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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

ความเป็นมา 
รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้หลดุพ้นจากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่  
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด  
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร  
ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องปฏิรูป 
ในทุกๆ มิติ และตระหนักถึงการจัดสรรงบประมาณที่ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ รัฐบาลจึงกําหนดให้ 
ทุกหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องทบทวนภารกิจหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี จึงทําให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยจงึจําเป็น ต้องทบทวนภารกิจ และจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและของประเทศ รวมทัง้ช้ีนําทิศทาง กําหนดกลไก และ
วิธีการในการจัดสรรทรัพยากร การจัดการศกึษา การวิจัยและพัฒนา การกํากับติดตาม และประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และผลักดันประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0”  
 

การดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562  กําหนดปฏิทินการดําเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – 
กรกฎาคม 2561 โดยกระบวนการจัดทําใช้หลักการการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
จํานวน 5 ครั้ง จัดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ระหว่างวันที่ วันที่ 30 ม.ค. 
2560 - 8 ก.พ 2561 จํานวน 14 เวที มผีู้ร่วมประชุมสัมมนา 367 คน และระหว่างวันที่ 27 เม.ย.– 4 พ.ค. 
2561 กําหนดให้มีการประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย และมกีารเสนอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (มีการกําหนดปฏิทินการจัดยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
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สาระสําคญัของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี 
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
กําหนดทิศทางการพัฒนา มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ค่านยิมหลัก  สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา   สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง  
   ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  

1. แสวงหาความจริง เพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม มสีํานึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมือง ให้มีจติสํานึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม 
กับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา 
รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ ์: มีคุณธรรม นาํปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 
โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  



ค 
 

2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 

3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ใฝ่รู ้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปี 2580 
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นในด้านวิชาการ เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน” เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ด้วยรูปแบบที่โดดเด่นของสภาพแวดล้อมสําหรับการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพสูง การผลิตบัณฑิตที่เป่ียมด้วยคุณภาพ การวิจัยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม และมีบทบาทอย่างมี
นัยสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคมในมิติต่างๆ เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมัน่คงทางการเงินอย่างย่ังยืน โดยการระดมทุน การจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดถือหลักจริยธรรมในฐานะ “มหาวิทยาลัยของรัฐ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” อย่างเข้มข้น ควบคูกั่บการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในระดับสูง 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคณุภาพสูง 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศในทกุด้านของการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และรักษา
นักวิชาการช้ันนํา มีการสนับสนุนทุนการศกึษาและทุนการวิจัย การสร้างความยืดหยุ่นในข้อกําหนด และ
เง่ือนไขของการจ้างบุคลากรสายวิชาการ การพัฒนาระบบความก้าวหน้าด้านอาชีพ การหาวิธีในการบริหาร
จัดการอนาคตเพ่ือความม่ันคงของบุคลากร ตลอดจนการลงทุนในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการทั้งหมดเพ่ือให้เกิดการอํานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน และการวิจยัที่ดีเย่ียม 

4. เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีศักยภาพสูง มีการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคด้านค่านิยม ทางวัฒนธรรมและการเงิน ให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเรียน 
ที่มหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองนักเรียนที่มีความสามารถสงูจากทุกกลุ่มทางสังคม เศรษฐกิจ ในภาคใต้ ประเทศ
ไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งทบทวนขั้นตอนการสมัครให้มีความคล่องตัว และสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทาง และวิธีการจัดการศึกษา และหลักสูตร 
ให้เหมาะสม สอดคล้อง และเท่าทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกในอนาคต และความต้องการทางวิชาการ
ของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจยัอย่างสมํ่าเสมอ 

5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นของหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู ้มีความโดดเด่น 
ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะ



ง 
 

ด้วยโปรแกรมการศึกษาสําหรับมืออาชีพและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวิชาชีพครู และผู้บริหารท้องถิ่น 

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบรหิารจัดการ  
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมีอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพสูงสําหรับนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสมกับความจําเป็น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษ  
มีภูมิทัศน์ที่รม่รื่น สวยงาม โดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน  
และการบํารุงรักษา 

7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงในการตรวจสอบและกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี 
เสริมสรา้งความรู้ให้เป็นพลงั เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณุภาพ โดยเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษา 

และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นปัญญาชนที่ทรงคุณธรรม ใช้สติปัญญา ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ 
ความเจริญอย่างย่ังยืน 

ท้าทายการเปลี่ยนแปลง เป็นกลไกหลักของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยและจัดการเรียนรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ ทีส่ามารถนําไปสู่การปฏิบัติ และใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานในการนําเสนอนวัตกรรมออกสู่ 
ความท้าทาย 

ขยายผลและสร้างโอกาส ในการเป็นสถาบันเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ด้วยพลัง
ปัญญาภายใต้ศาสตร์พระราชา โดยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้าํ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืนในทุกมิติ 
 

ดังน้ัน เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และย่ังยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชา 

 

ทิศทางการพฒันา 
กําหนดทิศทางการพัฒนา เป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี และในแต่ละระยะ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผา่น พ.ศ. 2561 - 2565 

: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขบัเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยมกีารการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพสูง สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ 
ทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการ มีการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ํา 



จ 
 

ด้านการศึกษาและสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการ 

 
ระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะสืบสาน พ.ศ. 2566 - 2570 

: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินทั้งระดับจังหวัดและภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยมกีารยกระดับการวิจัย เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการสนองตอบความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและภาคใต้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับภาคเกษตรกรรม  
ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้าํให้กับสังคมทัง้ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สขุภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างย่ังยืน การสร้างความมั่นคงด้านนํ้า การสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร และการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมทั้งการวางรากฐานเพ่ือการก้าวเข้าสู่
มหาวิทยาลัยทีส่ามารถพ่ึงพาตัวเองด้านงบประมาณ และการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติที่มี
ผลงานวิจัยและคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ 

ระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะต่อยอด พ.ศ. 2571 - 2575 
: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่เปน็สถาบันของท้องถ่ิน 

อย่างแท้จริง เป็นแหลง่สรา้งพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อท้าทายการเปลี่ยนแปลง ด้วยการขยายผล 
และสรา้งโอกาส  

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในทุกมติิของการพัฒนา   
เป็นแหล่งสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับชุมชน ภาคการผลิต 
อุตสาหกรรม การค้าและบรกิาร เพ่ือรับมือกับปัญหาอุปสรรคและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสโลกในทุกมิติ พรอ้มทั้งขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสให้กับสมาชิก
ในชุมชนท้องถิ่น สังคม เพ่ือนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน แก้ไขความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม 
และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกมิติอย่างแท้จริง 

 
ระยะที่ 4 แผนพัฒนาระยะยั่งยืน พ.ศ. 2576 - 2580 

: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติทั้งด้านการผลติบัณฑิตคณุภาพสงู การเปน็สถาบันแห่งการพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
และการเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ 



ฉ 
 

มหาวิทยาลัยมุง่เน้นการนําความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความยอมรับจากประชาคมในประเทศ 
และประชาคมนานาชาติ โดยเพ่ิมความเข้มข้นในการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กร
ระดับนานาชาติ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาระดับนานาชาติ และการพัฒนา
ช่องทางเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงพาตัวเองด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังน้ี 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสมัยใหม ่
2. การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน 

การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ  

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub Strategies) 
6. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

 
จากประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์

หลัก 30 กลยุทธ์   เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ ดังน้ี 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การยกระดับคณุภาพการศึกษาสมัยใหม่ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งม่ัน
ท่ีจะยกระดับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีหลากหลายจากท้ังภายใน 
และต่างประเทศ รวมท้ังยกระดับ การเรียนการสอน 
ให้เข้มแข็ง และเป็นท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน ด้วยการสร้าง
กระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มีคุณภาพสูง รวมท้ังคิดค้น
นวัตกรรมด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับ

กลยุทธ์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ท่ี 2 :  การจัดการศึกษาสมัยใหม่ท่ีสอดคล้องและ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนทุกระดับ 
กลยุทธ์ท่ี 3 :  การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น  

“รู้จริง ปฏิบัติได้” 
กลยุทธ์ท่ี 4 :  การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 5 :  การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย (Purpose Learning) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การยกระดับคณุภาพการผลติและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
เพ่ือผลิตครูคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดี ครูเก่ง 

และครูท่ีสามารถทํางานเชื่อมโยงกับท้องถ่ินได้ มีการ
ประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค ์
(Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร 
(Communication) มีความม่ันใจ (Confident) และ 
มีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เนื้อหาท่ี
สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ ทักษะดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และเป็นครูท่ีดีข้ึนในทุกๆ 
วัน (Become a better teacher everyday) 

กลยุทธ์ท่ี 6 : เสริมสร้างระบบกลไก และกระบวนการคัดสรร
นักเรียนท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่อาชีพครู และคัดสรรคุณภาพของผู้ท่ีจะมา
เป็นครูของครู 

กลยุทธ์ท่ี 7 :  การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 8 :  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

กลยุทธ์ท่ี 9 :  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การยกระดับคณุภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน 

การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการท่ีตอบสนอง
การดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย แก้ปัญหา พัฒนา ในมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นท่ี
ภาคใต้ 
 

กลยุทธ์ท่ี 10 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ท่ี 11 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 12 :  ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วมประชุม สัมมนา
งานวิจัยท้ังระดับชุมชนท้องถ่ิน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 13 :  ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ท่ี 14 :  สร้างความเข้มแข็งการวิจัยและการสร้างเครือข่าย
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 15 :  พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยและการเผยแพร่ท่ีได้มาตรฐานในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันาบคุลากร การเงินและงบประมาณ และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและความสามารถสูง เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ 
และสํานักต่างๆ มีทางเลือกด้านบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
บริบทในการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ด้านการเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความย่ังยืนทางการเงิน 
โดยการสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีดีของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ รวมท้ังเพ่ิมรายได้จาก
โครงการวิจัยและการบริการวิชาการและการให้คําปรึกษา 
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรม ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนรายได้
จากเงินภาษีของประชาชนอย่างม่ันคง ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหารงาน และ
การจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ด้านการบริหารจัดการ 

1) การสมัครเรียน 
รับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติผ่านกระบวนการท่ีเป็นธรรม โดยพิจารณาตาม
ผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 

2) การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น ผ่าน

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการจาก
มหาวิทยาลัย 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์
ท่ีระบุไว้ในส่วนต่างๆ ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ คณะ สํานัก 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถกําหนดขีดความสามารถ
คุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

กลยุทธ์ท่ี 16 : การปรับโครงสร้างองคก์ร และการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 17 :  การปรับปรุงการวางแผนการคลงัและการจัดสรร
ทรัพยากร 

กลยุทธ์ท่ี 18 :  เพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดยการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืนให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการ
ระดมทุนจากการรับบริจาค 

กลยุทธ์ท่ี 19 :  เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับสมัคร
และคัดเลือกนักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 20 :  ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

กลยุทธ์ท่ี 21 :  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริการนักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 22 :  พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ท่ี 23 :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ท่ี 24 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกจิกรรมท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 25 :  ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
การสื่อสารท่ีมีความจําเป็นสําหรับการใช้งานได้ 

4) ด้านอาคารสถานท่ี และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น และ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกํากับดูแล (Governance) 
พัฒนาระบบการกํากับดูแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub Strategies) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยกระดับชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง ม่ันคง ย่ังยืน ด้วย

ศาสตร์พระราชา ว่าด้วย “การพัฒนาคน”“เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ชุมชนท้องถ่ินในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  

กลยุทธ์ท่ี 26 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 27 :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 28 :  ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  การอนุรักษ์ฟืน้ฟู สง่เสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิจัย การเรียนการสอน และการเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชนท้องถ่ิน และผู้ใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังสถานท่ี
สําหรับการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับประชาชน เป็นทรัพยากรทางการศึกษา
สําหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อน
หย่อนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
สังคม และเศรษฐกิจของจังหวัด และภาคใต้ 

กลยุทธ์ท่ี 29 : พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการ
ศึกษาวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งท่ีมี
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

กลยุทธ์ท่ี 30 :  มีส่วนร่วมในการพฒันาทางศิลปวัฒนธรรม และ
ความภาคภูมิใจ 
ของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้ และอาเซียน 
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กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ และการวางแผนเพ่ือตอบสนองการนํายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบติั 
เพ่ือพัฒนาและคงไว้ซึ่งความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ที่ทําให้

เกิดความเข้าใจถึงวิธีการที่คณะ สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ต้องดําเนินการในขั้นการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ โดยมีกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
1. พัฒนากลไกและระเบียบกฎหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ที่ประกอบด้วย “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
ทําหน้าที่กํากับดูแลและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทั้งระบบ โดยมีกลไกสนับสนุนในรูปของอนุกรรมการและ
คณะทํางาน อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

(1) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการในการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
(2) คณะอนุกรรมการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์  
(3) คณะอนุกรรมการดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
(4) คณะอนุกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการระดมทุน  
(5) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินผล  

ทั้งน้ี คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรมีบุคลากรภายนอกท่ี
มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน/สาขา เข้ามาเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2) พัฒนาระเบียบกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหมี้ความต่อเนื่อง  
เพ่ือไม่ให้การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารระดับสูงมาเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ือง ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
โดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจของประชาคมมหาวิทยาลัย 
 
2. เพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

1) พัฒนากระบวนการในการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์ 
อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในกระบวนการวางแผน กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยมี
ระบบรายงานผลที่มคีุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ และมีกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง 

2) มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนพัฒนาระยะต่างๆตลอดจนแผนปฏิบัติการมี
ความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์อย่าง
แท้จริง 

3) มุ่งเนน้กระบวนการวางแผนท่ีมีการบูรณาการข้อมูลการบูรณาการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
และการบูรณาการนําทรัพยากรมาใช้และการจัดสรรทรัพยากรแบบองค์รวมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์รวมทั้งการนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทนุในระดับภาค 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย 
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4) มีกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี และแผนพัฒนาที่เก่ียวข้องทุก 2 ปี เพ่ือทําการ
ประเมินสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี วัตถุประสงค์  
หรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
3. แนวทางการติดตามและประเมินผล  

ดําเนินการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 
3 มิติ คือ การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) การวัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ์/ผลกระทบ 
(Outcome/Impact Success) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Satisfaction) โดยมีแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล ดังน้ี  

1) การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต (Output Success)  
(1) แนวทางการวัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คอื  

(1.1) ความสามารถในการดําเนินงานได้ทันตามเวลา  
(1.2) ความสามารถในการดําเนินงานภายใต้แผนงานที่กําหนด  
(1.3) ความสามารถในการกํากับดูแล หรือดําเนินการให้ผลงานมีคุณภาพ และปริมาณเป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในแผน หรือข้อกําหนดโครงการ  
2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลลพัธ/์ผลกระทบ (Outcome Success) ตัวช้ีวัดในการติดตาม 

และประเมินผลความสําเร็จเชิงผลผลิต ประกอบด้วย  
(1) แนวทางการวัด ความสําเร็จเชิงผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  

(1.1) การสนับสนุน/ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์  
(1.2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  
(1.3) ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานของโครงการ  

(2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ ์ 
(2.1) การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์โดยรวม และการบรรลุความมุ่งมั่นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้  
(2.2) การบรรลุเป้าประสงค์ (Purpose) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเกณฑ์การ

วัดของแต่ละกลยุทธ์ และการบรรลุเกณฑ์การวัดของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ  
3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) เป็นการประเมิน

ความสําเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการท่ีอยู่ภายใต้ 
แต่ละกลยุทธ์  
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4. วิธีการติดตามความก้าวหน้าและเกณฑ์การวัด 
ประเด็นที่นํามาพิจารณาประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ความก้าวหน้าในการ

เบิกจ่ายงบประมาณ และปญัหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถดําเนินการ
ต้ังแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมโครงการจนกระทั่งดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  

ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามดําเนินการได้ตามอายุของโครงการ อาทิ หากเป็นโครงการระยะ
สั้นไม่เกิน 1 ปี ควรมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน หากเป็นโครงการระยะกลางที่มีอายุโครงการ
ระหว่าง 2-5 ปี ควรมีการติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน และหากเป็นโครงการระยะยาวอายุโครงการ 5 ปี
ขึ้นไปควรมีการติดตามความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ทั้งน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 

5. วิธีการประเมินผลการดําเนนิงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี  ให้ความสําคัญกับการประเมินผล 

ใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การประเมินความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือความสําเร็จเชิงผลผลิต 
(2) การประเมินความสําเร็จด้านผลลัพธ์/ผลกระทบ (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และ (4) การประเมินปัญหาและอุปสรรค 

สําหรับการประเมินความสําเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จะพิจารณาประมวลผลจากความสําเร็จในระดับกลยุทธ์ เน่ืองจากการประเมินผลระดับกลยุทธ์ได้ทําการ
ประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
อย่างครบถ้วน จึงสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือสะท้อนความสําเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีนัยสําคัญ 

ส่วนในด้านรอบระยะเวลาในการประเมินผลน้ันควรมีการประเมินผลเป็นรายปีและการประเมินผล
ตามช่วงกรอบระยะเวลาตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือนําไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปีทั้งฉบับ 
และเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา 
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ส่วนท่ี 1  บทนํา 
 ความเป็นมา และทิศทาง 

การจัดทํายุทธศาสตร ์

 วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะ 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี 

 ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและทิศทางการจัดทํายทุธศาสตร์ 
รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้หลดุพ้นจากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่  
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน 
และสถาบันการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้อง
ปฏิรูปในทุกๆ มิติ และตระหนักถึงการจัดสรรงบประมาณที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รัฐบาลจึงกําหนดให้ 
ทุกหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องทบทวนภารกิจหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี จึงทําให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

การจัดทํา“ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี” เพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเผชิญหน้าและท้าทายการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเข้มข้นขึน้อย่างมาก ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทอย่างสําคัญในการสื่อสารเช่ือมต่อระหว่างสิ่งต่างๆ และส่วน
ต่างๆ ของโลก ทําให้โลกสามารถเช่ือมต่อกันได้ง่ายขึ้น ทําให้สินค้า บริการ เงินทุน ผู้คน และข้อมลูขา่วสาร
และองค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีมีการเคลือ่นย้ายถึงกันและข้ามพรมแดนกันได้ง่ายและกระจายอย่างทั่วถึง  

โลกไร้พรมแดนได้ส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและภูมิรฐัศาสตร์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีความเช่ือมโยงใกล้ชิดและต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน ส่งผล
กระทบซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วต่อเน่ืองและรุนแรงมากข้ึน อีกทั้งพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ที่มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้ส่งผลให้รปูแบบการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต และรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก และในอนาคตข้างหน้าจะย่ิงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วย่ิงขึ้น เง่ือนไขสําคัญที่พลิกโฉมอนาคต
ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คือ การเช่ือมต่อและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งเทคโนโลยีฐานชีวภาพ เทคโนโลยีฐานฟิสิกส์ และฐานดิจิทัล ที่จะเป็นความท้าทายต่อ
โลกของการแข่งขันอย่างมาก ทําให้มหาวิทยาลัยจะต้องลงทุนด้านการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษา และ
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น และสงัคม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีมูลคา่สูงและแข่งขนัได้ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ทอ้งถิ่น และสังคม
โดยรวม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจํานวนนักศึกษามากที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน 38 แห่ง ซึ่งสะทอ้นถึงความไว้วางใจที่ชุมชนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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และจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้มีต่อมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในจังหวัด
ภาคใต้ประเทศ และต่างประเทศหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทําให้มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จําเป็นต้องมีการปรับตัวครั้งสําคัญด้วยการนําเสนอรูปแบบที่โดดเด่นของสภาพแวดล้อมสําหรับการศกึษา 
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูง การผลิตบัณฑิตที่เป่ียมด้วยคุณภาพ และการวิจยัที่โดด
เด่น รวมทั้งมีบทบาทอย่างมีนัยสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมในมิติต่างๆ อย่างโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสะท้อนให้เห็นว่า ความท้าทายที่สําคัญทีสุ่ด 
ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญและจะต้องประสบความสําเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมแบบพลวัต คือ การสร้างสรรค์
และการจัดการศึกษาที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูงสําหรับนักศึกษาและบรบิทด้านวิชาการที่มีคุณภาพสงูและโดด
เด่นของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ รวมทั้งการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากเจ้าหน้าที่
สนับสนุน ในสถานการณ์ทางการเงินที่มีแนวโน้มไม่มั่นคง จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการ
ออกแบบเพ่ือตอบสนองความท้าทายในการสนับสนุนและเสริมสร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศของมหา
ลัย เพ่ือที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ หน่ึงในประเด็นที่สําคัญที่สุด คือ การระดมทุนและการสรา้งความ
ย่ังยืนทางการเงิน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่อาจ
ขาดแคลนงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการสนับสนุน
และรักษานักวิชาการช้ันนํา ด้วยการเสนอทุนการศึกษาและทุนการวิจัย ตลอดจนโครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนคุณภาพสูงและทุนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
งบประมาณเพ่ือลงทุนในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทั้งหมด นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย
จะต้องมีความมั่นใจว่าจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกด้านของการเรียนการสอนและการวิจัย จําเป็นต้องส่งเสริมและรักษาอาจารย์ 
และนักวิชาการที่มีคุณภาพสงูสุดเอาไว้ได้ในทุกสาขาวิชา จึงเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
ความยืดหยุ่นในข้อกําหนดและเง่ือนไขของการจ้างบุคลากรทางวิชาการ พัฒนาระบบความก้าวหน้าด้านอาชีพ 
ตลอดจนการหาวิธีในการบริหารจัดการอนาคตเพ่ือความมั่นคงของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยจงึมีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาที่หลากหลาย ทําใหม้หาวิทยาลัย
จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านค่านิยมวัฒนธรรม และการเงินในการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลยั เพ่ือให้
แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยได้รับนักเรียนจากทุกกลุ่มทางสังคม เศรษฐกิจ ในภาคใต้ ประเทศไทย และต่างประเทศ 
รวมทั้งยกระดับโครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยจําเป็นต้อง
ทบทวนขั้นตอนการสมัครเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยคู่แข่งได้อย่างกว้างขวาง ทําให้
มหาวิทยาลัยมโีอกาสท่ีจะรับสมัครนักศึกษาที่มีความหลากหลาย โดยการเพ่ิมความคล่องตัวของกระบวนการ
รับสมัครนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในอนาคตประกอบกับความต้องการทางวิชาการของ
นักศึกษาที่เปลีย่นแปลงไปทําให้มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรในเวลาที่เหมาะสม จึงทําให้
ความสําคัญของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเพ่ิมสูงขึ้น และทําใหม้หาวิทยาลัยต้องให้ความสําคัญกับการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองของบัณฑิตและการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ และทักษะด้วยหลักสูตร
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การศึกษาสําหรับมืออาชีพและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจาํเป็นต้องมีการทบทวน
หลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาและ
บุคลากรนอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่และเป็นสถาบันการศึกษา
หลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ จึงมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต่างๆในจงัหวัด
และภาคใต้โดยยึดหลักการการช่วยเหลือสนับสนุน และการให้บริการด้านวิชาการที่ยืดหยุ่นและสามารถ
ตอบสนองต่อนักศึกษาและการบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การรักษามาตรฐานการ
ให้บริการทําให้การวางแผนและการสื่อสารภายในมีความซับซ้อนย่ิงขึน้ อาจเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ ความสามารถในการแข่งขันจึงจําเป็นต้องตรวจสอบระบบการกํากับดูแลเพ่ือให้
มั่นใจว่าความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

การแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติจะทวีความรุนแรงขึ้นสําหรับการได้มาซึ่ง
นักเรียนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ดีที่สุด ดังน้ันความท้าทายคือ มหาวิทยาลัยจะมีการตอบสนองเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเหมาะสมอย่างไร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์จึงจะเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ดีที่สุดในประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภาค ประเทศ  
และนานาชาติ  เพ่ือนําเสนอคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในทุกระดับต่อไป 

 
วัตถุประสงค์และคณุลักษณะของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี 

ก. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ 20 ปี  
2) เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระยะยาว ให้มีคุณภาพ 

ศักยภาพ สมดุลและย่ังยืน สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามการบริหารงาน

ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารงานทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก สถาบัน ให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ข. คุณลักษณะ 
1) เป็นแผนที่ช้ีทศิทางเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
2) เป็นแผนที่มคีวามยืดหยุ่น สามารถทบทวนรายละเอียดสาระ เพ่ือปรับปรุงแผนได้ตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3) เป็นแผนที่จัดทําขึ้นที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี จัดทําขึ้น โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562   
ซึ่งกระบวนการจัดทําใช้หลักการการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่น 
มีส่วนร่วม  กําหนดปฏิทินการดําเนินงานระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 (ดังรายละเอียด 
ในภาคผนวก) มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ภายใน
และภายนอก มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านการประชุม ประชาพิจารณ์ และอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่สําคญัและน่าเช่ือถอื ดังน้ี 

วันที่ 30 พ.ย. 2560  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 1  
 เพ่ือกําหนดทิศทางรูปแบบการจัดทํายุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย   
วันที่ 20 ธ.ค. 2560  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 2  
 เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนา

หน่วยงาน/หลักสูตร  
 

วันที่ 30 ม.ค. 2560  - 8 ก.พ 2561 จัดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 
 จากภาคส่วนต่าง ๆ จํานวน 14 เวท ี 

มีผู้ร่วมประชุมสัมมนา 367 คน 
วันที่ 9 เม.ย. 2561  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 3 
 เพ่ือ (ยกร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)    
วันที่ 23 เม.ย. 2561  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 4 
 เพ่ือพิจารณา ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
วันที่ 27 เม.ย.– 4 พ.ค. 2561 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  
วันที่ 11 พ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 5 
 เพ่ือพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)    
วันที่ 15 พ.ค. 2561 เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภัฏ 
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 สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 จัดโครงการประชุมสัมมนา “การกําหนดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10” 

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภัฏ 
 สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2  อนาคต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2580 
 ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปี 2580 

 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี 

 ทิศทางการพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2580 

 

ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2580 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค และ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในมิติต่างๆท้ังสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาบูรณาการ 
กับการรับฟังความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งสภามหาวิทยาลัย ผู้บรหิาร บุคลากร 
สายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ทําใหส้ามารถกําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2580 หรือในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าได้ดังน้ี  

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นในด้านวิชาการ เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ด้วยรูปแบบที่โดดเด่นของสภาพแวดล้อมสําหรับการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพสูง การผลิตบัณฑิตที่เป่ียมด้วยคุณภาพ การวิจัยที่มีคุณภาพยอดเย่ียม และมีบทบาทอย่างมี
นัยสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคมในมิติต่างๆ เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมัน่คงทางการเงินอย่างย่ังยืน โดยการระดมทุน การจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดถือหลักจริยธรรมในฐานะ “มหาวิทยาลัยของรัฐ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” อย่างเข้มข้น ควบคูกั่บการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในระดับสูง 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคณุภาพสูง 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศในทกุด้านของการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และรักษา
นักวิชาการช้ันนํา มีการสนับสนุนทุนการศกึษาและทุนการวิจัย การสร้างความยืดหยุ่นในข้อกําหนด และ
เง่ือนไขของการจ้างบุคลากรสายวิชาการ การพัฒนาระบบความก้าวหน้าด้านอาชีพ การหาวิธีในการบริหาร
จัดการอนาคตเพ่ือความม่ันคงของบุคลากร ตลอดจนการลงทุนในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการทั้งหมดเพ่ือให้เกิดการอํานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน และการวิจยัที่ดีเย่ียม 

4. เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีศักยภาพสูง มีการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคด้านค่านิยม ทางวัฒนธรรมและการเงิน ให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเรียน 
ที่มหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองนักเรียนที่มีความสามารถสงูจากทุกกลุ่มทางสังคม เศรษฐกิจ ในภาคใต้  
ประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งทบทวนขั้นตอนการสมัครให้มีความคล่องตัว และสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทาง และวิธีการจัดการศึกษา และหลักสูตร 



10 
 

ให้เหมาะสม สอดคล้อง และเท่าทันการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกในอนาคต และความต้องการทางวิชาการ
ของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจยัอย่างสมํ่าเสมอ 

5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นของหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู ้มีความโดดเด่น 
ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะ
ด้วยโปรแกรมการศึกษาสําหรับมืออาชีพและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวิชาชีพครู และผู้บริหารท้องถิ่น 

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบรหิารจัดการ  
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมีอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพสูงสําหรับนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสมกับความจําเป็น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษ  
มีภูมิทัศน์ที่รม่รื่น สวยงาม โดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน  
และการบํารุงรักษา 

7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงในการตรวจสอบและกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี 
เสริมสรา้งความรู้ให้เป็นพลงั เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณุภาพ โดยเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษา 

และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นปัญญาชนที่ทรงคุณธรรม ใช้สติปัญญา ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ 
ความเจริญอย่างย่ังยืน 

ท้าทายการเปลี่ยนแปลง เป็นกลไกหลักของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยและจัดการเรียนรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ ทีส่ามารถนําไปสู่การปฏิบัติ และใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานในการนําเสนอนวัตกรรมออกสู่ 
ความท้าทาย 

ขยายผลและสร้างโอกาส ในการเป็นสถาบันเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ด้วยพลัง
ปัญญาภายใต้ศาสตร์พระราชา โดยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้าํ  
และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืนในทุกมิติ 

 
ดังน้ัน เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และย่ังยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชา 

 

 

ทิศทางการพฒันา 
จากภาพอนาคตและเป้าหมายการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2561 – 2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดทิศทางการพัฒนา 
อย่างเป็นพลวัตร และมีทิศทาง แผนการดําเนินงาน แบ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ดังน้ี 
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ระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปล่ียนผ่าน พ.ศ. 2561 - 2565 
ระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะสืบสาน พ.ศ. 2566 - 2570 
ระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะต่อยอด พ.ศ. 2571 - 2575 
ระยะที่ 4 แผนพัฒนาระยะยั่งยืน พ.ศ. 2576 - 2580 
และในแต่ละระยะ มีเป้าหมาย ดังน้ี 

 

ระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผา่น พ.ศ. 2561 - 2565 
: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขบัเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยมกีารการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพสูง สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ 
ทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการ มีการผลติและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ํา 
ด้านการศึกษาและสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการ 

 
ระยะที่ 2 แผนพัฒนาระยะสืบสาน พ.ศ. 2566 - 2570 

: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินทั้งระดับจังหวัดและภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยมกีารยกระดับการวิจัย เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการสนองตอบความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและภาคใต้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับภาคเกษตรกรรม  
ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้าํให้กับสังคมทัง้ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สขุภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างย่ังยืน การสร้างความมั่นคงด้านนํ้า การสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร และการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมทั้งการวางรากฐานเพ่ือการก้าวเข้าสู่
มหาวิทยาลัยทีส่ามารถพ่ึงพาตัวเองด้านงบประมาณ และการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติที่มี
ผลงานวิจัยและคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ 
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ระยะที่ 3 แผนพัฒนาระยะต่อยอด พ.ศ. 2571 - 2575 
: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่เปน็สถาบันของท้องถ่ิน 

อย่างแท้จริง เป็นแหลง่สรา้งพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อท้าทายการเปลี่ยนแปลง ด้วยการขยายผล 
และสรา้งโอกาส  

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในทุกมติิของการพัฒนา   
เป็นแหล่งสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับชุมชน ภาคการผลิต 
อุตสาหกรรม การค้าและบรกิาร เพ่ือรับมือกับปัญหาอุปสรรคและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสโลกในทุกมิติ พรอ้มทั้งขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสให้กับสมาชิก
ในชุมชนท้องถิ่น สังคม เพ่ือนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน แก้ไขความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม 
และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกมิติอย่างแท้จริง 

 
ระยะที่ 4 แผนพัฒนาระยะยั่งยืน พ.ศ. 2576 - 2580 

: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติทั้งด้านการผลติบัณฑิตคณุภาพสงู การเปน็สถาบันแห่งการพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
และการเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ 

มหาวิทยาลัยมุง่เน้นการนําความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความยอมรับจากประชาคมในประเทศ 
และประชาคมนานาชาติ โดยเพ่ิมความเข้มข้นในการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กร
ระดับนานาชาติ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาระดับนานาชาติ และการพัฒนา
ช่องทางเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงพาตัวเองด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์  
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ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT 

 การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
โดยใช้ TOWS matrix 

 ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนได้เสีย 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นกระบวนการสําคัญ 
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทั้งประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม  
ของมหาวิทยาลัย การกําหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ อันจะนําไปสู่ 
การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งเชิงป้องกัน (Strength-Threat) เชิงรกุ (Strength -
Opportunity) เชิงปรับเปลี่ยน (Weakness -Threat) และเชิงพัฒนา (Weakness-Opportunity) และการ
กําหนดวิสัยทัศน์ต่อไป โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกมีความจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์ต้ังแต่ระดับ
โลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยการ
ให้บริการชุมชนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านงบประมาณและการเงิน นักศึกษา 
บุคลากร และการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  
จากการวิเคราะห์สถานการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ใน 4 มิติหลัก คือ การเงินและงบประมาณ บุคลากร นักศกึษา และการวิจัย ปรากฏผลการประเมิน ดังน้ี 
1) จุดแข็ง พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจุดแข็งที่สําคญัประกอบด้วย 

(1) มหาวิทยาลัยสามารถปรบัลดคา่ใช้จ่ายลงมาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนนิงานสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึ้นได้ และสะทอ้นว่า
มหาวิทยาลัยยังไม่เผชิญกับแรงกดดันด้านการเงินอย่างแท้จริง 

(2) จํานวนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จํานวนอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อาจารย์ระดับปริญญาโท และปริญญาตรีมี
แนวโน้มลดลงซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในด้านบุคคลากรด้านวิชาการ 

(3) อัตราส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกสงูสําหรับสถาบนัการศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับปรญิญาตร ีทั้งน้ีหากประยุกต์ใช้แนวคิดในการคํานวณอัตราส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจาก
เกณฑ์การประเมินของ สกอ.สําหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยที่มีอัตราส่วนอาจารย์
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนผลการประเมนิในระดับ
สูงสุด 
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(4) สามารถบริหารจัดการบคุลากรสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของบุคลากรสนับสนุนใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของนักศึกษาคงอยู่ แต่มอัีตราส่วนตํ่ากว่าการ
ขยายตัวของงบประมาณรายได้ 

(5) อัตราส่วนบันฑิตทีส่ามารถมีงานทําภายหลังจากจบการศึกษา เปน็ระยะเวลาไม่
เกิน1 ปี มีอัตราส่วนทีสู่ง จากการสํารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2556 - 2558 ทกุคณะจํานวน 11,395 
คนจากจํานวนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 11,805 คน หรือ ร้อยละ 96.5 พบว่ามีบัณฑิตมีงานทํา จํานวน 7,992 คน 
หรือ ร้อยละ 70.1 ของจํานวนที่ทําการสํารวจ คณะที่อัตราส่วนการมีงานทําสูงสุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
รองลงมา คือวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

(6) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสาํหรบัการวิจัยจากภายนอก เพิ่มขึน้ 
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
และรวดเร็วโดยได้รับงบวิจัยปี 2560 เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จํานวน 6,656,953 หรือ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 62.1 
และเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จํานวน 10,411,847 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 149.4 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี 

(7) จํานวนโครงการวิจัยเพิม่ขึ้นอย่างโดดเด่น จํานวนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นในช่วงปี 2560 โดยมีโครงการวิจัยจํานวน 180 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  
ถึง 95 โครงการหรือมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 111.8 

(8) โครงการวิจัยได้รับการตีพิมพ์และถูกนาํไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้อย่างโดดเด่น 
ในช่วงปี 2557 - 2560  มีโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวน 88, 101, 120 และ 117 เรื่อง ตามลําดับ  
และถูกนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 56, 30, 41 และ 120 เรื่องตามลําดับ 

 
2) จุดอ่อน พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจุดอ่อนที่สําคัญ ประกอบด้วย 

(1) รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ลดลงอยา่งมีนยัสําคัญ รายได้รวมของมหาวิทยาลัยในปี 2560 น้อยกว่าปีงบประมาณ 2559  
ถึง 138,723,824 บาท หรือรอ้ยละ 12.73 เน่ืองจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดินน้อยกว่าปี 2559  
ถึง 145,426,200 บาท หรือรอ้ยละ 19.7 ขณะที่รายได้จากงบประมาณรายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  
จํานวน 6,702,376 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.91 

(2) มหาวิทยาลัยพึ่งพารายได้จากงบประมาณแผน่ดินในอัตราส่วนค่อนข้างสูง ในช่วง
ปีงบประมาณ 2550 - 2560 มหาวิทยาลัยพ่ึงพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินในอัตราร้อยละ 55 ขณะที่ 
ช่วงปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยพ่ึงพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 68 และในปี 2559  
พ่ึงพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 62  

(3) รายจ่ายคา่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนค่อนข้างสูง รายการค่าใช้จ่าย 
ที่มีอัตราส่วนสงูสุด คือค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือรายจ่ายค่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 19  
และค่าบําเหน็จบํานาญ ร้อยละ 9 ทั้งน้ี หากนําค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกรายการมารวมกัน 
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ประกอบด้วย ค่าอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จบํานาญมารวมกันก็จะมีอัตราส่วน
รวมกันสูงถึงร้อยละ 81 

(4) การขยายตัวของจํานวนอาจารย์มากกว่าจํานวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น จํานวน
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาคงอยู่ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บท. 
ในปี 2559 ทีม่อัีตราส่วนการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 เพียงร้อยละ 31 สะท้อนว่าจาํนวนอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวในอัตราส่วนที่สูงกว่าการขยายตัวของนักศึกษา 

(5) อัตราส่วนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการข้างตํ่า หากประยุกต์ใช้แนวคิดในการ
คํานวณอัตราส่วนอาจารย์ที่จบจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาจารย์ของ สกอ.สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่กําหนดให้อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้คะแนนผลการประเมนิเท่ากับ 
5 คะแนน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะได้คะแนนผลการประเมินเพียง 1.16 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

(6) จํานวนนกัศึกษามีแนวโนม้ลดลงท้ังนกัศึกษาคงอยู่และนักศึกษาใหม่ จํานวน
นักศึกษาคงอยู่มีแนวโน้มลดลงมาต้ังแต่ปี 2557 โดยจํานวนนักศึกษาในปี 2560 ปรับตัวลดลง จากจุดที่เคยมี
นักศึกษาสูงสุดประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกับจํานวนนักศึกษาใหมม่ีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2556 โดย
จํานวนนักศึกษาในปี 2560 จํานวนนักศึกษาใหม่ปรับตัวลดลงจากจุดที่เคยมีนักศึกษาสูงสุดประมาณ 
ร้อยละ 25 

(7) อัตราส่วนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลายคณะยังมีอัตราส่วนค่อนข้างตํ่า ใน
หลายคณะ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ มีอัตราส่วน
นักศึกษาใหมท่ีจ่บการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กําหนดไม่ถึงร้อยละ 60  

 

1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
จากการวิเคราะห์สถานการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานีใน 3 มิติหลัก คือมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านประชากรและสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการ
วิเคราะห์ต้ังแต่ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ปรากฏผลการประเมิน ดังน้ี 

1) โอกาส จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้ก่อให้เกิดโอกาสสําหรับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่สําคัญ ประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมการท่องเท่ียวทีมี่การขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด การเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวในระดับประเทศร้อยละ 8.9 และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวร้อยละ 12.6 ตลอดจนการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในปี 2559 
ที่มีการขยายตัวร้อยละ 30 และการขยายตัวของท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีนักท่องเที่ยวจีน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.3 ขณะที่นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย และอังกฤษ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.2 และ 16.8 ตามลําดับ
และมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 ประมาณ 70,000 ล้านบาท รวมท้ังมีโรงแรมถึง 580 แห่ง มีห้องพัก
ทุกระดับคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัด เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จํานวนทั้งสิ้น 26,642 ห้อง มีหอ้งพัก
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ระดับ 4 - 5 ดาว ในพ้ืนที่จังหวัด เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จํานวนทั้งสิ้น 5,925 ห้อง จึงเป็นโอกาส
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิต และการวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพ่ือตอบสนองการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับ 

(2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ ยังมีปญัหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกตํ่า 
และคณุภาพของผลผลิตขั้นต้น สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีความต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ในสาขาที่เก่ียวข้อง และเป็นโอกาสของอาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในการดําเนิน
โครงการวิจัยที่ตอบสนองชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยที่เก่ียวข้องกับยางพาราที่ผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ขาดบทบาทในการพัฒนาการตลาด 
และอุตสาหกรรมยางพารา ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยแปรรูปปาลม์นํ้ามันที่มผีลผลิต 
ต่อไร่ตํ่ามีปัญหาคุณภาพดิน ขาดการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า หรืออุตสาหกรรมต่อเน่ือง การประมงที่ยังมีปัญหา
อัตราการรอดตํ่า และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการเลี้ยงโคเน้ือที่กําลังได้รับความนิยมโดยในปี 2558 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเลีย้งโคเน้ือจํานวน 62,053 ตัว  

(3) จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีและมีกําลังแรงงานในพ้ืนที ่
เป็นจํานวนมาก จังหวัดมีกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปีต้ังแต่ปี จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเน่ืองหรือหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือตอบสนองการยกระดับฝมีือแรงงานระหว่างการทํางาน 

(4) สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรในพืน้ที่ภาคใต้และจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
ที่อ่อนแอลง แนวโน้มความเจ็บป่วยด้านสุขภาพของประชากรในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทําให้เกิด
ความต้องการสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และการพัฒนาสถานพยาบาล เพ่ือให้บริการประชาชนทั่วไป
และเป็นสถานที่ฝึกหัดสําหรบันักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หรือคณะแพทยศาสตร์ในอนาคต 

(5) สถานการณ์ความม่ันคงด้านน้าํที่มีแนวโน้มมีปัญหาในอนาคต อันเน่ืองมาจากการ
ขยายตัวของประชากร ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการด้านการผลิต (Supply Side Management) สามารถดําเนินการได้ยากลําบากมากข้ึน และมี
แนวโน้มที่จะมกีารเพ่ิมบทบาทในการบริหารจัดการด้านการใช้นํ้า (Demand Side Management) มากขึ้น 
จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัย และผลิตบัณฑิต เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการการใช้นํ้าซึ่งจะเกิดปัญหาความไม่เพียงพอในอนาคต 

(6) สถานการณ์ด้านขยะท่ีมีความรุนแรงขึน้ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด โดยการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเมอืงมีความสัมพันธ์ 
อย่างลึกซึ้งกับการขยายตัวของประชากร ระดับรายได้ต่อหัวของประชากร และอัตราสว่นพ้ืนที่เขตเมือง  
จึงทําให้เกิดปัญหาขยะเกิดใหม่ และขยะสะสมที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของ
พ้ืนที่ขาดศักยภาพในการจัดการ จนทําให้ปัญหาขยะถูกยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย  
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปัญหาการจัดการขยะ และมีขยะสะสมในพ้ืนที่เกาะสมุย และเกาะเต่าเป็นจํานวน
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มาก จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัย และจัดทําโครงการลด และกําจัดขยะอย่างย่ังยืน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับจังหวัดใกล้เคียง 
คือจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประสบปัญหาในการจัดการขยะเป็นอย่างมาก และจะเป็นประโยชน์กับจังหวัด
ต่างๆ ในภาคใต้และภาคอ่ืนๆ ที่ประสบปัญหาในการจัดการขยะ 

(7) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Global warming)  
เป็นประเด็นที่ได้รับความสําคัญเป็นอย่างมากในเวทีโลก แต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในประเทศไทย 
และในพ้ืนที่ภาคใต้ จึงเป็นโอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัยทีจ่ะยกระดับความสําคัญของประเด็นน้ีในการศึกษา
แนวโน้มหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือนําไปสู่
การเป็นองค์กรหลัก และองค์กรช้ันนําในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

(8) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝัง่ ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์มีแนวโน้มเสือ่มโทรมลงทําให้ปริมาณปลามีแนวโน้มลดลง เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหา
แหล่งนํ้าที่มีธาตุอาหารเข้มข้นบริเวณชายฝั่งทะเล จนส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งด้าน
อาหาร รายได้จากการประมง และรายได้จากการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นํา 
ในการศึกษา การศึกษาวิจัย และการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งให้กับจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

(9) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรบนผืนแผน่ดิน ขนาดพ้ืนที่ป่าของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มลดลง และยังมีสัดสว่นที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนที่จะก่อให้เกิดระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ รวมทัง้มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่มีแนวโน้มสูญพันธ์ุ เน่ืองจากถูกคุกคามจากกิจกรรมทางการเกษตรและ
การท่องเที่ยวและกิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย์ ซึ่งปัญหาเหลา่น้ีหากมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นก็อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการของระบบนิเวศในด้านต่างๆ จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นําใน
การศึกษา การศึกษาวิจัย และการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรบนผืนแผ่นดิน 
 

2) ภาวะคุกคาม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้ก่อให้เกิดภาวะสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่สําคัญ ประกอบด้วย 

(1) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุน การส่งออก มีแนวโน้มตํ่า 
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างตํ่าในระดับโลก
และระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุน การส่งออก การประกอบกิจการค้าและผลติภาพ
แรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองทําให้รายได้ของผู้ประกอบการ และประชาชนลดลง ส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้กับ
มหาวิทยาลัยและการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

(2) แนวโน้มการก้าวเข้าสู่สงัคมสูงอายุในระดับประเทศ การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ของประชากรสูงวัยจนคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสูงอายุภายในปี 2579 ทําให้คาดการณ์ว่ารัฐบาล



20 
 

จะต้องใช้งบประมาณในด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจส่งผลกระทบกับการจัดสรรงบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลัย 

(3) นักเรียนนกัศึกษาทุกระดับมีแนวโน้มลดลง การลดลงของนักเรียนนักศึกษาในทุก
ระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 9 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นขณะที่
สถาบันอุดมศึกษามีมากและหลากหลายขึ้น เป็นภาวะคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาที่สมัคร
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในอนาคต 

(4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จะนําไปสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติ และปญัญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence and Automatic 
Systems) เช่ือมโยงทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoT) และจะทวีบทบาทในทางธุรกิจ 
และวิถีชีวิตของทุกคน ระบบการศึกษาและเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาคการศกึษาต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการด้านการศึกษา เน่ืองจากเทคโนโลยีสง่ผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูล 
และเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา และจากหลายช่องทาง เช่น การเรียนรู้ทางไกล เรียนรู้ตามกลุ่ม ความสนใจ  
เป็นต้น สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบัน ที่เป็นระบบมาตรฐาน
อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้ และกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจแสวงหา
ความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของตนผ่านระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐานทําให้มหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องมีการปฏิรูปภาคการศึกษาของประเทศอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยี 
และความต้องการของผู้เรียนที่จะมีการเปลีย่นแปลงอย่างมากในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 
 
การระบปุระเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมโดยใช้ TOWS matrix 

การดําเนินงานในขั้นตอนน้ีเป็นการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 จุดแข็งภายในที่ตรงกับโอกาสภายนอก 
ส่วนที่ 2 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับโอกาสภายนอก 
ส่วนที่ 3 จุดแข็งภายในที่จับคู่กับภัยคุกคามจากภายนอก 
ส่วนที่ 4 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับภัยคุกคามจากภายนอก 
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ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)
1. สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงมาได้ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
2. จํานวนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเพ่ิมขึน้

อย่างรวดเร็ว 
3. อัตราส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกสูง

สําหรับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี 

4. สามารถบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บันฑิตที่สามารถมีงานทําภายหลังจากจบ
การศึกษาภายใน 1 ปี มีอัตราส่วนสูง 

6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
การวิจัยจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

7. จํานวนโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้นอย่างโดดเด่น 

8. โครงการวิจัยได้รับการตีพิมพ์และถูก
นําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างโดดเด่น 

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง

เนื่องจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

2. มหาวิทยาลัยพ่ึงพารายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินในอัตราส่วน 
ค่อนข้างสูง 

3. รายจ่ายค่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง 

4. การขยายตัวของจํานวนอาจารย์มากกว่า
จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

5. อัตราส่วนอาจารย์ที่มีตําแหน่ง 
ทางวิชาการข้างตํ่า 

6. จํานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
ทั้งนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาใหม่ 

7. อัตราส่วนนักศึกษาที่จบการศึกษา 
ในหลายคณะยังมีอัตราส่วนค่อนข้างตํ่า 

โอกาส (Opportunities) 
1. กิจกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องท้ังในระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด 

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ยังมี
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า
และคุณภาพของผลผลิตขั้นต้น 

3. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ดีและมีกําลังแรงงานในพ้ืนที่ 
เป็นจํานวนมาก 

4. สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร 
ในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่
อ่อนแอลง 

5. สถานการณ์ความม่ันคงด้านน้ําที่มี
แนวโน้มมีปัญหาในอนาคต 

6. สถานการณ์ด้านขยะที่มีความรุนแรงขึ้น
ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด 

7. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Global warming) 

8. ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ชายฝ่ังและบนแผ่นดิน 

ประเด็นเชิงรุก
1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่

มุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดและภาคใต้ 
(S2, S3, S6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, 
O7, O8) 

2. ยกระดับความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย 
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และการประมง 
(O2, S2, S3, S6) 

3. พัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะ
ฝีมือกําลังแรงงานในสถานประกอบการ 
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย  
(O3, S2, S3, S4) 

 

ประเด็นเชิงแก้ไข 
1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทางการเงิน

โดยการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย  
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, W1, 
W2, W3, W4) 

2. เพ่ิมสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, W3, 
W4, W5, W6) 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากบุคลากรที่มีอยู่ 
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, W3, 
W4, W5, W6) 

4. ควบคุมกํากับจํานวนอาจารย์ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการชุมชนและพันธกิจอ่ืนๆของ
มหาวิทยาลัย 
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 
O8, W3, W4, W5, W6) 

5. ส่งเสริมและขับเคล่ือนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
ภาระการสอน การวิจัย การบริการชุมชน
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 
O8, W5) 

6. ยกระดับแนวทางและกระบวนการ
ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาใหม่ 
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(O1, O2, O3, O4, O5, O6, W6)

7. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
(O1, O2, O3, O4, O5, O6, W7) 
 
 

ภัยคุกคาม (Threats)
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้าน

การลงทุน การส่งออก มีแนวโน้มตํ่า 
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ 

2. แนวโน้มการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุใน
ระดับประเทศ 

3. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับมีแนวโน้ม
ลดลง 

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
แบบก้าวกระโดด 

 

ประเด็นเชิงป้องกนั
1. ป้องกันผลกระทบจากความเส่ียงจากการ

ลดลงของงบประมาณโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านรายจ่าย
(T1, T2, T3, S1, S4) 

2. ป้องกันผลกระทบด้านการจ้างงานโดยการ
เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
(T1, S3, S6) 

3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศโดย
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และครบวงจร  
(T1, S3, S6, S7, S8) 

4. นําความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาเป็น
เคร่ืองมือในการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนการสอน การวิจัย  
และการพัฒนาชุมชน 
(T3, T4, S3, S6, S7)

ประเด็นแก้วิกฤต 
1. พัฒนาช่องทางและกลไกในการจัดหา

รายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทน
รายได้จากแหล่งเดิมที่มีแนวโน้มลดลง 
(T1, T2, T3, W1, W2, W3) 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย
อาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
รับมือกับแนวโน้มการลดลงของจํานวน
นักศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิม  
(T3, T4, W6) 

 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ผลการวิเคระห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT และ TOWS matrix พบว่ามีประเด็นเชิงรุก, 

ประเด็นเชิงป้องกัน, ประเด็นเชิงแก้ไข และประเด็นแก้วิกฤติ ดังน้ี 
ประเด็นเชิงรุก (O-S) ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่มุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดและภาคใต้ 

2. ยกระดับความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย ยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน และการประมง 

3. พัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้และทกัษะฝมีือกําลังแรงงานในสถานประกอบการ SMEs
และผู้ประกอบการรายย่อย 

ประเด็นเชิงปอ้งกัน (T-S) ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
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1. ป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงจากการลดลงของงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้านรายจ่าย 

2. ป้องกันผลกระทบด้านการจ้างงานโดยการเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด 

3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศ 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครบวงจร  

4. นําความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการเรียนการสอน การวิจัย และ การพัฒนาชุมชน 

 
 
ประเด็นเชิงแก้ไข (O-W) ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทางการเงิน โดยการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
2. เพ่ิมสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากบุคลากรที่มีอยู่ 
4. ควบคุมกํากับจํานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย  

การให้บริการชุมชน และพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมและขบัเคลื่อนการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้อง 

กับภาระการสอน การวิจัย การบริการชุมชน 
6. ยกระดับแนวทางและกระบวนการส่งเสริมคณุภาพนักศึกษาใหม ่
7. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ประเด็นแก้วิกฤต (T-W) ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. พัฒนาช่องทางและกลไกในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนรายได้ 

จากแหล่งเดิมที่มีแนวโน้มลดลง 
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพ่ือรับมือ 

กับแนวโน้มการลดลงของจํานวนนักศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม 
 

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําโครงการเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทํา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 จํานวน 14 เวท ีประกอบด้วยกลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย จํานวน 10 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) บุคลากรสายวิชาการ 4) บุคลากรสายสนับสนุน 5) คณบดี 
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ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 6) ศษิย์เก่า 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8) ผู้ประกอบการ 9) หน่วยงานภาครัฐ 
และ 10) ผู้บรหิารและตัวแทนสภามหาวิทยาลัย รวม 367 คน 

มีผลประเด็นความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี จาํแนกได้  
9 ประเด็น คือ 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการวิจัย 4) ด้านการบริการวิชาการ  
5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6) ด้านการเงินและสินทรัพย์ 7) ด้านการสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น  
8) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 9) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1) ด้านคณุภาพบัณฑิต ควรจัดทําแผนการรับนักศึกษาที่เน้นคุณภาพและมีการประชาสัมพันธ์ 
อย่างทั่วถึง ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการรับนักศึกษาโดยเน้นคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก และมีคณุสมบัติ
ตรงตามสาขา มุ่งเน้นการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาให้คิดเป็น ทําเป็น และได้ฝึกประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการจริง เพ่ิมทักษะทางภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี และการคดิเชิงวิเคราะห์ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์ ความอดทน รวมถึงการมีเครือข่าย
สถานประกอบการ เพ่ือรองรับการทํางานของบัณฑิต 

2) ด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมต่างๆ ควรตอบโจทย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
เช่น การพัฒนานวัตกรรมจากยางพารา การสร้างมูลค่ายางพารา การพัฒนาระบบตลาด มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีการบูรณาการหลายศาสตร์ เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี มกีารเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
กับสถานประกอบการ เช่น สถานพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว เป็นห้องเรียนชุมชน พัฒนาหลักสูตรใหม ่โดยสร้าง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ อาจจะพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ หรือเป็นหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (Short 
course) หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย มคีวามหลากหลาย เช่น การใช้
ระบบ e-learning ระบบ MOOC และการเรียนการสอนต้องตอบโจทย์ว่านักศึกษาเรียนแล้วสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยอาจจะเพ่ิมตัวช้ีวัดในรายวิชาให้มีความชัดเจน มีการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ิมการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยสัมผัสสิ่งแวดล้อมจากภายนอก หรือผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการส่งเสริมผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์  

3) ด้านการวิจัย สนับสนุนให้มกีารทําวิจัยโดยมีการบูรณาการในแต่ละศาสตร์  สามารถ 
นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น มีนวัตกรรมใหม ่ๆ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และควรมีการสนับสนุนการวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงมีระบบติดตาม
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

4) ด้านการบริการวิชาการ ควรมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการที่มีความสอดคล้องทั้ง
ระดับประเทศ จังหวัด กลุ่มจงัหวัดและชุมชน มีการบูรณาการกับชุมชนอย่างแท้จริง ในด้านงานวิจัย หลักสูตร
การเรียนการสอน และการทาํงานร่วมกับชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น การแก้ปัญหาขยะ การ
แก้ปัญหาน้ําทว่ม นํ้าเสีย การสนับสนุนการท่องเที่ยวพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านท่องเท่ียว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลและนวัตกรรม 
สู่ชุมชน และเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายในชุมชน และมีการพัฒนามาตรฐานและออก
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ใบรับรอง เช่น ให้ความรู้ด้านเกษตร การส่งเสริมอาชีพ อบรมภาษาอังกฤษ/จีน รวมถึงควรมีการนําสิ่งที่ศึกษา
จากชุมชนและทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดนวัตกรรมและนํากลับไปใช้กับชุมชน 

5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ควรปรับประเภทบุคลากรให้เป็นประเภทเดียวกันเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้าํภายในองค์กร มีการกําหนดกรอบภาระงานที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาบุคลากร และ Career Path  
ที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระบบการประเมินที่ใช้หลกัธรรมาภิบาล มีการสร้างขวัญและ
กําลังใจในความมั่นคงด้านอาชีพเพ่ิมขึ้น จัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ิมขึ้น เช่น Nursery  โรงเรียน
สาธิต เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ด้านงานวิจัย 
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และควรมีการจัดทํากิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

6) ด้านการเงนิและสินทรัพย์   ควรมีระเบียบการเบิกจ่ายเป็นมาตรฐานชัดเจน งบประมาณมี
ความยืดหยุ่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามความเป็นจริง ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น 
งบประมาณสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์ ในการ
บํารุงรักษา และการซ่อมแซมเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ และควรมีนโยบายในการจัดหารายได้เพ่ิมขึ้น  
เช่น การเปิดโรงเรียนสาธิต โรงแรม การผลิตของที่ระลึก การจัดหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

7) ด้านการสรา้งภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้มีความพร้อมทันสมัยมมีาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ อุปกรณ์ห้องแล็บที่มีความ
สมบูรณ์ ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่นักศึกษา เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบการให้คําปรึกษา เป็นต้น 
ควรมีสมาคมศษิย์เก่าที่เข้มแข็ง และการสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือรองรับการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาในอนาคต 

8) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์อัตรากําลังอย่างจริงจัง ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์การทํางานให้มีความพร้อมทันสมัย มีมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
นักศึกษาให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขนส่งภายในมหาวิทยาลัย สถานที่จอดรถจักรยานและ
จักรยานยนต์ เพ่ิมพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมให้นักศึกษา ปรบัเวลาในการให้บริการห้องสมุด  
การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์ฟิตเนส เพ่ิมหอพักนักศึกษา เป็นต้น และเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาที่ด้อยโอกาสและพิการมากขึ้น เช่น การให้ทุนนักศึกษา การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  
และควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เช่น การเพ่ิมฐานข้อมูล
ในการค้นคว้าวิจัย การบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

9) ด้านการพัฒนาองค์กร  ปรับรูปแบบมหาวิทยาลัยเป็น Community University  นําผลการ
ประเมินตามตัวช้ีวัดมาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  พัฒนาระบบการให้บริการในส่วนต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การบริการแบบ One Stop Service  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาธุรกิจใหม ่เช่น  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับสถานประกอบการ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร การใช้
พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานทางเลือก มีการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย และจัดเป็น
ประเด็นสําคัญสําหรับชุมชนให้เกิดผลเชิงประจักษ์ 
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ทั้งน้ีจากประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสีย ได้นําไปสังเคราะห์ร่วมกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเป็นกรอบประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธานี ใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ต่อไป 
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ส่วนท่ี 4  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ค่านิยมหลัก 

 ปรัชญา  

 วิสัยทัศน์ 

 พันธกิจ  

 อัตลักษณ์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
 
ค่านยิมหลัก  สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา   สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง  
   ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม มสีํานึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมือง ให้มีจติสํานึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม 
กับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา 
รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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อัตลักษณ ์: มีคุณธรรม นาํปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 
โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  

ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ใฝ่รู ้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เทคนิค SWOT และ TOWSsmatrix โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน  
และกลยุทธ์ 30 กลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูส้ําหรบัศตวรรษที่ 21 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกวัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนทุก

ระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จรงิ ปฏิบัติได้” 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรยีน 
กลยุทธ์ที่ 5 : การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย (Purpose Learning) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การยกระดับคณุภาพการผลติและพัฒนาครู 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 6 : เสริมสร้างระบบกลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนทีม่ีคุณภาพและมีความพร้อม 

ในการก้าวเข้าสู่อาชีพครู และคัดสรรคุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 
กลยุทธ์ที่ 7 : การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของ

สังคม 
กลยุทธ์ที่ 9 : การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การยกระดับคณุภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน 
การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 12: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 13 :  ส่งเสริมการเผยแพร่และการ่วมประชุม สมัมนางานวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 14 :  สร้างความเขม้แข็งในการวิจยัและนวัตกรรม โดยสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 15 : พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันาบคุลากร การเงินและงบประมาณ และการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 10 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 16 : การปรับโครงสร้างองค์กร และการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่17 : การปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดสรรทรัพยากร 
กลยุทธ์ที ่18 : เพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดยการ

จัดการทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอื่นให้มีประสิทธิภาพ และสรา้ง
ความสามารถในการระดมทุนจากการรับบริจาค 

กลยุทธ์ที ่19 : เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับสมคัรและคัดเลือกนักศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 20 : ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและข้อมลูขา่วสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 21 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริการนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้มีประสทิธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 23 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์

 สูงสุด  
กลยุทธ์ที่ 24 : การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม

ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย 



32 
 

กลยุทธ์ที่ 25 : ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub Strategies) 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 26: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 27: สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 

กับภาคีพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 28: ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  การอนุรักษ์ฟืน้ฟู สง่เสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 29 : พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่ง
ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมชองภาคใต้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ
สังคม  

กลยุทธ์ที่ 30 : ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม คุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูส้ําหรับศตวรรษที่ 21 
 

 
เป้าประสงค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับนักศึกษาที่หลากหลาย
จากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้น ด้วย
การสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มีคุณภาพสูง 
รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือยกระดับการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
 ยุทธวิธ ี

1. เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยการสร้างระบบ และกลไกการจัดการศึกษาต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต รวมท้ังจัดให้มีการประเมินระดับความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาและความ 
พึงพอใจของผู้ที่ได้รับการศึกษาโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง (Third Party) 

2. ให้บริการหลักสูตรนอกเวลาสําหรับคนทุกช่วงวัยที่มีมาตรฐาน และมีความยืดหยุ่นใน
ด้านเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย เพ่ือเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาท ิอาชญากรรมและความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ 
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทีส่อดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการลดลงของจํานวนนักศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิม อาทิ การเรียนการสอนทางไกล การเรียนระบบ MOOCs (Massive Open 
Online Courses)  

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) ระบบ และกลไกการจัดการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผลการประเมินระดับความ

สัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาและ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับ
การศึกษาโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง (Third Party) 

(2) หลักสูตรนอกเวลาสําหรับคนทุกช่วงวัยที่มีมาตรฐาน และมีความยืดหยุ่นในด้านเวลา
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และผลการประเมินระดับประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
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(3) โครงการ / กิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรบัคนทุกช่วงวัย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(4) รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทีส่อดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ
แนวโน้มการลดลงของจํานวนนักศึกษา อัตราการขยายตัวของผู้เรียน ผลการประเมิน
ระดับความสัมฤทธิผลและความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการศึกษาสมัยใหม่ทีส่อดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของ

ชุมชนทุกระดับ 
 ยุทธวิธ ี

1. กําหนดนโยบายและกลไก เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในระดับท้องถิ่น 
จังหวัด ภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการและพ้ืนฐานของผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน 
3. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศลิปวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดสําคัญ  

(1) นโยบายและกลไก ในการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาน 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ทัง้ในระดับ
ท้องถิ่น จังหวัด ภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ  

(2) กระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและพ้ืนฐานของผู้เรียน และผล
การประเมินระดับความสัมฤทธิผลและความพึงพอใจของผู้เรียน 

(3) รายงานผลการทบทวนหลักสตูรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
รายงานผลการทบทวน และสอดคล้องกับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศลิปวัฒนธรรม 

(4) ผลการประเมนิระดับความสัมฤทธิผลและความพึงพอใจของสถานประกอบการ และผู้
มีส่วนร่วม 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รูจ้ริง ปฏิบัติได้” 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทาํงาน (Work 
Integrated Learning : WIL) 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการเตรียมการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) 
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 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work 

Integrated Learning : WIL)ผลการประเมินระดับความสัมฤทธิผล ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(2) การจัดการศึกษาเพ่ือการเตรียมการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)ผลการประเมิน
ระดับความสัมฤทธิผล  

 
 กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้ 3Rs 8C
ได้แก่ การอ่าน (Reading)การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) การคิด
วิเคราะห์  (Critical Thinking)การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ 
(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสือ่และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม ่ 

2. พัฒนาทักษะอาชีพให้มีผลิตภาพสูงที่สอดรับกับบริบทชุมชน สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) โครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 

หรือการเรียนรู้ 3Rs8C ผลการประเมินระดับความสัมฤทธิผลและระดับการพัฒนา
ทักษะ 3Rs8C เทียบกับก่อนดําเนินกิจกรรมการส่งเสริม 

(2) โครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ และผลการประเมิน
ระดับความสัมฤทธิผล 

(3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้มีผลิตภาพสูงที่สอดรับกับบริบท
ชุมชน สังคม และการเปลี่ยนแปลง และผลการประเมินระดับผลประโยชน์ที่ชุมชน
และสังคมได้รบัจากโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 : การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย (Purpose Learning) 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้รูปแบบการเรียน
การสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ อาทิ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem BasedLearning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน(ResearchBased 
Learning) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project BasedLearning) และ
การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Inter Professional Education : IPE) เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี และมีอัตลักษณ์ทีม่หาวิทยาลัย
กําหนดโดยส่งเสริมใหค้ณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังกลุ่ม ชมรมของนกัศึกษา เพ่ือ
จัดทํากิจกรรมร่วมกันทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์เป็นพ่ีเลี้ยง หรือที่
ปรึกษา เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เช่น การปฏิบัติตน
ตามหลักคําสอนพระพุทธทาสจิตอาสา อาสาสมัคร (ตัวแทนประชาชน) สาธารณะ
ประโยชน์ รวมท้ังด้านกีฬาและนันทนาการ และสามารถให้ผู้เรียนนําองค์ความรู้เพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอน

ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ ผลการประเมินระดับความสัมฤทธิผล ความพึง
พอใจของผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(2) การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี และมีอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดผล

การประเมินระดับความสัมฤทธิผล ความพึงพอใจของผู้เรียนและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

(3) การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการทํา
ประโยชน์ต่อส่วนรวมผลการประเมินระดับความสัมฤทธิผล ความพึงพอใจของผู้เรียน
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

2 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การยกระดับคณุภาพการผลติและพัฒนาครู 
 

 
เป้าประสงค ์
 เพ่ือผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดี ครูเก่ง และครูที่สามารถทํางานเช่ือมโยงกับ

ท้องถิ่นได้ มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมี
ความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เน้ือหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) มี
จิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ ทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน (Become a better teacher everyday) 

  
 กลยุทธ์ที6่: เสริมสร้างระบบกลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนทีมี่คุณภาพและมีความ

พร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพครู และคัดสรรคุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของคร ู
 ยุทธวิธ ี

1. คัดเลือกคนเก่งที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00ขึ้นไปมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ครู มีความประพฤติดี จัดให้มีทุนการศึกษาระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร มีหอพัก
ระหว่างเรียน 

2. กําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาครู โดยมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสอน 
การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบทางจิตวิทยาและการวัดแววความเป็นครู 

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน และคัดสรร
นักเรียนในภูมลิําเนาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและรักที่จะเป็นครู เข้าเรียนครูเพ่ือเข้าสู่
วิชาชีพครู และเป็นนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4. ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าเป็นกลไกสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีคณุภาพ 
มาเรียนครู 

5. กําหนดเกณฑ์ คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครู โดยมีการคัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรมมาเป็นครูของครูนอกจากน้ันยังต้อง
มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนนอกเหนือจากคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

6. ดําเนินการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองการบรรจุผู้ที่จบครูเข้าทํางานเป็นข้าราชการตาม
ภูมิลําเนาเมื่อจบการศึกษา 
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ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักเรียนที่เรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มี

ความประพฤติดีที่สมัครเข้าเรยีนคณะครุศาสตร์ 
2. จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา

ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนหอพักระหว่างเรียน 
3. หลักเกณฑ์ในการกําหนดคุณลักษณะของผูส้อนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการ

ยอมรับจากภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  
4. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้

กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองการบรรจุผู้ที่จบครูเข้าทํางานเป็นข้าราชการตาม
ภูมิลําเนาเมื่อจบการศึกษา 

 
 กลยุทธ์ที่ 7 : การผลิตครคูณุภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน

และประเทศ 
 ยุทธวิธ ี

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้
มาตรฐานคุณลกัษณะบัณฑิตครูคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร
โดยความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. พัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยได้เรียนวิชาชีพครู เพ่ือที่จะ
เช่ือมโยงนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. พัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ 
ที่โครงการกําหนด ที่สามารถทํางานเช่ือมโยงกับท้องถิ่นได้ โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น 

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาครูที่เน้นคณุภาพ และใช้ระบบอยู่ร่วมกัน 
(Residential System) ในการพัฒนานักศึกษาครูคุณภาพสูง 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกํากับและติดตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 ตัวชี้วัดสําคัญ  

1. มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2. อัตราส่วนบัณฑิตครูที่สอบผา่นมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
3. อัตราส่วนบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยฯ ที่มีงานทําในสายวิชาชีพทางการศึกษา 
4. อัตราส่วนบัณฑิตครูที่มีงานทําต้ังแต่ปีแรกที่จบการศึกษา 
5. จํานวนและความครอบคลุมของนักศึกษาครูในโครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่

ได้รับการบรรจุเข้าทํางานในท้องถิ่น 
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6. อัตราส่วนบัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุครไูด้ภายใน 2 ปีแรกที่จบการศึกษา 
7. อัตราส่วนบัณฑิตครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะนักศึกษาครูคณุภาพเป็นเลิศ 
8. ผลการประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
9. ฐานข้อมูลในการกํากับและติดตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
 กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ขุมทรพัย์ทางปัญญา

ของสังคม 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพครูของครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูของครูให้มคีวามเช่ียวชาญในศาสตร ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูของครูด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
4. จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาครูหรือครขูองครูให้มีประสิทธิภาพการสอนทั้ง

สถาบันภายในและภายนอก เช่น โครงการมือใหม่หัดสอน เป็นต้น 
5. จัดให้ครูของครูมีประสบการณ์สอนในโรงเรียน 
6. เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการพัฒนาผู้เรียน 
7. เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ /สาระการเรียนรู้ 
8. เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้พัฒนาผลงานทาง

วิชาการสําหรับขอเลื่อนวิทยฐานะ 
9. ผลักดันและสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน 
10.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. อัตราส่วนครูของครูที่มีประสบการณ์/ส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับสถานศึกษา 
2. อัตราส่วนครูของครูที่มีผลการประเมินโดยนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่

ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับ 3.50  ขึน้ไป 
3. อัตราส่วนครูของครูที่มีเอกสารประกอบการสอน/ตํารา/บทความวิชาการ/บทความ

วิจัย 
หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสาขาที่เช่ียวชาญ 

4. อัตราส่วนครูของครูที่มีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 
5. อัตราส่วนครูของครูที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
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6. อัตราส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน 

7. อัตราส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ใน
ศาสตร์/มีทักษะจัดการเรียนรู้/มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

8. อัตราส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  
มีผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอเลื่อนวิทยาฐานะ 

9. อัตราส่วนโรงเรียนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 

10.มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามโครงสร้างของหน่วยงาน 
11.บุคลากรสายสนับสนุนมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 กลยุทธ์ที่ 9 : การสรา้งนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรู้ 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครู รวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างนวัตกรรม
ทางการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนําไปประยุกต์ใช้ รวมถึง
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

2. ขับเคลื่อนการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือให้เป็น
ต้นแบบในด้านการจัดการเรียนการสอน และบริบทต่างๆท่ีสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต/พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มมีาตรฐานเป็นต้นแบบ/เป็นแหล่งปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้การวิจัย และนวัตกรรม
ทางด้านการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. มีนักเรียน คร ู หรือโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสตีม (STEAM Education)เพ่ิมขึ้นในแต่ละ
ปี 

2. มีผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู อันเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างครูของครู รวมทั้งครแูละบุคลากรในสถานศึกษา   
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3. โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร้อยละ 50 นํานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้ 

4. มีการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5. มีโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในการผลติ/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

มาตรฐานเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
6. อัตราส่วนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการ 
7. อัตราส่วนโรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ  
(O-NET) ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 

8. อัตราส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนทีบ่ริการได้รับ
การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การยกระดับคณุภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 

การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
 

 
เป้าประสงค ์
 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ และนวัตกรรมทีต่อบสนองต่อการพัฒนาการเรียนการ

สอน ที่นําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และพัฒนา ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

 กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผูส้รา้งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธวิธ ี

1. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมแต่ละรุ่น 
2. จัดหาทุนวิจัยและพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม ่
3. จัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม ่
4. สร้างระบบกลไก และสิ่งแวดล้อมเพ่ือจูงใจต่อการทํางานของนักวิจัยและผู้สร้าง

นวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่น 
5. สนับสนุนให้คณะและสาขาวิชาจัดทําแผนและโครงการวิจัยและนวัตกรรมระยะ 5 ปี 

สร้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

6. สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกับอาจารย์ 
 ตัวชี้วัดสําคัญ  

(1) แผนงานและกจิกรรมการส่งเสริมแผนพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรม 

(2) จํานวนเงินทุนวิจัยและนวัตกรรม และพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่น
ใหม ่

(3) จํานวนนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหมท่ี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 

(4) ระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่น 
(5) คณะและสาขาวิชามีโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องเป้าหมายในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทกุมิติ 
(6) จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
(7) จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ 
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 กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ยุทธวิธ ี

1. สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรม เก่ียวกับการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์

และนักศึกษา 
3. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนรว่มงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ 
4. สอดแทรกงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ในการเรียนการสอนในประเด็นที่

เก่ียวข้อง 
5. การจัดต้ังคลินิกความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้บริการทั้ง

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดสําคัญ  

(1) จํานวนงานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(2) จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(3) จํานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ 
(4) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยและ

นวัตกรรมในการเรียนการสอน 
(5) มีคลินิกความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 
 ยุทธวิธ ี

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทีใ่ห้เกิดการเช่ือมโยงข้ามศาสตร์
เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. จัดการความรู้โดยรวบรวมผลการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดและนําไปใช้ประโยชน์ 

3. พัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ปัญหา
ความมั่นคงด้านพลังงานและความต้องการพลังงานสะอาด ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และภาคใต้ ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและพ้ืนที่อ่อนไหวและความสมัพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรม ซึ่งประเด็นทั้งหมดน้ีเป็นการท้าทายความเป็นเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

4. สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. จํานวนและอัตราส่วนการขยายตัวของงานวิจัยและนวัตกรรมข้ามสาขาวิชา และ

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์                ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ 

2. จํานวนและการขยายตัวของโครงการวิจัยและนวัตกรรม และงบประมาณที่สอดคล้อง
กับความท้าทายต่างๆ ที่สังคมกําลังเผชิญ อาทิเช่น ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน
และความต้องการพลังงานสะอาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมและพ้ืนที่อ่อนไหวและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 

3. จํานวนนวัตกรรมจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วมประชุม สัมมนางานวิจัยทั้งระดับชมุชน

ท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ยุทธวิธ ี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการมสีว่นร่วมในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย   ในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ เพ่ือประเมินผลการวิจยัในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
พัฒนาตัวช้ีวัดและบทบาทของงานวิจัย และการทบทวนนโยบายด้านงานวิจัย  

2. ยกระดับการอํานวยความสะดวกและคุณภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการวิจัยระดับนานาชาติ ต้ังแต่การเข้าร่วมการประชุม และความร่วมมือ
ด้านการวิจัยเพ่ือให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) จํานวนและการขยายตัวของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ Thai Journal Citation Index-TCI, Web of 
Science, Scopusเป็นต้น รวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูกนําไปอ้างอิง  

(2) จํานวนคร้ังและอัตราส่วนการขยายตัวของการมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

(3) ขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลงในการอนุมัติ เพ่ือให้นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการวิจัยระดับนานาชาติ 

(4) จํานวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยระดับนานาชาติ  
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 กลยุทธ์ที่ 14: สร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและนวัตกรรม โดยสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 ยุทธวิธ ี
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภายในประเทศ 
2. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

   
 ตัวชี้วัดสําคัญ  

(1) จํานวนและอัตราส่วนการขยายตัวของจํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นการ
ประสานความร่วมมือในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน  

(2) แผนงานการระดมทุนวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ 
(3) จํานวนและอัตราการขยายตัวของโครงการและเงินทุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 
 กลยุทธ์ที่ 15 : พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมด้านการวิจัยและการเผยแพร่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล 
 ยุทธวิธมีีกลไก พัฒนากระบวนการ และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพรผ่ลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย แต่จะต้องไม่
กระทบกับความสมบูรณข์องการวิจัย หรือเป็นอุปสรรคกับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. มีกลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชา อาทิ 
“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เป็นต้น 

2. มีกระบวนการ และแนวปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชา อาทิ คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ เป็นต้น 
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4 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันาบคุลากร การเงินและงบประมาณ และการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถสูง ที่จะทําให้มหาวิทยาลัย 

คณะ และสํานักต่างๆ มีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทในการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 กลยุทธ์ที่ 16 : การปรับโครงสร้างองค์กร และการยกระดบัการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 
 ยุทธวิธ ี

1. ต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทบทวนปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความสอดคล้องในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลยัเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดการจ้างงาน และการคัดสรรบุคลากร ให้ส่งผลต่อ
การสร้างขวัญกําลังใจและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดย
คํานึงถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีสว่นร่วมในกระบวนการปรับปรุงในสาระสําคญัรวมถึงแนวโน้มการเรียน
การสอนแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พิจารณา 

3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ และการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน พร้อมทั้ง
กําหนดกลไก กระบวนการ และจัดทําแผนงานในการขับเคลื่อน และกําหนดดัชนีช้ีวัด 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุงขอบเขตการ
ทํางาน ภาระงาน การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร โดยมีการประสานงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ สํานักต่างๆ รวมทั้งยกระดับความสําคัญของกิจกรรมทีมุ่่ง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีคณะกรรมการเพ่ือทบทวนปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรให้มีความสอดคล้องในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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(2) มีการปรับปรุงและทบทวน ระบบการสรรหา การให้รางวัล และการธํารงรักษา
บุคลากร โดยคาํนึงถึงแนวโน้มการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  และการตอบสนองการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

(3) มีแผนปฏิบัติการในการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และการเข้าสูตํ่าแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุนรายบุคคล โดยเน้ือหาแผนปฏิบัติการจะต้องมีการกําหนด
กระบวนการ วิธีการ และกรอบระยะเวลา (Schedule) รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดําเนินการอย่างชัดเจน 

(4) มีกรอบข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่มีความยืดหยุ่น อาทิ การปรับปรุงภาระการสอน หรืองานอ่ืนๆ การลด
ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบ เป็นต้น 

(5) มีกลไกในการขับเคลื่อนการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และการเข้าสู่ตําแหน่ง 
ที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ มีบทบาทในการกํากับดูแล ติดตาม
ความก้าวหน้า และให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ขอตําแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รวมท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
มาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์ที่ขอตําแหน่งทางวิชาการ  

(6) จํานวนและอัตราส่วนการขยายตัวของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

(7) ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
(8) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ 

 
ด้านการเงนิและงบประมาณ 
เป้าประสงค ์
 มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความย่ังยืนทางการคลัง โดยการสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพ

เศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ 
และการให้คําปรึกษา รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรม ในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น
ที่ได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคง และมีการลดรายจ่ายควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหารงาน และการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ์ที ่17 :การปรับปรุงการวางแผนการคลงัและการจัดสรรทรัพยากร 
 ยุทธวิธ ี

1. ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการให้บริการที่ครอบคลุมบริการสว่นกลางและ
บริการทางวิชาการ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก ทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การสอน การวิจัย และการบริการ เพ่ือให้มกีารจัดสรรรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งการวางแผนจํานวนนักศึกษาได้เหมาะสม 

2. ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลร้อยละ 10 - 15 ต่อปี เพ่ือให้มีเงินสะสม
เพียงพอในโครงการลงทุน การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพบุคลากร 

3. เพ่ิมระดับเงินทุนสํารอง (เงินสะสม) ใหค้รอบคลุมค่าใช้จา่ยสําหรับเรียนการสอนและ
การวิจัย และการบริหารงานบุคคล และจัดให้มีการทําแผนงบประมาณระยะ 3 ปี  

4. พัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการคลังที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยจัดทําโครงการนําร่องในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจ 
การค้า อุตสาหกรรมและการบริการ 

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการวางการวางแผนทางการคลังในระยะยาวอย่างย่ังยืน ที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าบริการ และการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ 

6. ปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนด้านการเรียนการสอน และการวิจัยโดยไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อระดับคุณภาพที่กําหนดไว้ ด้วยวิธีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ อาทิ การประหยัดต้นทุนโดยใช้ประโยชน์จากขนาด (The benefits of 
scale) 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงครอบคลุมทุกพันธกิจ 
(2) มีการดําเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลร้อยละ 10 - 15 ต่อปี 
(3) ระดับเงินทุนสํารอง (เงินสะสม) ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
(4) มีคณะสาขาวิชา และหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินจากการจัดการเรียนการ

สอนการบริการวิชาการ และการวิจัย หรือภารกิจอ่ืน โดยไม่ต้องรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

(5) ต้นทุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยลดลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ
ที่กําหนดไว้ 

(6) มีแผนทางการเงินในระยะยาวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการบํารุงรักษา ค่าบริการ และ
การเสื่อมมูลคา่ของสินทรัพย์ระยะ 5 ปี และ 10 ปี  
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 กลยุทธ์ที1่8 : เพิ่มรายได้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดย
การจัดการทรพัยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการระดม
ทุนจากการรับบริจาค 

 ยุทธวิธ ี
1. จัดให้มีกิจกรรมอย่างเป็นทางการในการรับบริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ิมช่องทางรายได้ของมหาวิทยาลัยและพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น โดยกิจกรรมการรับบริจาคเงิน
สามารถพัฒนาจากระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดย
การใช้ผลงานการแก้ไขปัญหา การพัฒนาชุมชนทั้งด้านความยากจน สุขภาพ และด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน 

2. มอบผลตอบแทนที่ดีและน่าภาคภูมิใจให้กับผู้ที่บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระดับความสําคัญทาง
วิชาการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการระดมทุนมีการเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพกับการ
สนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมทางวิชาการ 

4. ปรับปรุงระบบการคลังให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บรจิาคภายนอก 
และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการควบคมุภายในเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ดีย่ิงขึ้น 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีกิจกรรมการรับบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

อย่างเป็นทางการในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้ 
(2) มีกิจกรรมที่สรา้งความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่ส่งผล

กระทบต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(3) มีการจัดทําแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับระดับความสําคัญทาง

วิชาการ 
(4) มีการปรับปรุงระบบการคลังให้มีความโปร่งใส โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) จํานวนและอัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการรับบริจาค 

 
 
 
 



50 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียน 
เป้าประสงค ์
 รับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการท่ีเป็นธรรม โดย

พิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ 19 : เพิ่มประสิทธภิาพและคุณภาพในการรับสมัครและคัดเลอืกนักศึกษา 
 ยุทธวิธ ี

1. ยกระดับการพัฒนาแอพพลิเคช่ันในกระบวนการรับสมัครให้มีความทันสมัย และ
สามารถใช้งานได้ง่าย รวมท้ังปรับปรุงวิธีการในการประเมนิผู้สมัครโดยให้คุณค่าและ
ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาใน
กระบวนการกลั่นกรองผู้สมัคร 

2. ขยายการให้ทนุการศึกษา เพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูง จากกลุ่มนักเรียนที่
หลากหลายในการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. ใช้มาตรการเชิงรุกในการสรรหานักเรียนที่มศีักยภาพสูงแต่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับ
ปริญญาตรี เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือค่านิยมของครอบครัว 

4. จัดให้มีโครงการด้านวิชาการภาคฤดูร้อน หรือช่วงปิดเทอมที่มีคุณภาพสงูแต่มี
ค่าใช้จ่ายตํ่า เพ่ือค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถจะสมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ในอนาคต 

5. เพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาเพ่ือดึงดูดใจนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/
ปริญญาเอก) ที่มีศักยภาพสงู ดําเนินการเชิงรุกโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

6. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับด้านเน้ือหาวิชาการ และสรรหาอาจารย์/ผู้สอนที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ และมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับมาประจําหลักสูตร 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) แอพพลิเคช่ันในกระบวนการรับสมัครที่ได้รบัการพัฒนาให้มีความทันสมยั และ

สามารถใช้งานได้ง่าย และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(2) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา ในกระบวนการกลั่นกรองผู้สมัคร  
(3) จํานวนและความครอบคลุมของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเข้า

เรียนในมหาวิทยาลัย  
(4) จํานวนและความครอบคลุมของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับ

ปริญญาตรีเน่ืองจากมีข้อจํากัดด้าน สังคม เศรษฐกิจ หรือค่านิยมของครอบครัว ที่
ได้รับการสนับสนุนการศึกษา เพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
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(5) จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (สมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ในอนาคต) ทีเ่ข้าร่วมโครงการด้านวิชาการภาคฤดูร้อนหรือช่วงปิด
เทอม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

(6) จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญา
เอก) ที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนทนุการศึกษา 

(7) จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(8) จํานวนและอัตราการขยายตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญา

เอก) ในภาพรวม 
(9) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอหลักสูตร เน้ือหาวิชาการ และความรู้ความเช่ียวชาญ

ของผู้สอน/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

2) การบริการวิชาการและการบริการนักศกึษา 
เป้าประสงค ์
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเด่น ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย 
 
 กลยุทธ์ที่ 20 : ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 ยุทธวิธ ี

1. อํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย และ
บุคลากรภายนอก ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ด้วยข้อมูล
ที่ผู้ใช้จําเป็นต้องใช้ ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  อย่างสะดวก
โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบ 

2. พัฒนาความสัมพันธ์ในการทาํงานอย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุด
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงการให้บริการข้อมูลทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ รวมทัง้ขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการให้ยาวนานขึ้น และมี
วัสดุด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ ให้ยืมอย่างเพียงพอ 

3. สนับสนุนการใช้และการเก็บรักษาวัสดุด้านการศึกษา ทั้งหนังสือและวัสดุต่างๆ ใน
รูปแบบเป็นกายภาพและดิจิทัล ตลอดจนบูรณาการวัสดุการเรียนการสอนรูปแบบ
ต่างๆ ในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ด้วยการสัมภาษณ์และสํารวจผู้ใช้
ห้องสมุดเก่ียวกับแนวโน้มในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงห้องสมุดของ
สาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่าในระดับสงูสุดด้วย
นวัตกรรมออนไลน์ใหม่ๆ  
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4. ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวโน้มในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม เป็นผู้แสวงหาความร่วมมือและนักการสือ่สารที่มีประสทิธิผล และมี
ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) จํานวนและอัตราการขยายตัวของผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์ และผลการ

ประเมินความพึงของผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์ 
(2) จํานวนและอัตราการขยายตัวของห้องสมุดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือในการเช่ือมโยงเพ่ือการให้บริการข้อมูลที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

(3) การขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการของห้องสมุดให้ยาวนานขึ้น และมีวัสดุด้าน
วิชาการในรูปแบบต่างๆ ใหยื้มอย่างเพียงพอ 

(4) มีการปรับปรุงหนังสือและวัสดุการเรียนการสอนในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอน และการเก็บรักษาวัสดุด้านการศึกษาทั้งหนังสือและวัสดุต่างๆ ทั้งในรูปแบบ
เป็นกายภาพและดิจิทัล  

(5) มีการฝึกอบรม และพัฒนาเจา้หน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอในการ
สนับสนุน 
การเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวโน้มในด้านการศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม เป็นผู้แสวงหาความร่วมมือ และนักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และมีความรู้
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

(6) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
ครอบคลุมผูใ้ช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด โดย
มีการประเมินอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
 

 กลยุทธ์ที่ 21 : ปรับปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการบริการ
นักศึกษา 

 ยุทธวิธ ี
1. จัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จที่มีความพร้อมด้าน

ฐานข้อมูล มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีเทคโนโลยีการดําเนินงานที่
ทันสมัย เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการให้บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้บริการนักศึกษา โดยมีการมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการศูนย์มีอํานาจในการ



53 
 

ตัดสินใจแทนหน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกระบวนการ
ดําเนินงานที่จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ และจะต้องมีการพัฒนาระบบการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการโดยครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนนักศึกษาที่มาใช้บริการท้ังหมด 

2. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการให้บรกิารนักศึกษา โดยการพัฒนา
ระบบ Oracle Student System (OSS) หลักและระบบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และการ
สมัครเรียนออนไลน์ 

3. พัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือรายงานการกํากับดูแลการศึกษาออนไลน์ การสอบเข้า การ
แจ้งเวลาการสอบ ให้กับนักศกึษาและเจ้าหน้าที่และการจดัทํารายงานผลการสอบ
ทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาตัวเองใน
แบบออนไลน์ รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลนักเรียนจาก
ทางเว็บไซต์ได้จากทุกที่ เพ่ือให้สามารถเข้าดูและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
ตลอดเวลา 

 ตัวชี้วัดสําคัญ 
(1) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ โดยครอบคลุมผูใ้ช้บริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการศูนย์ทั้งหมด โดยมีการประเมินอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
(2) มีการพัฒนาระบบ Oracle Student System (OSS) หลัก และระบบที่เก่ียวข้อง

ใหม่ๆ   
เพ่ือสนับสนุนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และการสมัครเรียนออนไลน์ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(3) มีแอพพลิเคชันเพ่ือรายงานการกํากับดูแลการศึกษาออนไลน์ การสอบเข้า การแจ้ง
เวลา 
การสอบ ให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ และการจัดทํารายงานผลการสอบทั้งหมดเป็น
แบบอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาตัวเอง และ
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากทางเว็บไซต์ได้จากทุกที่ 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เป้าประสงค ์
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการสื่ อสารให้มีความสอดคล้อง กับทิศทาง 

การพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆ ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ คณะ สํานัก และหน่วยงาน 
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ที่เก่ียวข้องสามารถกําหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ที่มีความจําเป็นสําหรับการใช้งานได้ 

 กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ 

 ยุทธวิธ ี
1. ต้ังคณะกรรมการในการพัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือทําหน้าที่ในการวางแผน และจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยการประสานงานและการทํางานร่วมกันกับ
คณะ และสาขาวิชาในการกําหนดขีดความสามารถ คุณภาพ และต้นทุนของการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสงู 
เพ่ือให้มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่มาใช้ในการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย ตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและกลุ่มผูใ้ช้บรกิารกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินการทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งหมดของ
คณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย คําอธิบายเก่ียวกับ
ระดับบริการและการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เพ่ือให้มั่นใจว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารกับประโยชน์ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมค่าใช้จา่ยในการ
บํารุงรักษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารให้ทันสมัย
เหมาะสมกับความจําเป็นในการใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมให้
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดสําคัญ 
(1) มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและคณะทํางานที่มีอํานาจ

การตัดสินใจในเชิงการบริหารและงบประมาณ เพ่ือวางแผน และจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

(2) มีทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง 
เพ่ือให้ บริการ สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของ
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คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและกลุ่มผูใ้ช้บริการกลุ่มต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(3) มีการทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งหมดของคณะ 
และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานผลการทบทวน 

 
4) ด้านอาคารสถานท่ี และโครงสร้างพืน้ฐาน 
 เป้าประสงค ์
  มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์สําหรับบุคลากรและนักศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ 23 : : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มคา่และเกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
 ยุทธวิธ ี

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทําข้อแนะนําเก่ียวกับการใช้อาคาร สถานที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จัดทําแผนงาน การบํารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกําจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุง
สภาพโดยรวมของอาคารต่างๆ และจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยในการอนุรักษท์รัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของภาคใต้ 

4. จัดทําแผนแมบ่ท ผังการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพ  

5. จัดเตรียมพ้ืนที่สํารองอย่างเพียงพอ สําหรับที่พักอาศัยอาจารย์และบุคลากร เพ่ือ
ประโยชน์ในการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง เน่ืองจาก
ในอนาคตค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยจะสูงขึ้น และบริเวณพ้ืนที่บริเวณโดยรอบที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา และมแีนวโน้มที่จะมี
ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหานักวิชาการและ
บุคลากรที่มีคณุภาพสูงในอนาคต 
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 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง

อํานวยความสะดวก และข้อแนะนํา เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) แผนงานการพัฒนาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน การปรับปรุงตกแต่ง เพ่ือปรับปรุงสภาพ
โดยรวมของอาคารต่างๆ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับการจัด
กิจกรรมการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

(3) อาคารสถานที่ ได้รับการปรับปรุงเพ่ือยืดอายุการใช้งาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดหาเพ่ิมเติมให้
มีความเหมาะสม 

(4) ภูมิทัศน์และการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม สวยงาม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัย
ในการอนุรักษท์รัพย์สินทางวัฒนธรรมของภาคใต้ 

(5) ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
มหาวิทยาลัย 

(6) แผนแม่บท ผังการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและสมดุลทั้งด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ภูมิสถาปัตย์และนิเวศวิทยา 

(7) พ้ืนที่สํารองสําหรับการพัฒนาที่พักอาศัยสําหรับอาจารย์และบุคลากรคณุภาพสูงของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างเพียงพอ 

 
 กลยุทธ์ที่ 24 : การจัดการสิง่แวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 ยุทธวิธ ี
  ดําเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการพัฒนากลไกและแผนงานในการ
ตรวจสอบของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่ควรให้ความสําคัญ คือ การลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอย่างย่ังยืน การลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงาน
ทดแทนรูปแบบอ่ืนๆ  การพัฒนาเทคนิคในการใช้นํ้าอย่างประหยัด การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยี 
และเทคนิคใหม่ๆ ในการกําจัดขยะอย่างย่ังยืน รวมท้ังการผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอ่ืนๆ สู่ช้ันบรรยากาศและระบบนิเวศน์ 
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 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีกลไก แผนงาน และการดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในมหาวิทยาลยัอย่างเป็นรูปธรรม  
(2) มีมาตรการและกิจกรรมการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ

มาตรการปรับปรุงการจัดการของเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
ย่ังยืน 

(3) มีมาตรการและกิจกรรมการลดอัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
โดยการทดแทนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
รูปแบบอ่ืนๆ และผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรการ อาทิ อัตราส่วนการใช้
พลังงานทดแทนสูงขึ้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้า เป็น
ต้น  

(4) มีมาตรการในการใช้นํ้าอย่างประหยัด การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ และผลการประเมิน
การดําเนินงานตามมาตรการ  

(5) มีการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ  ในการกําจัดขยะอย่างย่ังยืน รวมท้ังการผลิต
พลังงานจากขยะโดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษในรูปแบบอ่ืนๆ สู่ช้ัน
บรรยากาศและระบบนิเวศ และผลการประเมินการดําเนินงาน 

(6) ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยสาํหรับค่าไฟ ค่านํ้า และค่ากําจัดขยะลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 
5) ด้านการกํากับดูแล (Governance) 
 เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการกํากับดูแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
 
 กลยุทธ์ที่ 25 : ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธวิธ ี

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ด้วย
การยกระดับคุณภาพในการสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง 
การจัดลําดับความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

2. ออกแบบกลไกและเครื่องมือ ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียจากการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทัง้ภายในและภายนอก เข้ามามีบทบาทในกระบวนการกํากับดูแล
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มหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและเข้มข้นขึ้น เพ่ือแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้   

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีการทบทวนและปรับปรุงกลไก แนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

(2) มีการดําเนินกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง มีการผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตัวเองในการจัดการความเสี่ยงในขอบเขตที่รับผิดชอบ  

(3) มีการทบทวนและการระบุความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง และการตอบสนอง
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานตามกรอบการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

(4) มีการประเมินระดับประสิทธิผล ประสทิธิภาพ และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(5) ผลการประเมนิระดับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

(6) มีกลไกและเคร่ืองมือที่เอ้ืออํานวยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทัง้ภายในและภายนอก เข้ามามีบทบาทในกระบวนการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย และผลการประเมินระดับความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ และการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

(7) ผลการประเมนิระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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5 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub Strategies) 
 

 
เป้าประสงค ์
 ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มั่นคง ย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา ว่าด้วย “การพัฒนา

คน”“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการมีส่วน
ร่วมอย่างมีนัยสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  

 
 กลยุทธ์ที่ 26 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
 ยุทธวิธ ี
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเช่น เสริม

สมรรถนะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ต้ังแต่ต้นทางกลางทาง และ
ปลายทางเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านการสอน การ
วิจัยการบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) สัดส่วนของอาจารย์และบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 
(2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
(3) กิจกรรมเสรมิสมรรถนะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์ต้ังแต่ต้นทางกลางทาง และปลายทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านการสอน การวิจัยการบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

(4) ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากร และผลการประเมินระดับการบูรณาการ
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 กลยุทธ์ที่ 27 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับภาคีพัฒนา 
 ยุทธวิธ ี

1. เข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดทํา
แผนงาน/โครงการร่วมกัน การพัฒนาชุมชนร่วมกัน การจัดงานต่างๆ (การจัดงาน
แสดงสินค้า การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมจากการวิจัยใหม ่การจัดตลาดนัดจ้าง
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งาน) เพ่ือประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการสร้าง ประสานความร่วมมือ เพ่ือเป็นพันธมิตร 
กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกัน ให้เกิดการ
วิจัยและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) มีเครือข่ายที่ตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อจังหวัด

เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
(2) กระบวนการในการประสานความร่วมมือ เพ่ือเป็นพันธมิตรกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน 

ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกัน ให้เกิดการวิจัยและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(3) กิจกรรมการพัฒนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และ
ภูมิภาค และผลการประเมินระดับประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม
โดยรวม และผลการประเมินความพึงพอใจขององค์กรที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

(4) จํานวนและอัตราการขยายตัวของการวิจัย การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และนวัตกรรม
ใหม่ๆ  ที่เกิดการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการ
บริการ 

(5) องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยหรือการทํางานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับภาคส่วน
ต่างๆ 

 
 กลยุทธ์ที่ 28 : ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 
 ยุทธวิธ ี

1. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง 
โดยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ในลกัษณะ พ้ืนที่ พันธกิจ การมี
ส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) 

2. มีส่วนร่วมและบทบาท ในกระบวนการยกระดับการศึกษา และส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลด
ความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

3. ยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public 
Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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4. พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นจุดแข็งที่สําคญั โดยให้ภาคี
พัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม นําเสนอเทคโนโลยีและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  

5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างครบวงจร มีการจัดทําโครงการนําร่องชุมชน ชุมชนต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผันผวนด้านต่างๆ  

6. จัดต้ังศูนย์ เอส อาร์ ยู อินโนเวช่ัน (SRU Innovations Center) เพ่ือดําเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัย และสนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจยัของมหาวิทยาลัยสร้างขึ้น  

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1) ผลการประเมนิระดับประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากกิจกรรมทีม่หาวิทยาลัย

ทํางานร่วมกับภาคีพัฒนา 
(2) หลักสูตรการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบวงจร และระดับความสัมฤทธิผล และความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง 

(3) งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีภาคีพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม นําเสนอ
เทคโนโลยีและแนวทางการแก้ปัญหาใหม ่ๆ และผลการประเมินระดับประโยชน์ที่
ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(4) ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) ศูนย์ เอส อาร์ ยู อินโนเวช่ัน (SRU Innovations Center) ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่เกิดจากการวิจัย และผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
(6) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของมหาลัยของภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
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6 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การอนุรักษ์ฟืน้ฟู สง่เสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
เป้าประสงค ์
 เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย การเรียนการสอน การเรียนรู้ของ
สมาชิกในชุมชนท้องถิ่น และผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถานท่ี
สําหรับการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน เป็นทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจ
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
สังคม และเศรษฐกิจของจังหวัด และภาคใต้ 

 
 กลยุทธ์ที่ 29 : พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ทรัพย์สิน

ทางปัญญาและสิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 ยุทธวิธ ี
1. จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และสวน

พฤกษศาสตร์เพ่ือพัฒนาให้เป็นทรัพยากรทางวิชาการ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์การฝึกสมาธิ พ้ืนที่สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ทีส่ําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน และพัฒนาให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 

2. จัดต้ังมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ เพ่ือใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

และสวนพฤกษศาสตร์ 
2. จํานวนและอัตราการขยายตัวของผู้มาใช้บริการ เพ่ือศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ฝึกสมาธิ พักผอ่นหย่อนใจและท่องเที่ยว 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. มีทุนและรายได้ในการพัฒนาศูนย์การท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นไทยและอาเซียน

เพ่ิมขึ้น 
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 กลยุทธ์ที่ 30 : ส่งเสริม สนับสนนุ แลกเปลีย่น และพฒันาศลิปวัฒนธรรม คุ้มครองมรดกทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ยุทธวิธ ี

1. มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมต่างๆ  

2. จัดต้ังศูนย์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม (Arts and Cultural Creative Center) 
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน 
4. สนับสนุนการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
5. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส่งเสริม

การแสดงออกถึงความภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ โดยเน้นการเช่ือมโยงสู่วิถีชีวิตในมิติที่เก่ียวข้อง 

 ตัวชี้วัดสําคัญ  
1. ศูนย์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม (Arts and Cultural Creative Center) 
2. กิจกรรมเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน 
3. การศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปัิญญา

ท้องถิ่น   
4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 5  กลไกการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ 
 พัฒนากลไก และระเบียบกฎหมาย 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 วิธีการติดตามความก้าวหน้าและเกณฑ์การวัด 

 วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาและคงไว้ซึ่งความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการ ที่ทําให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการที่คณะ สาํนัก และหน่วยงานต่างๆ ต้องดําเนินการในขั้นการ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ได้กําหนดกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ แนวทางการติดตามและประเมินผล  วิธีการติดตามความก้าวหน้าและเกณฑ์การวัด และวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

1. พัฒนากลไกและระเบียบกฎหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ที่ประกอบด้วย “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 

ทําหน้าที่กํากับดูแลและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทั้งระบบ โดยมีกลไกสนับสนุนในรูปของอนุกรรมการและ
คณะทํางาน อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

(1)  คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการในการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
(2)  คณะอนุกรรมการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์  
(3)  คณะอนุกรรมการดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
(4)  คณะอนุกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการระดมทุน  
(5)  คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินผล  

ทั้งน้ี คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรมีบุคลากรภายนอกท่ี
มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน/สาขา เข้ามาเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัดสําคัญ  
(1)  มีการจัดต้ัง“คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” ทําหน้าที่กํากับดูแลและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ทั้งระบบ  
(2)  มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการในการนํายุทธศาสตร์

สู่การปฏิบัติ” มีบทบาทหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
(3)  มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์” มีบทบาทใน

การสื่อสารทําความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง สรา้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ อาทิ ความก้าวหน้าในการพัฒนา 
และผลที่เกิดขึน้จากการพัฒนา เป็นต้น 

(4)  มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์” มหีน้าที่ในการกํากับ
ดูแล ขับเคลื่อน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีการ
จัดต้ังคณะทํางานจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด 
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(5)  มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการระดมทุน” เพ่ือทําหน้าที่
ในการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน งบประมาณ และการระดมทุนในการขับเคลือ่นโครงการ  

(6)  มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินผล” มีบทบาทในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2) พัฒนาระเบียบกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหมี้ความต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงมาเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ือง ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์โดย
ปราศจากความยินยอมพร้อมใจของประชาคมมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดสําคัญ มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ใหม้ีความต่อเน่ือง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละยุค
สมัยได้โดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจของประชาคมมหาวิทยาลัย 

 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

1) พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามยทุธศาสตร์  
อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการติดตามต้ังแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม 
และการประเมินผล มีระบบรายงานผลท่ีมคีุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังกระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

ตัวชี้วัดสําคัญ มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และระบบรายงานผลท่ีมีคุณภาพ 
ทันต่อสถานการณ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ 
อย่างกว้างขวางและสม่ําเสมอ 

2) มีกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าแผนพัฒนาระยะต่างๆ ตลอดจนแผนปฏิบัติการมีความ
สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลวัุตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดสําคัญ มีแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ 

3) มุ่งเนน้กระบวนการวางแผนอยา่งบูรณาการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการ 
การพัฒนาหรือแก้ปัญหา  การบูรณาการนําทรัพยากรมาใช้ และการจัดสรรทรัพยากรแบบองค์รวม 
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ 
และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผน
และการประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดสําคัญ 
(1)  มีกระบวนการวางแผนที่มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา  

และการบูรณาการนําทรัพยากรมาใช้และการจัดสรรทรัพยากรแบบองค์รวมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 
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(2)  มีการนําข้อมูลผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

4) มีกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี และแผนพัฒนาที่เก่ียวข้องทุก 2 ปี เพ่ือทําการ
ประเมินสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี วัตถุประสงค์  
หรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตัวชี้วัดสําคัญ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี และมีการทบทวนแผนพัฒนาที่เก่ียวข้องทุก 2 ปี 
โดยให้ความสําคัญกับการมีสว่นร่วมและความเห็นพ้องต้องกันของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

3. แนวทางการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี20 ปี 

ได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบ CIPP ของ Daniel L. Stufflebeam และตัวแบบ Logical Frame Method (LFM) ที่
พัฒนาโดย The American Aid Agency โดยดําเนินการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ คือ การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) การวัด
ความสําเร็จเชิงผลลัพธ์/ผลกระทบ (Outcome/Impact Success) และการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) โดยมีแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล ดังน้ี 

1) การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) 
(1) แนวทางการวัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คอื  

(1.1) ความสามารถดําเนินการดําเนินงานได้ทันตามเวลา 
(1.2) ความสามารถในการดําเนินงานภายใต้แผนงานที่กําหนด 
(1.3) ความสามารถในการกํากับดูแลหรือดําเนินการให้ผลงาน 

มีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนหรือขอ้กําหนดโครงการ 
(2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลผลิต ตัวช้ีวัดในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ 

เชิงผลผลิต ประกอบด้วย 
(2.1) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิตทีกํ่าหนดไว้ในแผน 

(Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยคํานวณออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละจากแผน 
ที่ได้กําหนด 

(2.2) ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยที่
กําหนดไว้ในแผน (Estimated Unit Cost) โดยการพิจารณาจากร้อยละของการใช้งบประมาณว่าน้อยกว่า 
หรือมากกว่างบประมาณที่ได้ประมาณการเอาไว้ต้ังแต่ขั้นการอนุมัติโครงการ 

(2.3) ความสอดคล้องกัน (Conformance) ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่กําหนดไว้ 
ในขอบเขตงานในเชิงคณุภาพ อาทิ มาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด เป็นต้น 
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(2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  
- มีการคาดการณ์ความต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่าง

เพียงพอเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ 
และมีการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา 
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

- มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่างๆ ต้ังแต่ต้น อย่างรวดเร็วที่สุดนับต้ังแต่
เผชิญกับประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเน่ือง
และทั่วถึง  

- มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการ อาทิ ขวัญกําลังใจของทีม การมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ
เป็นต้น 

- มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการน้อยที่สุด โดยไม่กระทบกับกระบวนการ
ในการทํางานหลัก 
 

- โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพหลังดําเนินการ
โครงการ มีการระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างดําเนินโครงการ และการ
แก้ไขปัญหา 
 

2) การวัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ์ (Outcome Success) 
(1) แนวทางการวัด ความสําเร็จเชิงผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  

(1.1) การสนับสนุน/ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
(1.2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  
(1.3) ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานของโครงการ 

(2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ ์
(2.1) การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์โดยรวมและการบรรลุความมุ่งมั่นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกําหนดเอาไว้ 
(2.2) การบรรลุเปา้ประสงค ์(Purpose) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเกณฑ์

การวัดของแต่ละกลยุทธ์และการบรรลุเกณฑ์การวัดของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ 
3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) เป็นการประเมิน

ความสําเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการท่ีอยู่ภายใต้ 
แต่ละกลยุทธ์ 
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4. วิธีการติดตามความก้าวหน้าและเกณฑ์การวัด 
การติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่สําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย 

ในการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยประด็นที่นํามาพิจารณาประกอบด้วย ความก้าวหน้า 
ในการดําเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปญัหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยการ
ติดตามความก้าวหน้า สามารถดําเนินการต้ังแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมของโครงการจนกระทั่งดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จ  

ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าน้ันสามารถดําเนินการได้ตามอายุของโครงการ อาทิ 
หากเป็นโครงการระยะสั้นที่มอีายุโครงการไม่เกิน 1 ปี ควรมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน หากเป็น
โครงการระยะกลางที่มีอายุโครงการระหว่าง 2-5 ปี ควรมีการติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน และหากเป็น
โครงการระยะยาวอายุโครงการ 5 ปีขึ้นไปควรมีการติดตามความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ทั้งน้ีอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยสรุปได้ดังน้ี 

ประเด็น/
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัด เกณฑ์การวัด 
แหล่งข้อมูล/ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. การ
ดําเนินงาน 

พิจารณาปริมาณงานท่ี
เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับ 
ปริมาณงาน 
ท่ีกําหนดไว้ในแผน 

- ร้อยละของความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ
ปริมาณงานท้ังหมด 

-  ร้อยละของความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ
แผนงาน 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

-  การบันทึกข้อมูล 
-  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ 

2.การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พิจารณาจํานวนงบประมาณ
ท่ีเบิกจ่ายจริง เปรียบเทียบ
กับ จํานวนงบประมาณท่ี
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายใน
แผน 

- ร้อยละของความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ
งบประมาณท้ังหมด 

- ร้อยละของความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผน 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงานด้าน
การเงินเงินคลัง 
ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

-  การบันทึกข้อมูล 
-  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ 

3. ปัญหาและ
อุปสรรคการ
ดําเนินงาน 

พิจารณาปัญหาอุปสรรคและ
การแก้ไขปัญหา 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค
-  มีปัญหาอุปสรรค  

แต่สามารถแก้ไขได้ 
-  มีปัญหาอุปสรรค 

และไม่สามารถ 
แก้ไขได้ 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

-  การบันทึกข้อมูล 
-  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ 
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5. วิธีการประเมินผลการดําเนนิงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้ให้ความสําคญักับการประเมินผล 

ใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การประเมินความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือความสําเร็จเชิงผลผลิต 
(2) การประเมนิความสําเร็จด้านผลลัพธ์/ผลกระทบ (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และ (4) การประเมินปัญหาและอุปสรรค 

สําหรับการประเมินความสําเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จะพิจารณาประมวลผลจากความสําเร็จในระดับกลยุทธ์ เน่ืองจากการประเมินผลระดับกลยุทธ์ได้ทําการ
ประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อย่างครบถ้วน จึงสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือสะท้อนความสําเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีนัยสําคัญ 

ส่วนในด้านรอบระยะเวลาในการประเมินผลน้ันควรมีการประเมินผลเป็นรายปีและการประเมินผล
ตามช่วงกรอบระยะเวลาตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือนําไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปีทั้งฉบับ 
และเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา 
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ตัวอย่างการประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่มุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน

จังหวัดและภาคใต้  
กลยุทธ์ย่อยที ่2.1 ปรับปรุงระบบการสอนสําหรับระดับปรญิญาตรีและปรับปรุงหลักสตูรให้

สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้มากยิ่งขึน้ 
ตัวชี้วัด 

(ค่าน้ําหนัก) 
วิธีการวัด  

(ค่าน้ําหนัก) 
เกณฑ์การวัด

(คะแนน) 
คะแนน

การประเมินความสําเร็จในการบริหารจัดการ (ด้านผลผลิต)
1.หลักสูตร 

การสอน 
ระดับปริญญาตรีท่ี
ได้รับการปรับปรุง 
ให้ทันสมัย  
มีความสอดคล้อง 
กับบริบทปัจจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคต  
(15%) 

พิจารณาจากหลกัสูตร
การสอนระดับ
ปริญญาตรี 
ท่ีได้รับการปรับปรุง 
ให้ทันสมัย มีความ
สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต  
ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ภาคใต้  
และความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี 

1.1 มีหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีท้ังหมดได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย มีความสอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทุก 5 ปี  
(15 คะแนน) 

 

1.2 มีหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย มีความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทุก 5 ปี  
(10 คะแนน) 

 

1.3 มีหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย มีความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทุก 5 ปี  
(5 คะแนน) 

 

1.4 หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย มีความสอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทุก 5 ปี  
(2 คะแนน) 

 

2. รูปแบบการเรียนการ
สอน 
แบบใหม่ท่ีสอดคล้อง 
กับความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี และมี
ผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
(15%) 

พิจารณาจากการมี
รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ท่ี
สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี  

2.1 มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง 
กับเทคโนโลยี  
(15 คะแนน) 

 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง 
กับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
(0 คะแนน) 

 

3. อาจารย์ 
ท่ีปรับเปลี่ยนบทบาท

3.1 อัตราส่วนอาจารย์
ท่ีปรับเปลี่ยนบทบาท 

3.1.1 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรับเปลี่ยนบทบาท 
ในการเรียนการสอนจากผู้ให้ความรู้เป็น
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ตัวชี้วัด 
(ค่าน้ําหนัก) 

วิธีการวัด  
(ค่าน้ําหนัก) 

เกณฑ์การวัด
(คะแนน) 

คะแนน

ในการเรียนการสอน
จากผู้ให้ความรู้เป็น
ผู้สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก 
ให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆด้วยตัวเองและมี
การให้ข้อเสนอแนะ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
(15%) 

ในการเรียนการสอน
จากผู้ให้ความรู้ 
เป็นผู้สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกให้
นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 
จากแหล่งต่างๆดว้ย
ตัวเอง 
(10%) 

ผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆดว้ยตัวเอง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปีข้ึนไปในช่วง 5 ปี 

 (10 คะแนน) 
3.1.2 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรับเปลี่ยนบทบาท 

ในการเรียนการสอนจากผู้ให้ความรู้ 
เป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ด้วยตัวเองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป 
ในช่วง 5 ปี 
(5 คะแนน) 

 

3.1.3 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรับเปลี่ยนบทบาท 
ในการเรียนการสอนจากผู้ให้ความรู้ 
เป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ด้วยตัวเองเพ่ิมข้ึนตํ่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป
ในช่วง 5 ปี 
(2 คะแนน) 

 

3.2 อัตราส่วนอาจารย์
ท่ีมีการให้
ข้อเสนอแนะกับ
นักศึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
(5%) 

3.2.1 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีมีการให้ข้อเสนอแนะกับ
นักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ต่อปีข้ึนไป ในช่วง 5 ปี 
(5 คะแนน) 

 

3.2.2 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีมีการให้ข้อเสนอแนะ 
กับนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไปในช่วง 5 ปี  
(3 คะแนน) 

 

3.2.3 อัตราส่วนอาจารย์ท่ีมีการให้ข้อเสนอแนะ 
กับนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ิมข้ึนตํ่ากว่า
ร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไปในช่วง 5 ปี 
(2 คะแนน) 

 

4. สัดส่วนเวลา 
การบรรยาย 
ในชั้นเรียน  
และสัดส่วนเวลาใน
การเรียนรู้ 

พิจารณาการลดลง 
ของสัดส่วนเวลาการ
บรรยายในชั้นเรียน  
และการเพิ่มข้ึน 
ของสัดส่วนเวลา 

4.1 มีการปรับสัดส่วนเวลาการบรรยายในชั้นเรียน 
และการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนเวลาในการเรียนรู้ 
ในรูปแบบอ่ืนๆให้มีความเหมาะสมตามดุลพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 
(5 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด 
(ค่าน้ําหนัก) 

วิธีการวัด  
(ค่าน้ําหนัก) 

เกณฑ์การวัด
(คะแนน) 

คะแนน

ในรูปแบบอ่ืนๆ 
(5%) 

ในการเรียนรู้ 
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

4.2 ไม่มีการปรับสัดส่วนเวลาการบรรยายในชั้นเรียน 
และการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนเวลาในการเรียนรู้ 
ในรูปแบบอ่ืนๆให้มีความเหมาะสมตามดุลพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 
(0 คะแนน) 

 

การประเมินความสําเร็จด้านผลลัพธ์/ผลกระทบ  
5. จํานวนผู้เรียนเพ่ิมข้ึน  

(30%) 
อัตราส่วนนักศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน 

5.1 อัตราส่วนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป 
(30 คะแนน) 

 

5.2 อัตราส่วนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0-9.9 ต่อปี 
(15 คะแนน) 

 

5.3 อัตราส่วนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0-4.9 ต่อปี 
(10 คะแนน) 
 

 

5.4 อัตราส่วนนักศึกษาไม่เพ่ิมข้ึน 
 (0 คะแนน) 

 

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รับประโยชน์  
6.ความพึงพอใจ 

ต่อบัณฑิต 
จากผู้ใช้บัณฑิตเทียบ
กับช่วงก่อน 
การปรับบทบาท
อาจารย์ 
ในกระบวนการเรียน
การสอน 
(20%) 

พิจารณาจากระดับ
คะแนนความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเทียบกับช่วง
ก่อนการปรับบทบาท
อาจารย์ใน
กระบวนการเรียนการ
สอน  
(โดยมีการประเมินช่วง
ก่อนการปรับบทบาท
อาจารย์ และคะแนน
ความพึงพอใจมี
คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 

6.1 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนการปรับบทบาท
อาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
เฉลี่ยต่อปี 10 คะแนนข้ึนไป 
(20 คะแนน) 

 

6.2 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
จากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนการปรับ
บทบาทอาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปี 5 คะแนนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 10 
คะแนน 
(10 คะแนน) 

 

6.3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนการปรับบทบาท
อาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ต่อปีตํ่ากว่า 5 คะแนน 
(5 คะแนน) 

 

6.4 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนการปรับบทบาท
อาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอนเท่าเดิมหรือ
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ตัวชี้วัด 
(ค่าน้ําหนัก) 

วิธีการวัด  
(ค่าน้ําหนัก) 

เกณฑ์การวัด
(คะแนน) 

คะแนน

ตํ่ากว่าเดิม
(0 คะแนน) 

คะแนนรวม  
ผลการประเมินในภาพรวม  

ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุของปัญหา 
1. ปัญหาและอุปสรรค 
1.1 
1.2 
1.3 
2. สาเหตุของปัญหา 
2.1 
2.2 
2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 คําสั่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ 

 ปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตร์ 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 

ภาคผนวก 

คําสั่งคณะกรรมการ 
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ปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตร ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบติัราชการประจําปี พ.ศ. 2562 

ลําดับ 
วัน/เดือน/ปี 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

1 27 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินพระ
บรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 

2 ก.ย.-ต.ค. 60 กองนโยบายและแผนรวบรวมผลการประชุมและข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบการ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

3 9 ต.ค. 60 เสนอลงนามคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562  

4 24 ต.ค. 60 เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทบทวนแผนพัฒนา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 ต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

5 30 พ.ย. 60 
 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 1 เพ่ือกําหนดทิศทาง รูปแบบการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

6 20 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 2 หน่วยงานระดับคณะ / สํานัก / สถาบัน 
จัดทําแผนพัฒนาหน่วยงาน/หลักสูตร 

7 30 ม.ค. -  
8 ก.พ. 61 

ประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

8 9 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 3 เพ่ือ (ยกร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   และวางแผนการเปิดเวทีวิพากษ์  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579)    

9 17 – 19 เม.ย. 61 เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดย คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย (ออนไลน์) 

10 23 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 4 เพ่ือพิจารณา ปรับปรุง (ร่าง)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และวางแผนการดําเนินการเปิดเวที
วิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579)   
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ลําดับ 
วัน/เดือน/ปี 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

11 2 - 4 พ.ค. 61 เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดย คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ออนไลน์) 

12 11 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 5 เพ่ือพิจารณา ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)    

13 15 พ.ค. 61 เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

14 22 พ.ค. 61 1. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

15 5 มิ.ย. 61 1. จัดทํารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาคมภายในและภายนอกทราบอย่างท่ัวถึง 

2. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ 

16 6 – 25 มิ.ย. 61 1. หน่วยงานจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ของหน่วยงานท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย และจัดส่งกองนโยบายและแผน 

2. กองนโยบายและแผน รวบรวมและสังเคราะห์เพ่ือ (ยกร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  ฉบับทบทวน 

17 2 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 6  เพ่ือพิจารณากําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับทบทวน 

18 5 ก.ค. 61 ประชุมถ่ายทอดแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน และตัวชี้วัดสู่
หน่วยงาน พร้อมชี้แจงการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแก่หน่วยงาน 
1. หน่วยงานจัดทําข้อเสนอโครงการ จัดส่งกองนโยบายและแผน 
2. กองนโยบายและแผน รวบรวมโครงการของหน่วยงาน เพ่ือ (ยกร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ีระดับมหาวิทยาลัย 
19 12 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  คร้ังท่ี 7  เพ่ือพิจารณาโครงการ  

บรรจุแผนปฏิบัติราชการประจําป ีระดับมหาวิทยาลัย 
20 24 ก.ค. 61 เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และสภา
มหาวิทยาลัย 

21 31 ก.ค. 61 ประชุม สื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 สู่หน่วยงานภายใน 

22 1 - 20 ส.ค. 61 หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียด
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ลําดับ 
วัน/เดือน/ปี 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

โครงการกิจกรรมส่งกองนโยบายและแผน เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมระดมความคิดเหน็ 

การดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 20 ป ี
ณ ห้องประชมุชั้น 4 หอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
ระหว่างวันที่ 29 – 31  มกราคม  2561, 1 - 2 กุมภาพันธ ์2561 และ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 
เวทีที่ 1 : นักศึกษาปรญิญาตรี สายสังคมศาสตร ์

1. น.ส.กัญญารัตน์  เมฆสุข คณะครุศาสตร ์
2. น.ส.คุนัญญา  รักวงศ์ คณะครุศาสตร ์
3. น.ส.ถาวรีย์  ไกรเมศวร์ คณะครุศาสตร ์
4. น.ส.ธัญพิมล  มโนรักษา คณะครุศาสตร ์
5. น.ส.นุศรา  หมาดยูโกบ คณะครุศาสตร ์
6. น.ส.ปิยะนิตย์  นาคราช คณะครุศาสตร ์
7. น.ส.ผกามาศ  รามจรัญ คณะครุศาสตร ์
8. น.ส.เมธาวี  โหทอง คณะครุศาสตร ์
9. นายชนกันต์  นาคง คณะครุศาสตร ์
10. นายชาญณรงค์  ช่วยชนะ คณะนิติศาสตร์ 
11. นายชาญณรงค์  ชูมณี คณะนิติศาสตร์ 
12. นายพีรเดช  ขวัญนา คณะนิติศาสตร์ 
13. นายภานุวัฒน์  มุกแก้ว คณะนิติศาสตร์ 
14. นายเอกกมล  รักษารัตน์ คณะนิติศาสตร์ 
15. นางสาวเจนจิรา  ศรีวารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. นางสาวณัฐธิดา  แป้นปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. นางสาวนภัสสร  ปานกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. นางสาวลัดดาวรรณ  เทพบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. นางสาวศิริลักษณ์  อัยยะวรากูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20. นางสาวสุภาวดี  ไข่บุญนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21. นายทัตธนะ  ขนานเภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22. นายสินธินนท์  สังข์ชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23. นายอนันต์  ศิริภักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24. นายเอกพงษ์  เป้งแสนหนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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25. น.ส.กัญญาณัฎ  ศรีนอง คณะวิทยาการจัดการ 
26. น.ส.สุตรีมิตร  ศรีสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 
27. นายธนวัฒน์  แตงอ่อน คณะวิทยาการจัดการ 
28. นายอนุพงษ์  ก่ิงทอง คณะวิทยาการจัดการ 
29. นายยุรนันท์  แป้นสุข คณะวิทยาการจัดการ 
30. น.ส.ผกามาส  เพชรเล็ก คณะวิทยาการจัดการ 
31. น.ส.ฐาปนี  พริกนุ่น คณะวิทยาการจัดการ 
32. นายกฤษธิชัย  พยัคฆา คณะวิทยาการจัดการ 
33. น.ส.นาตยา  มาทา คณะวิทยาการจัดการ 
34. น.ส.กัญญาณฐั  ศรีนอง คณะวิทยาการจัดการ 
35. นายชนาธิป  บุญเน่ือง คณะวิทยาการจัดการ 

 
เวทีที่ 2 : นักศึกษาปรญิญาตรี สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1. น.ส.นฤฌา ดลระหีม คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. น.ส.ชญามี  ปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. น.ส.ศุภรัตน์  หนูช่วย คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. น.ส.สุธิษา  หาดเก็บ คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. น.ส.ก่ิงกาญจน์ คงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. น.ส.แพรพลอย  มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. นายกัมปนาท  ศักรางกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นายคุณากร  หนูชัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. นายชโลธร  เครือวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นายสิทธิเชนทร์  ไชยยศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. น.ส.อารดา  ภิญโญทรัพย์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
12. นายธนินทร์  พันธุสะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
13. นายฟูรกอน  ดาแม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
14. น.ส.นันทิยา  เต็มแก้ว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
15. น.ส.เนตรนภา  แท่นทอง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
16. นายพีรพัฒน์  ย่ิงนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. น.ส.เกวลิน  จันทรคูหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. นายสุริยพงษ์  แซ่เจียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. น.ส.อทิตยา  ศรีคล้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. น.ส.ธัชสินี  จันทร์สีกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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21. น.ส.ชมัยพร  เวชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. น.ส.วิพาวรรณ  นมช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. น.ส.กันทิมณ  บุญอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นายการุณย์  สมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เวทีที่ 3 : นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

1. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. นางนรีรัตน์  อุสายพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 
3. น.ส.นิศานาถ  ไกร บัณฑิตวิทยาลัย 
4. น.ส.กาญจนา  ศรีไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
5. น.ส.ณฐมน  ธรรมศิริไพบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย 
6. น.ส.ขนิษฐา  เมืองระรื่น บัณฑิตวิทยาลัย 
7. น.ส.กิตติวรรณ  จันทร์ประสทิธ์ิ บัณฑิตวิทยาลัย 
8. น.ส.ชุตินันท์  วิเศษโชค บัณฑิตวิทยาลัย 
9. น.ส.ฮามีมี เล๊าะฮาวี บัณฑิตวิทยาลัย 
10. นายสมเพชร  ศรีวะสุทธ์ิ บัณฑิตวิทยาลัย 
11. นายไพรัตน์  คงสร้อย บัณฑิตวิทยาลัย 
12. นายธนยศ  โกงเหลง บัณฑิตวิทยาลัย 
13. นายพภูมิ  เช้ือสง่า บัณฑิตวิทยาลัย 
14. น.ส.เบญจมาศ  หนูไชยทอง บัณฑิตวิทยาลัย 
15. น.ส.ภัสราภรณ์  ผอมทอง บัณฑิตวิทยาลัย 
16. ว่าที่ร.ต.หญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง บัณฑิตวิทยาลัย 
17. นายวิศณุ  สอนทอง บัณฑิตวิทยาลัย 

 
เวทีที่ 4 : อาจารย์ สายสังคมศาสตร ์

1. อ.ดร.บรรณรักษ์  คุ้มรักษา คณะครุศาสตร ์
2. ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ คณะครุศาสตร ์
3. ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ คณะครุศาสตร ์
4. อ.นิรมล  จันทร์สุวรรณ คณะครุศาสตร ์
5. อ.พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง คณะครุศาสตร ์
6. อ.วิชุนี  พันธ์น้อย คณะครุศาสตร ์
7. อ.สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ คณะครุศาสตร ์
8. อ.พจนาถ  ขอประเสริฐ คณะครุศาสตร ์
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9. ผศ.ภวิกา  ภักษา คณะครุศาสตร ์
10. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสซ ์ ทองก้านเหลือง คณะครุศาสตร ์
11. อ.ดร.ชลิตา  ชีววิริรยะวงศ์ คณะครุศาสตร ์
12. ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล คณะนิติศาสตร์ 
13. อ.ขวัญทยา  บุญเชิด คณะนิติศาสตร์ 
14. อ.ฐานิตา  อินทร์ดํา คณะนิติศาสตร์ 
15. อ.ทศพร  จินดาวรรณ คณะนิติศาสตร์ 
16. อ.ภูภณัช  รัตนชัย คณะนิติศาสตร์ 
17. อ.วราภรณ์  ป่ินแก้ว คณะนิติศาสตร์ 
18. อ.ศุภัทราชญา  วีระกุล คณะนิติศาสตร์ 
19. อ.สมชาย  บุญคงมาก คณะนิติศาสตร์ 
20. อ.อภิชาต โกศล คณะนิติศาสตร์ 
21. อ.ดร.ภูมิ  พรหมพาหกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22. อ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23. อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24. อ.นภัสส์สินี  รอดเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25. อ.จิรวรรณ  พรหมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
26. อ.วิทวัส  ขุนหนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
27. อ.สรัญ  เพชรรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28. อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
29. ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30. ผศ.ธีรศักด์ิ  ทองนุ้ยพราหมณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
31. ผศ.เสร ี ด้วงคําจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
32. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อ.ดร.วาสนา  จาตุรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
33. อ.ดร.นรา  พงษ์พาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
34. อ.ดร.นนท์ศักด์ิ  จันทร์ชุม คณะวิทยาการจัดการ 
35. อ.ดร.พิมพ์แพร  ศรีสวัสด์ิ คณะวิทยาการจัดการ 
36. อ.กมลวรรณ  เหล่ายัง คณะวิทยาการจัดการ 
37. อ.จุฑารัตน์  ธาราทิศ คณะวิทยาการจัดการ 
38. อ.ปลื้มใจ  ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ 
39. อ.พิจิตรา  แก้วพิชัย คณะวิทยาการจัดการ 
40. อ.มโนลี  ศรีเปาะยะ เพ็ญพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 
41. อ.ณัชชารีย์  ทวีพิรัญรัฐกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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42. อ.ปิยตา  สุนทรปิยะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
43. อ.พรศุลี  สุทธโส คณะวิทยาการจัดการ 
44. ผศ.สงบ  สิงสนัจิตร คณะวิทยาการจัดการ 
45. อ.พงศ์พิพัฒน์  มากช่วย คณะวิทยาการจัดการ 
46. อ.มณกันต์  สมเกื้อ คณะวิทยาการจัดการ 
47. อ.อรรถพงศ์  สิมป์กาญจนวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 
48. ผศ.เตชธรรม  สังข์คร คณะวิทยาการจัดการ 
49. ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม  พลดี คณะวิทยาการจัดการ 
50. อ.ภัทวงศ์  อินทยันต์ คณะวิทยาการจัดการ 
51. อ.ดร.นนทศักด์ิ  จันทร์ชุม คณะวิทยาการจัดการ 
52. อ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค คณะวิทยาการจัดการ 
53. อ.จีรติ  พูนเอียด วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 

 
เวทีที่ 5 : อาจารย์ สายวิทยาศาสตร ์

1. อ.ดร.ประดิษฐ์พร  พงศ์เตรียง คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. อ.พิไลพร  สุขเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. อ.กชณิภา  ผลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. อ.วีณา  ลิ้มสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. อ.ธวัชชัย  ทีปะปาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. อ.อัญชลี  จิตราภิรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
7. อ.ดร.ทัศนีย์  สุนทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
8. อ.ดร.กนกรัตน์  ชลศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. อ.ดร.พรทิพย์  วิมลทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. อ.ดร.ลักษมี  ชัยเจริญวิมลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ  สะมาลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. ผศ.พรพรหม  พรหมเมศร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. อ.กนกรัตน์  ใสสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. อ.กานต์ธิดา  บุญมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. อ.จันทรา  บุญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. อ.ชิโนรส  ละอองวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. อ.ณาตยาณี  พรหมเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. อ.นิภาพร  ลีนะธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. อ.ภูวดล  เหมชะรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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20. อ.ศุภชัย  ดังคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. อ.สมคิด  ศิลป์วิทยารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. อ.สิริพร  อังกูรรัตน์ อุยสุย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. อ.สุรชัย  สังข์งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. อ.อาดือนา  นิโด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เวทีที่ 6 : คณบดี ผู้อํานวยการสาํนัก/สถาบัน 

1. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร ์
2. อ.ทศพร  จินดาวรรณ  คณะนิติศาสตร์ 
3. อ.ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. อ.มณกันต์  สมเกื้อ คณะวิทยาการจัดการ 
6. ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. อ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม บัณฑิตวิทยาลัย 
8. ผศ.อภิชาต  พัฒนวิริยะพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. อ.สมชาย  สหนิบุตร สํานักงานอธิการบดี 
10. ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. อ.อนุรัตน์  แพนสกุล สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
12. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
เวทีที่ 7 : บุคลากรสายสนับสนนุ ระดับคณะ 

1. น.ส.ทุติยา  ศรีสุขดี คณะครุศาสตร ์
2. น.ส.วิชุดา  วิชัยดิษฐ์ คณะครุศาสตร ์
3. น.ส.อรอุมา  พรหมศรีแก้ว คณะครุศาสตร ์
4. นางดุสิตา  จําเนียร คณะครุศาสตร ์
5. นายฐากูร  ถาวรานุรักษ์ คณะครุศาสตร ์
6. นายสิทธิชัย  เธียรชนะประภา คณะนิติศาสตร์ 
7. นายสุชาติ  ด้วงทองกุล คณะนิติศาสตร์ 
8. น.ส.กรรณิการ ์ ชูนุ้ย คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. นางจารี  วาริชกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. น.ส.สิริพร  เพ่ิมศิร ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. นางสาวธิติภรณ์  แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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13. นางสาวสุทธินี  บุตรเรืองศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14. น.ส.อาพาภรณ์  ทิพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 
15. นางละออง  รังสิมังตุชาติ คณะวิทยาการจัดการ 
16. นายวีระพงษ์ ทองล่อง คณะวิทยาการจัดการ 
17. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชมญช์ุ  ศรีสวุรรณ คณะวิทยาการจัดการ 
18. น.ส.ธัญลักษณ ์ ใยทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. น.ส.ศุภนัญญา พัฒนาภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. น.ส.สุจิตรา แสงชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. น.ส.อามีเน๊าะ  ตงลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายนิกร  สุวรรณโณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. น.ส.ศรีสุดา  แก้วอํารัตน์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
24. น.ส.เสาวดี  ศรีฟ้า วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
25. น.ส.เสาวนี  นุชภู่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
26. น.ส.อัจฉรา  โอบอ้อม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
27. นายเจตนัยน์  เพชรศรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 

 
เวทีที่ 8 : บุคลากรสายสนับสนนุ ระดับสํานัก/สถาบนั 

1. น.ส.ขจีมาศ  จุง่พิวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 
2. น.ส.กัญญารัตน์  แสงสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. น.ส.นัฐพร ย่ิงไพเราะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. น.ส.สรัลชยา  ถาวรสันต์ สํานักงานอธิการบดี 
5. น.ส.สุกัญญา  ปลอดอินทร์ สํานักงานอธิการบดี 
6. น.ส.สุณีย์  เคารพรัตน์ สํานักงานอธิการบดี 
7. น.ส.สุรีพร  สุขเยาว์ สํานักงานอธิการบดี 
8. น.ส.เสาวรส  เกตุกัณฑ์ สํานักงานอธิการบดี 
9. น.ส.เสาวลักษณ์  ปักษธรสันติ สํานักงานอธิการบดี 
10. น.ส.อารยา  สงัข์ชัย สํานักงานอธิการบดี 
11. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน สํานักงานอธิการบดี 
12. นายกฤษณ์พงษ์  แก้วอ่อน สํานักงานอธิการบดี 
13. นายชัยณรงค์  พูลสิน สํานักงานอธิการบดี 
14. นายธนรักษ์  สอนทอง สํานักงานอธิการบดี 
15. นายวราสินธ์ุ  หยีอาเส็ม สํานักงานอธิการบดี 
16. นายสยาม  แซแ่ฮ่ สํานักงานอธิการบดี 
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17. นายสุชาติ  สิทธิวงษ์ สํานักงานอธิการบดี 
18. นายอรุณ  หนูขาว สํานักงานอธิการบดี 
19. นางเทพินทร์   ภพทวี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20. นางนันทนา  เดชเกิด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. นางประทุมพร วีระสุข สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
22. นางวิลาวัลย์  สมบูรณ ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23. นางเอ้ือมพร  แย้มเนตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
24. นายพีรพัฒน์  พรหมปาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25. อ.ก่ิงกาญจน์  สุพรศิริสิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26. น.ส.จันทร์จิรา  เศรษฐพลอย สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
27. น.ส.นิทัศ  ไหมจุ้ย สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
28. น.ส.ปทิตตา  เมฆาสวัสด์ิ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
29. น.ส.ยุวลักษณ ์ พุทธรักษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30. น.ส.วราภรณ์  นุ้ยแดง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31. นายณรงค์  ด้วงทองกุล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
32. นายศุภโชค  ปิยกาญจน์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
เวทีที่ 9 : บุคลากรสายสนับสนุน ระดับอํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้างาน 

1. นางดุษฎี  พัฒนาวิริยะพิศาล คณะครุศาสตร ์
2. น.ส.เพ็ญวดี  ภักดีคํา คณะนิติศาสตร์ 
3. นางกรรณิการ์  สุขเมือง คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. น.ส.ขนิษฐา  วิโสจสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. น.ส.วิภาวดี  คมัภีร์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 
6. น.ส.จุรีภรณ์  จัทรมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. นางเพ็ญแก้ว  พิมาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางภุมรี  ก้องศิริวงศ์ สํานักงานอธิการบดี 
9. นางวีณา  นวลละออง สํานักงานอธิการบดี 
10. นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ สํานักงานอธิการบดี 
11. นางสุพรรณี  อนุกูล สํานักงานอธิการบดี 
12. นายศักดา  ศิรพัินธ์ุ สํานักงานอธิการบดี 
13. นางศันสนีย์  ชูเช้ือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. พลฯสมัครหญงิสุเพ็ญ  บัวชุม สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
15. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เวทีที่ 10 : ศิษย์เก่า 

1. น.ส.ประภัสสร กาญจนชัย คณะครุศาสตร ์
2. นายทนงศักด์ิ  หิรัญเรือง คณะครุศาสตร ์
3. นายทนงศักด์ิ เพชรชนะ คณะครุศาสตร ์
4. น.ส.มาลีนี  บ้านนา  คณะนิติศาสตร์ 
5. นายทักษิณ  เดชแก้ว  คณะนิติศาสตร์ 
6. นายอําพล  อินทชิต  คณะนิติศาสตร์ 
7. ส.ต.ต.นันทรัตน์  ขาวจิตร คณะนิติศาสตร์ 
8. น.ส.วาสนา  หนูรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. นายนฤเมศ โกศล คณะพยาบาลศาสตร์ 
10. นางสุภาภรณ์  แก้วประดิษฐ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. นายโชคดี  บางรัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. นายถาวร  นวลแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13. นายวัชระ  บัติโยธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14. นายเอกสิทธ์ิ  ศรีไวยพราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
15. น.ส.สุภัทรสร  ช่ืนชม คณะวิทยาการจัดการ 
16. น.ส.อริสรา  ชูมี คณะวิทยาการจัดการ 
17. นายเทพพิทักษ์  ยกหมึก คณะวิทยาการจัดการ 
18. นายจตรุพันธ์  เจริญศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ 
19. น.ส.สาลิวรรณ  บุญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 
20. น.ส.วราภรณ์  นุ้ยแดง คณะวิทยาการจัดการ 
21. น.ส.ชุติมณฑน์  เฝือไชยศรี คณะวิทยาการจัดการ 
22. น.ส.ปนิตา  เพชรชิต คณะวิทยาการจัดการ 
23. นางผกากรอง  อักษรสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นางโศรดา  เพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เวทีที่ 11 : องค์กรปกครองท้องถ่ิน 

1. นายสุวิทย์ ภูชยันตร์ เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
2. นายเทียรชัย  นาคกลัด เทศบาลเมืองท่าข้าม 
3. นางสัมพันธ์  สทิธิสงคราม เทศบาลเมืองท่าข้าม 
4. น.ส.นิจวรรณ  สุคตะ เทศบาลตําบลท่าทองใหม ่
5. น.ส.กิตติยา ระวิวงศ์ เทศบาลตําบลท่าทองใหม ่
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6. นายกฤษดา  ราชโรจน์ เทศบาลตําบลช้างขวา 
7. นายไพบูรณ์  นุ้ยเจริญ เทศบาลตําบลเมืองเวียง 
8. นายสิทธิชัย  เกษรสิทธ์ิ เทศบาลตําบลพุมเรียง 
9. นายณรงค์ ช้างทรัพย์ องค์การบริการส่วนตําบลบางไทร 
10. นายเจษฐศักด์ิ กุสุมวิจิตร องค์การบริการส่วนตําบลบางไทร 
11. นายวัชรพงษ์ วิจักขณ์รัตนะ องค์การบริการส่วนตําบลท่าทอง 
12. น.ส.อรอุมา  อินคชสาร องค์การบริการส่วนตําบลทุ่งกง 
13. น.ส.อัจฉรา  อินทร์เก้ือ องค์การบริการส่วนตําบลบางเดือน 
14. นายชนะชล  ชูดวง องค์การบริการส่วนตําบลท่าสะท้อน 
15. นายสมจิตร ์ เขียนด้วง สํานักงานจังหวัดชุมพร 
16. นายวิเชียร รัตนจินดา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ขุนทะเล 
17. นางปัทมา ฤทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ขุนทะเล 
18. นายสมเกียรติ  สมบูรณ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู ่5 ต.ขุนทะเล 
19. นายจรวย  เพชรทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู ่10 ต.ขุนทะเล 
20. นายชวลิต   ผลที่ชอบ เทศบาลตําบลบ้านนา 
21. นายพมาน  ไตรลาศ ประธานชมรม หมู่ 1 ต.ขุนทะเล 
22. นางสาวเกศินี  รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู ่1 ต.ขุนทะเล 
23. นายทนงศักด์ิ  ช่วยรอด รองนายก อ.บ.ต. บางชนะ 
24. นายประจักร     ปานนา ส.ท.หมู่ 1 

 
เวทีที่ 12 : ผู้ประกอบการ 

1. คุณธนวัฒน์ พันธ์ุโกศล บริษัท วงศ์บัณฑิต จํากัด 
2. นายสุทิน  สมวงศ์ บริษัท วงศ์บัณฑิต จํากัด 
3. นายไพโรจน์ โสภณสุขสถิตย์ บริษัท ศรสีุบรรณฟาร์ม จํากัด 
4. พันเอกรัฐพร  พัฒนรังสรรค์ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี 
5. น.ส.กนกพร ลิม่สุวรรณโรจน์ โรงเรียนจอย 
6. นายนฤชาติ  สุวรรณพร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
7. คุณปภีร์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 
8. คุณสภาพร  บิกุสังข์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 
9. น.ส.ชนนิกานต์  ก่อสกุล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ ์
10. คุณประทีน  จลุภักดี มูลนิธิป่า-ทะเลเพ่ือชีวิตสุราษฎร์ธานี 
11. คุณอรรณพ ยังวนิชเศรษฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. คุณธวัชชัย กลิ่นนาค หจก. ดิเอิร์ธ ทรานสปอตร์ 
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13. คุณสมเกียรติ ส้มเกลี้ยง เกียรติอุไร การท่องเที่ยว 
14. คุณจําเนียร  วิบูลย์ศิลป์ กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย + พีซีปาล์ม 
15. คุณญาณเวทย์ ศีลประชาวงศ์ บริษัททรงพระเจริญการเกษตรและจักรกล 
16. ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวศรีวงศ์ สขุศร ี โรงแรมบรรจงบุรี 
17. นายเฉลิมชัย ปัญจคุณวงศ ์ บริษัทสุราษฎรธ์านี ดีเวลลอปเมนต์ 
18. นายศุภชัย เวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
19. นายยาสม  โมมิตร ร้านบอสคอมพิวเตอร์ 
20. นายพนม นาคพจน์ ร้านบอสคอมพิวเตอร์ 

 
เวทีที่ 13 : หน่วยงานภาครฐั  

1. นายนิยม เปียฉิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2. นายสมพล พรหมเจียม แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
3. นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เขต 3 
4. นายจักษกฤษณ์  เอ่งฉ้วน สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. นายสุรี  ชิวหากาญจน์ ปทอ. สุราษฎรธ์านี 
6. นายผัน  หอมเกตุ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
7. นายญาณกิตต์ิ ฮารุดีน สํานักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 
8. น.ส.วิทันยา วรรณสด สํานักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 
9. นางอัมพร ราชธานี สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี                   
10. คุณเอกพล รัตนพันธ์ุ สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. นายศักดาพร  รัตนสุดา สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. นางละอองดาว คมสัน สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
13. นายสิงห์ณกรณ์  ใจช่ืน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14. นายวรวิทย์  หยูดํา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
15. นายสิทธิพร จริยพงศ์ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
16. ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
17. อาจารย์เผด็จ นวลหนู สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
18. นางนงลักษณ์  กองช่าง สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
19. นางสาวจิราพร  สุขราช สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เวทีที่ 14 ผูบ้ริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธกิารบดี) และตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี 
2. คุณสมบูรณ ์ สวุรรณบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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3. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
4. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. ผศ.ณัฐา วิพลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
7. ดร.เบญจวรรณ  คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9. นายวสันต์  สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
10. ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
11. ผศ.นรินทร ์ สุขกรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมทิัศน์ 
12. อาจารย์อยับ ซาดัดคาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ระยะ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้จัดทํา  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 65 ซึ่งได้กําหนดให้รัฐพึงจัดใหม้ียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล ในกระบวนการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เน้นการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาจัดทํายุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

การสอบถามความคิดเห็นน้ี จัดทําขึ้นโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะในอันที่จะนําไปปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ให้สมบูรณ์ต่อไป  
โดยสรุปผลความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมแสดงความคิดเหน็ 
ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย 167 63.50 
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 9 3.42 
1.2 ผู้บริหาร 17 6.46 
1.3 บุคลากรสายวิชาการ 57 21.67 
1.4 บุคลากรสายสนับสนุน 42 15.97 
1.5 นักศึกษา 42 15.97 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย 96 36.50 
2.1 ศิษย์เก่า 30 11.41 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 

 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 

2.2 ภาครัฐ 27 10.27 
2.3 ภาคเอกชน 10 3.80 
2.4 รัฐวิสาหกิจ 4 1.52 
2.5 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 25 9.51 

รวม 263 100.00 

ประเด็นความคิดเห็น เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
วิสัยทัศน์ 245 (93.16%) 18 (6.84%) 
พันธกจิ 246 (93.54%) 17 (6.46%) 
เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัยภายใต้ยทุธศาสตร์ 20 ปี 256 (97.34%) 7 (2.66%) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ด้านการยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนและการ
จัดการศึกษาสําหรับคนทกุช่วงวัย 

260 (98.86%) 3 (1.14%) 

ประเด็นความคิดเห็น เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
- ด้านการยกระดบัการวจิัยให้มีคุณภาพและประโยชน์

สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการพัฒนา
ท้องถิ่น 

258 (98.10%) 5 (1.90%) 

- ด้านการยกระดบัคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 261 (99.24%) 2 (0.76%) 
- ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร 

การเงินและงบประมาณ และการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

253 (96.20%) 10 (3.80%) 

- ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยัง่ยืน 
(Golden Hub Strategies) 

259 (98.48%) 4 (1.52%) 

- ด้านการอนุรกัษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

256 (97.34%) 7 (2.66%) 
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ผลการสาํรวจความคิดเหน็ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดิน

ให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

245  (93.16%) 18 (6.84%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1. มหาวิทยาลัยแห่งภูมิแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ขาดอัตลักษณ์ความเป็นสุราษฎร์ธานี และขาดแรงจูงใจเพ่ือร่วมกันในการยกระดับ และขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย 
3. ควรออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมทีส่อดคลองกับวิสัยทัศน์รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน สร้างวินัย  

และความพอเพียง 
4. ควรมีการอธิบายความสําเร็จของวิสัยทัศน์ 
5. “สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง” มีความซ้ําซ้อนกับประโยคแรก 

 
หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
พันธกจิ 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมปิัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากลตอบสนองพระราโชบาย และ
เป็นกลไกตอบโจทย์
กระบวนการพฒันาประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้คู่คุณธรรมมี
สํานึกความเป็นไทยมีความรกัและ
ผูกพันต่อท้องถิน่อีกทัง้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน เพือ่ช่วยให้
สมาชิกในทอ้งถิน่รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง มีจํานวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

246 (93.54%) 17 (6.46%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยรวม 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานกึ
ประชาธิปไตยคุณธรรมจรยิธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข็มแขง็ของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน็
วิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความรว่มมือและช่วยเหลือ
เหลือเกือ้กูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชพีของ
สมาชิกในทอ้งถิน่รวมถงึการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบํารงุรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจยั ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกจิของ
มหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1. ความพอเพียง คือรู้ตัวเองจัดการตัวเอง เพ่ือใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่แบบมีคณุธรรม 

ซึ่งพันธกิจควรจะตอบโจทย์ความพอเพียงให้ครบทุกแง่มมุ 
2. พันธกิจที่ 2 ปรับประโยคเป็น “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสํานึกความเป็นไทยมีความรัก 

และผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ” 

3. เสริมสร้างจิตสาํนึกส่วนของจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสังคม 
อันดีงาม 

4. ศึกษาและลงมอืปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดตัวอย่างที่มากขึ้น การสร้างจิตสํานึกให้ต้ังแต่อธิการบดี 
บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักให้มากขึ้น และลงมือทําให้ได้ผลในระยะยาว 
 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
เป้าหมายการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

เสริมความรู้และเสริมพลัง สรา้ง
นักศึกษาและสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นให้
กลายเป็นผู้นําทีจ่ะใช้ความรู้เพือ่สร้าง
ผลกระทบเชิงบวกอย่างยัง่ยืนในการ
ให้บรกิารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ทั่วทัง้ภาคใต้ 
ท้าทายการเปลีย่นแปลง ดว้ยพัฒนาการ
วิจัยและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติและใช้
มหาวิทยาลัยเปน็ฐานที่มั่นในการนําเสนอ
นวัตกรรมออกสู่ความท้าทายในโลกแห่ง
ความเป็นจรงิ 
สร้างความเป็นสถาบันเพื่อชุมชน โดย
การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดทีี่สุดในการ
ดําเนินงานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่นําไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ของชุมชนท้องถิ่น 
ขยายโอกาสและขยายผล สร้างพลังเชงิ
บวกด้านวิชาการด้วยการพัฒนารูปแบบ
ทางวิชาการใหส้ามารถใช้งานได้จรงิทัง้ใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

256 (97.34%) 7 (2.66%) 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1. ปรับแก้ไขประโยค “เสริมสร้างความรู้ให้เป็นพลัง เสริมสร้างความรู้ของนักศึกษาและสมาชิก 

ในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้นําที่จะใช้สร้างปัญญาความรู้เพ่ือสร้างความเจริญอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและทั่วทั้งภาคใต้” 

2. การผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่ความย่ังยืน  ควรเพ่ิมเรื่องพระบรมราโชบาย 
ในพันธกิจข้อที ่1 มาใช้ได้ขยายโอกาสและขยายผลในส่วนของคําอธิบาย 
 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. การยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาสําหรบัคน
ทุกช่วงวัย 

2. การยกระดับการวิจัยให้มีคุณภาพ
และประโยชน์สอดคล้องกับการเรียน
การสอนและการพัฒนาทอ้งถิ่น 

3. การยกระดับคุณภาพการผลิตและ
พัฒนาคร ู

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร การเงนิและงบประมาณ 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

5. การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่าง
ยั่งยืน(Golden Hub Strategies) 

6. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

260 (98.86%)
 
 

258 (97.10%) 
 
 

261 (99.24%) 
 

253 (96.20%) 
 
 

259 (98.48%) 
 

256 (97.34%) 
 

3 (1.14%) 
 
 

5 (1.90%) 
 
 

2 (0.76%) 
 

10 (3.80%) 
 
 

4 (1.52%) 
 

7 (2.66%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. คําว่า "คนทุกช่วงวัย" น้ันหมายถึงต้องจัดการศึกษาให้กับวัยแรกคลอดและวัยทารกด้วยหรือไม่  
2. เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของประเทศและโลกในปัจจุบัน หากหลักสูตรใดไม่ตรงต่อความ

ต้องการก็ให้ปิดหลักสูตร และจัดหลักสูตรให้ตรงกับสาขาและจัดสรรบุคลากรให้ตรงตามวิชา 
หรือสาขา 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. เพ่ิมนวัตกรรมและสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การจัดการเรียนการสอนเชิงการทําวิจัยน้ันเป็นสิ่งที่ดีเน่ืองจากนักศึกษาได้เรียนรู้จากปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจริงแต่หากจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ี อาจารย์ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับ
นักศึกษา ต้องมีเวลาให้กับนักศึกษา 
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3. ควรเพ่ิมการพัฒนาองค์ความรู้ ห้องปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และบุคลากร 
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสําหรับดูแลห้องปฏิบัติการ รวมท้ังพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ตาม ISO 17025 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. ส่งเสริมปราชญ์ท้องถิ่น ภูมปัิญญาชาวบ้าน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในสถานท่ีจริง 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. ควรพัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ และระบบการเบิกจ่ายให้เอ้ือต่อการทํางานที่มีคุณภาพ 
2. การพัฒนาบุคลากรควรมีทิศทางที่ชัดเจน TOR ต้องเอ้ือต่อการทํางานเพ่ือส่วนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
3. ควรจัดทําแผนให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ และนําไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนตามแผน 
4. การจัดสรรเงินและงบประมาณควรมีเกณฑ์กําหนดที่ชัดเจนและสุจริต 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. พัฒนาจิตสํานึกของทุกระดับในมหาวิทยาลยั  
2. มีการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อยอดเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6 ควรนํามาบรวมกัน 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ปรับแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ “การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี

และศิลปวัฒนธรรม” 
2. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
3. เปิดนิทรรศการหรือบ้านเรือนไทย 4 ภาคให้นักศึกษาเข้าชมเพ่ือศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
การยกระดับ
คุณภาพการเรียน
การสอนและการ
จัดการศึกษา
สําหรับคน 
ทุกช่วงวยั 

กลยุทธท์ี ่1 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่
มีคุณภาพโดยจดัหา
ทุนการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายและจากแหล่ง
เงินทุนที่หลากหลาย 

กลยุทธท์ี ่2 พฒันาหลักสูตรและ
โครงการวิจัยทีมุ่่งตอบสนอง
กิจกรรมการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาในจงัหวดัและภาคใต้
ประกอบดว้ย 3 กลยุทธย์่อย 

กลยุทธย์่อยที่ 2.1 ปรับปรงุระบบการ

256 (97.34%)
 
 
 

 
250 (95.06%) 

 
 
 
 
 

7 (2.66%) 
 

 
 

 
13 (4.94%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
สอนสําหรับระดับ
ปริญญาตรีและ
ปรับปรงุหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบท
ของภาคใต้มากยิ่งขึ้น 

กลยุทธย์่อยที่ 2.2 การทบทวนและ
ปรับปรงุหลักสูตร
ระดับปริญญาโทให้มี
คุณภาพและ
สอดคล้องกับบริบท
ของภาคใต้มากยิ่งขึ้น 

กลยุทธย์่อยที่ 2.3 เปิดการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาเอกเพือ่
ผลิตอาจารย์และ
นักวิจัยที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมทางสังคม 
เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของภาคใต้ 

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมหลักสูตรการเรยีน
การสอนเพื่อเพิม่คุณภาพ
บัณฑิตด้านความรู้และทักษะ 

กลยุทธท์ี่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทกุ
ช่วงวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

258 (98.10%) 
 
 

260 (98.86%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 (1.90%) 
 

 
3 (1.14%) 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 1 

1. การจัดสรรทุนที่หลากหลายน้ัน ควรต้องคํานึงถึงความเพียงพอต่อนักศึกษา 
2. นอกจากการจัดสรรทุนให้นักศึกษา สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น 

     กลยุทธ์ที่ 2 
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1. ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “พัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่มุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดในภูมิภาค” 

2. พัฒนาหลักสูตร วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนํามาต่อยอดและนํามาใช้ได้จริง 
3. ไม่ควรมีคําว่า“จังหวัดและภาคใต้” ควรใช้คาํว่า “ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น” 
4. ควรเพ่ิมกลยุทธ์ หลักสูตรระยะสั้น และหรอืระยะยาวให้สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้มากย่ิงขึ้น 
5. ควรศึกษาและตระหนักถึงศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกใหถ้อ่งแท้ก่อนบรรจุเป็นกล

ยุทธ์ 
6. ปรับปรุงหลักสตูรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 3 

1. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ เจตคติและทักษะ 
2. บัณฑิตระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ไมค่่อยมีสายวิทย์ และมแีหล่งทุนสนับสนุนน้อย ควรมีการ

ส่งเสริมหลักสตูรในด้านน้ีเพ่ิมเติมด้วย 
3. สอนวิชาความรู้คู่คุณธรรม ก่อนจบการศึกษา และต้องให้ผ่านทุกคน     

 กลยุทธ์ที่ 4 
 มหาวิทยาลัยไม่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ควรเน้นเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
สําหรับผู้สูงวัย 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2  
การยกระดับการ
วิจัยให้มีคุณภาพ
และประโยชน์
สอดคลอ้งกับการ
เรียนการสอนและ
การพัฒนาทอ้งถิ่น 

กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนาและรักษานักวิจัย
ที่มีความหลากหลายและมี
ศักยภาพสูงสุด 

กลยุทธท์ี่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของการ
วิจัยสหวทิยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนา/อภิปราย
งานวิจัยระดับภาค 
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธท์ี่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บรกิารและการสนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการเพื่อ

256 (97.34%)
 
 

258 (98.10%) 
 
 
 

255 (96.96%) 
 
 

 
 
 

258 (98.10%) 
 
 

7 (2.66%) 
 
 

5 (1.90%) 
 
 
 

8 (3.04%) 
 

 
 
 

 
5 (1.90%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
อํานวยความสะดวกในการ
บริหารโครงการวิจัยทกุ
ขั้นตอน 

กลยุทธท์ี่ 9 สนับสนุนการวจิัยและสร้าง
เครือข่ายทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธท์ี่ 10 พฒันากลไกและ
กระบวนการในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
ด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

 
 

257 (97.72%) 
 
 

260 (98.86%) 

 
 

 
6 (2.28%) 

 
 

3 (1.14%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 5 

1. ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยอย่างต่อเน่ืองที่มีความหลากหลาย 
และใหม้ีศักยภาพสูงสุด” 

2. นักวิจัยที่ดี ควรมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน 
     กลยุทธ์ที่ 6 
 สร้างความเข้มแข็งของการวิจัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
     กลยุทธ์ที่ 7 

1. ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/อภิปราย
งานวิจัยระดับชุมชุม ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ” 

2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและนําเสนอแลกเปลีย่นความรู้ด้านการวิจัย 
    
  กลยุทธ์ที่ 8 
 ในการบริหารงานวิจัย (ไม่ควรใช้โครงการวิจัยทุกขั้นตอน) 
     กลยุทธ์ที่ 9 
 ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “สนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ” 
     กลยุทธ์ที่ 10 

- 
 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 

กลยุทธท์ี่ 11 ระบบ กลไกและคัดสรร
นักเรยีนที่มีคุณภาพและมี

255 (96.96%)
 

8 (3.04%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
การยกระดับ
คุณภาพการผลติ
และพัฒนาครู 

ความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่อาชีพครู และคัดสรร
คุณภาพของผู้ทีจ่ะมาเป็น
ครูของคร ู

กลยุทธท์ี่ 12 ยกระดับคุณภาพ
กระบวนการผลติและ
พัฒนาคร ู

 
 
 

261 (99.24%) 

 
 
 
 

2 (0.76%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 11 

1. ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “เสริมสร้างระบบ กลไกและกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ 
และมีความพรอ้มในการก้าวเข้าสู่อาชีพครู และคัดสรรคณุภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู” 

2. ปัจจุบันนักศึกษาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษายังขาดความพร้อมหลายด้าน การเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาบางสถานศึกษาขาดความพร้อม ทําให้พ้ืนฐานการศึกษาอ่อนมาก 

3. เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่ง และดี มีคณุธรรม จึงจะมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 12 

1. ปรับแก้กลยุทธ์ “การผลิตบัณฑิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประเทศ” โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ย่อย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 
1.1 พัฒนาบัณฑิตครูให้มสีมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศ ภูมภิาค

อาเซียน และระดับสากล 
1.2 ผลิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

            ทั้งน้ีควรเพ่ิมกลยุทธ์เพ่ือให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะกลยุทธ์ ดังน้ี 

1. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม  
โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ย่อย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
1.1 เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มสีมรรถนะเพ่ือหนุนเสริมการผลิตและพัฒนาครู 

สู่ความเป็นเลิศ 
2. การเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

2.1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูก่ารศึกษา 4.0 
2.2 สร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 
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2.3 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย
ทางด้านการศึกษา 

 
หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร 
การเงินและ
งบประมาณ และ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธท์ี่ 13 ปรับปรงุระบบการจ้าง
บุคลากรด้านวิชาการและ
ฝ่ายสนับสนุนให้ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อขวญั
และกําลังใจอยา่ง
เหมาะสม 

กลยุทธท์ี่ 14 ยกระดับระบบการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม้ี
ประสิทธิผลมากขึ้น 

กลยุทธท์ี่ 15 ยกระดับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ทํางานของบุคลากร 

กลยุทธท์ี่ 16 สร้างความเข้มแข็งให้
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นสู่
ความเสมอภาคและความ
หลากหลาย 

กลยุทธท์ี่ 17 การปรับปรงุการวางแผน
การเงินและการจัดสรร
ทรัพยากร 

กลยุทธท์ี่ 18 เพิ่มรายได้เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการศึกษา โดยการ
จัดการทรัพยากรทางการ
เงินและทรัพยากรอ่ืนให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
ความสามารถในการระดม
ทุนจากการบริจาค 

กลยุทธท์ี่ 19 เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการรับสมัคร

252 (95.82%)
 
 
 
 
 

256 (97.34%) 
 
 
 
 

258 (98.10%) 
 
 

258 (98.10%) 
 
 
 

255 (96.96%) 
 
 

252 (95.82%) 
 
 
 
 
 
 
 

255 (96.96%) 
 

11 (4.18%) 
 
 
 
 
 

7 (2.66%) 
 
 
 
 

5 (1.90%) 
 
 

5 (1.90%) 
 
 
 

8 (3.04%) 
 
 

11 (4.18%) 
 
 
 
 
 
 
 

8 (3.04%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
และคัดเลือกนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

กลยุทธท์ี่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
ในการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตศึกษา 
(โท/เอก) 
 

กลยุทธท์ี่ 21 การให้บรกิารหอ้งสมุด
และข้อมูลข่าวสารที่โดด
เด่นแก่ผู้ใช้หอ้งสมุดเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนและการวิจยั 

กลยุทธท์ี่ 22 จัดตั้งศูนย์บริการ
นักศึกษา ณ จุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services : OSS) 

กลยุทธท์ี่ 23 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบรกิาร
นักศึกษา 

กลยุทธท์ี่ 24 พัฒนากลไกที่มอีํานาจ
การตดัสินใจในระดับสูงใน
การพัฒนา ดูแล และ
ปรับปรงุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท์ี่ 25 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ทีด่ขีึ้นและ
ประหยัดค่าใชจ้า่ยมากขึ้น 

กลยุทธท์ี่ 26 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้อาคารสถานที่ และ

 
255 (96.96%) 

 
 
 
 
 
 

255 (96.96%) 
 
 
 
 

257 (97.72%) 
 
 
 

258 (98.10%) 
 
 

259 (98.48%) 
 
 
 
 
 

254 (96.58%) 
 
 
 
 

256 (97.34%) 
 

 
 

8 (3.04%) 
 
 
 
 
 
 

8 (3.04%) 
 
 
 
 

6 (2.28%) 
 
 
 

5 (1.90%) 
 
 

4 (1.52%) 
 
 
 
 
 

9 (3.42%) 
 
 
 
 

7 (2.66%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
ปัจจุบัน 

กลยุทธท์ี่ 27 การพัฒนาอาคาร สถานที่ 
และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกับมหาวทิยาลัยใน
อนาคต 

กลยุทธท์ี่ 28 การจดัการส่ิงแวดล้อม
และการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมที่เกดิจาก
กิจกรรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธท์ี่ 29 ยกระดับคุณภาพการ
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธท์ี่ 30 ยกระดับการมีส่วนร่วม
และคุณภาพการส่ือสาร
ภายในมหาวทิยาลัยและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

 
257 (97.72%) 

 
 
 
 

260 (98.86%) 
 

 
 
 

261 (99.24%) 
 
 
 
 

259 (98.48%) 

 
 

6 (2.28%) 
 

 
 
 

3 (1.14%) 
 

 
 
 

2 (0.76%) 
 
 
 
 

4 (1.52%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 13 

1. ปรับแก้ไขกลยุทธ์ “ปรับปรุงระบบการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากรด้านวิชาการ 
และฝ่ายสนับสนุนให้เป็นธรรมและส่งผลต่อการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร” 

2. จัดระบบการบริหารบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความพร้อมและสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
อย่างเหมาะสม 

3. ควรปรับปรุงเง่ือนใน TOR ใหเ้ป็นธรรม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
4. ควรมองผลงานเชิงประจักษ์ในการประเมินหรือให้ตําแหน่งที่มั่นคงแก่ผู้ทีม่ีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

(ให้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานมิใช่ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร) 
     กลยุทธ์ที่ 14 

1. พัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนและประเมินติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. กระบวนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยลา่ช้ามาก ควรปรับปรุงให้รวดเร็วกว่าเดิม 
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     กลยุทธ์ที่ 15 
1. ยกระดับบุคลากรไม่สม่ําเสมอ ไม่กระจายอย่างทั่วถึง ยังดําเนินการเฉพาะกลุ่มอยู่ ควรกระจายให้

ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกประเภท 
2. จัดอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 

     กลยุทธ์ที่ 16 
1. ปรับแก้กลยุทธ์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลให้

มหาวิทยาลัยมคีวามโปร่งใส เน้นคุณธรรมจริยธรรม หลักนิติธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันทุกรูปแบบ” 

2. กลยุทธ์น้ีเหมาะกับการเป็นนโยบาย 
     กลยุทธ์ที่ 17 

1. แผนพัฒนาระยะ 20 ปี ควรเน้นการติดตาม เรียนรู้ ถอดความ เพ่ือให้เข้าใจ เกิดความรวดเร็ว  
ไม่ทํางานซ้ําซอ้น ซึ่งจะทําให้เกิดความล่าช้า 

2. การบริหารจัดการด้านการเงิน การระดมทนุและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. ควรปรับปรุงให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการใช้งบประมาณ 
     กลยุทธ์ที่ 18 

1. กลยุทธ์ที่ 7 และ กลยุทธ์ที ่8 ควรนํามารวมเป็นข้อเดียวกัน 
2. ปรับแก้กลยุทธ์ “เพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลยัเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดย

การจัดการทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถใน
การระดมทุนจากการรับบริจาคจากทุกภาคส่วน” 

     กลยุทธ์ที่ 19 
1. ไม่ควรเป็นกลยุทธ์ เป็นกระบวนการในการทํางาน 
2. มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 

     กลยุทธ์ที่ 20 
 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

 และระดับบัณฑิตศึกษา (โท/เอก) 
     กลยุทธ์ที่ 21 
 ควรลดขนาดห้องสมุดหรือคงขนาดเดิมไว้ โดยควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้แทนห้องสมุด 
     กลยุทธ์ที่ 22 
 จัดต้ังศูนย์แนะแนวและบริการนักศึกษาครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 23 

- 
     กลยุทธ์ที่ 24 
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1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพและการ
ตัดสินใจ 

2. ควรมีกลไกหรือนโยบายในการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
องค์กร รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้
ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     กลยุทธ์ที่ 25 
1. ปรับแก้กลยุทธ์ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายมากข้ึน” 
2. คําว่า "ดีขึ้น" วัดอย่างไร ควรเสนอคําว่า "พัฒนาระบบ ICT ให้มคีวามเช่ือมโยงกันในทุกระบบ

ย่อย และมีความเป็น Centered”      
     กลยุทธ์ที่ 26 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
มหาวิทยาลัย 

     กลยุทธ์ที่ 27 
1. สภาพอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยแข็งแรง และบางอาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิดประโยชน์

สูงสุด  
2. การออกแบบอาคารไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้งานและสิ่งอํานวยความสะดวกยังขาดแคลน 

 
     กลยุทธ์ที่ 28 

 มหาวิทยาลัยควรจะดูแลปัญหานํ้าเสีย ขยะ ของเสียอันตราย การจราจร อุบัติเหตุ ปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรมด้วย 

     กลยุทธ์ที่ 29 
- 

     กลยุทธ์ที่ 30 
 รายละเอียดซ้ํากับ กลยุทธ์ที ่24 และ25 

 

หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาทอ้งถิ่น

กลยุทธท์ี่ 31 สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือที่ดีกับองค์กร
ระดับท้องถิ่น ระดับ

259 (98.48%)
 
 

4 (1.52%) 
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หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง
และสังคมอย่าง
ยั่งยืน (Golden 
Hub 
Strategies) 

จังหวดั และหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคที่สําคัญ 

กลยุทธท์ี่ 32 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

กลยุทธท์ี่ 33 พัฒนาผลงานวจิัยที่มกีาร
ใช้ประโยชน์อยา่งแท้จริง 
และเผยแพร่เพือ่
ประโยชน์ต่อสังคม 
เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธท์ี่ 34 มีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการยกระดับ
การศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กลยุทธท์ี่ 35 มีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการพฒันาและ
ลดความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์
พระราชา 

กลยุทธท์ี่ 36 มีส่วนร่วมและบทบาทใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธท์ี่ 37 ยกระดับความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าและยกระดับ
ความเชื่อมั่นของ
สาธารณชน (Public 
Reputation) ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

 
258 (98.10%) 

 
 
 

261 (99.24%) 
 
 
 
 
 
 

259 (98.48%) 
 
 
 
 

258 (98.10%) 
 
 
 
 
 

261 (99.24%) 
 
 
 

262 (99.62%) 
 

 
 

5 (1.90%) 
 
 
 

2 (0.76%) 
 
 
 
 
 
 

4 (1.52%) 
 
 
 
 

5 (1.90%) 
 
 
 
 
 

2 (0.76%) 
 
 
 

1 (0.38%) 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 31 
 ไม่ควรใส“่ที่สําคัญ” ถ้าจะใสใ่ห้ใช้คําว่า“ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย” 
     กลยุทธ์ที่ 32 

 การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ควรจะครอบคลุม 
ทุกมิติ 

     กลยุทธ์ที่ 33 
 เป็นลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติมากกว่า ไม่ควรเป็นกลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่ 34 
 กลยุทธ์ที่ 34 35 และ 36 เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ไมค่วรเป็นกลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่ 35 

 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสงัคมควรวางแผนและมแีนวทางพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรม 

     กลยุทธ์ที่ 36 
 ควรเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไม่ใช่แคม่ีสว่นร่วม 
     กลยุทธ์ที่ 37 

- 
หัวขอ้ สาระ เห็นชอบ ควรแก้ไข/ปรับปรุง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่6 
การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ส่งเสริม และ
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท์ี่ 38 พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการ
ศึกษาวิจยัในการอนุรกัษ์
ทรัพย์สินทางวฒันธรรม
ของภาคใต้และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

กลยุทธท์ี่ 39 มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมและความ
ภาคภูมิใจของชาว 
สุราษฎร์ธานีภาคใต้ และ
อาเซียน 

256 (97.34%)
 
 
 
 
 
 

259 (98.48%) 

7 (2.66%) 
 
 
 
 
 
 

4 (1.52%) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
     กลยุทธ์ที่ 38 
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1. ปรับแก้กลยุทธ์ “พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยและการอนุรกัษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่คุณค่าทางวัฒนธรรมของภาคใต้และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิและ
สังคม” 

2. กลยุทธ์ที่ 38 และ 39 ควรเป็นกลยุทธ์เดียวกัน 
     กลยุทธ์ที่ 39 

- 
ข้อเสนอแนะ   

1. กลยุทธ์มีจํานวนมากเกินไป และกลยุทธ์ส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์เชิงกระบวนการ ควรเป็นยุทธวิธี 
ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2. มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผลผลิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปปรับปรุง 
และพัฒนา 

3. ควรจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลืองานในทุกๆ  
ด้านของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีแล้วควรทบทวนบทบาทของสมาคมให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร 
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย) 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคณะครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาก และเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ได้รบัการพัฒนาตลอดมา จะดีย่ิงขึ้นหากผลิตนักศึกษาให้ตรงกับตลาดงาน 
ที่รองรับในอนาคต 

5. พัฒนาหลักสูตรแบบ "อยากเรียนต้องได้เรียน" "อยากสอนต้องได้สอน" เพ่ือดึงศักยภาพที่ดีที่สุด 
ของผู้เรียนและผู้สอน 

6. สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน เช่น สนับสนุน
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอาหาร เป็นต้น 

7. การสร้างความเท่าเทียม และความยุติธรรมให้กับทุกคนในองค์กรอย่างจริงจังและจริงใจ  
เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความโดดเด่นแก่องค์กรได้ 

8. แผนการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ควรจะทําแผนอย่างตรงไปตรงมา โดยสอบถาม 
ความต้องการของนักศึกษา  บุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแผนพัฒนามหาลัย 20 ปี ควรวางแผน 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 
และอํานวยความสะดวกส่วนอาจารย์ บุคลากรที่สอนควรสง่เสริมและสนับสนุนในการศกึษาต่อ หรือจะทํา 
แผนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

9. เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากร ชุมชนควรคํานึงถึงแนวโน้มการจัดองค์การ 
แบบดิจิตอลในอนาคต เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและคูแ่ข่งต่อไป 

10. ควรยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
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11. หลักสูตรควรมีความหลากหลายและสหสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
และผูใ้ช้บัณฑิต 

12. การจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นการเพ่ิมรายได้และสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
13. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยผ่านระบบ IT 
14. การระดมทุนจากศิษย์เก่าเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ  
15. ควรกําหนดให้นําบุคคลจากภายนอกมาเป็นกรรมการสภาฯ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะตัวแทน 

จากชุมชนท้องถิ่น 
 

  


