















ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สานักศิลปวัฒนธรรม

















ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สานักศิลปวัฒนธรรม

















สานักศิลปวัฒนธรรม

















ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สานักศิลปวัฒนธรรม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักศิลปวัฒนธรรม

สานักวิทยบริการ

สานักศิลปวัฒนธรรม

นิติศาสตร์

สานักส่งเสริมวิชาการ

พยาบาล

การถ่ายทอดหรือเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชนภายนอก
โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

เจ้าภาพหลัก

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

5.

วิทยาการจัดการ

4.

มนุษยศาสตร์

3.

วิทยาศาสตร์

2.

ครุศาสตร์

1.

ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

สานักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
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ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)





























5.

เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาด้านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
การพัฒนาสถาบันสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้















ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สานักส่งเสริมวิชาการ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

















บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักอย่างเป็น
ทางการและ/หรือไม่เป็น
ทางการ

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)

















สถาบันวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย



สานักวิทยบริการ

นิติศาสตร์



สานักศิลปวัฒนธรรม

พยาบาล



สานักส่งเสริมวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)

เจ้าภาพหลัก

สานักงานอธิการบดี

วิทยาการจัดการ

ตาแหน่งทางวิชาการ

7.

มนุษยศาสตร์

4.

6.

วิทยาศาสตร์

3.

ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทางาน
ระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
คุณวุฒิปริญญาเอก

2.

ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

1.

ครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
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3.

4.
5.
6.

7.

ระบบกากับการประกัน
คุณภาพ
ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศในการทางาน
ระดับความสาเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายวิชาการ
ฝุายบริหาร
ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝุายบริหาร

พยาบาล

นิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ

สานักศิลปวัฒนธรรม

สานักวิทยบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝุายวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ

ฝุายบริหาร

วิทยาการจัดการ

2.

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิ
จิตัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ

มนุษยศาสตร์

1.

เจ้าภาพหลัก

วิทยาศาสตร์

ผู้กากับดูแล
(รองอธิการบดี)

ตัวชี้วัด

ครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล

สานักงานอธิการบดี
(กองกลาง)
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ































สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้ช่วยฝุาย
ประกันคุณภาพ
สานักงานผู้ช่วยฝุาย
ประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน)















































































สานักงานอธิการบดี
(กองอาคารสถานที่)



























การติดตามและประเมินผล
การกากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยึดหลักการกระจายอานาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไก การบริหารงาน
ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก กอง ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่รับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน ผู้บริหาร
ระดับสูง และ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป
การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามเปูาหมายทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน
รายไตรมาส และรายปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้
การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กาหนด การควบคุม เร่งรัด
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดาเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
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ดาเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ ในลักษณะเดียวกันต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ใน
ลักษณะ Rolling Plan
การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 ที่
จะนาไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติการ จะดาเนินการ 5 ระยะ ได้แก่ œ
ระยะสิ้นสุดปีที่ 1 เพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติและ
ผลกระทบของการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนาและผลการพัฒนา œ
ระยะสิ้นสุดปีที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง
ระยะสิ้นสุดปีที่ 3 เพื่อทบทวนกลยุทธ์ และพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษ œ
ระยะสิ้นสุดปีที่ 4 เพื่อพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม œ
ระยะสิ้นสุดปีที่ 5 เพื่อประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารแผนและการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25602564 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีตลอดจนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (โครงการ/กิจกรรม) รวบรวมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผน กากับดูแลให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก
ดาเนินงานไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการปรับแผนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนไป
4. หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีเสนอมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส
5. มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานผล
การดาเนินงานประจาปีของมหาวิทยาลัย
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กรอบการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยผลสาเร็จ 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับผลลัพธ์ ประเมินผลสาเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความสาเร็จ ระดับผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2560-2564
2. ระดับผลผลิต ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
3. ระดับผลกระทบ ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit)
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สานักงาน คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์
ในการบริหารและการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2560-2564 ได้นาแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ
เพื่อระบุความเสี่ยง /ปัจจัย เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงาน ความเสี่ยง ด้านทรัพยากร การทุจริต ) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของ
สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ) ซึ่งคณะทางานฯ จะทาการ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดย
ประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้กาหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และนามาจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยง จากนั้นจะกาหนดแนวทางเพื่อรองรับ /ปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะดาเนินการ
รายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจจะมีการมอบหมายให้ คณะกรรมการ /คณะทางาน ที่ทาหน้าที่ทบทวน
ยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง แนวทางการดาเนินงาน และค่า
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้า
สู่ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุก
ระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
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ภาคผนวก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 -2564
1.

ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร
อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์
อดีตรองอธิการบดีฝุายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงษ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

5.

นายสมพร ใช้บางยาง
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6.

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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