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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562ฉบับนี้จัดท าขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 หมวด 
3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาเป้าหมายของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จโดยต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด 

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ได้ก าหนดสาระส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมา บริบทองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 3 กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2562ฉบับนี้
เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจ
ต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองเป้าหมายและ
ผลลั พ ธ์ ใน เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ได้ อย่ า งเป็ น รูป ธรรมชั ด เจน อันจะ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อ ท้ องถิ่ น สั งคม 
และประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ5ปี พ.ศ.2561-2565สู่ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
เข็มทิศชี้น าการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาเป็นเข็มทิศชี้น าการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังที่ทรงมีพระราชด ารัสกับชาวราชภัฏความว่า 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่ า 
30 ปีแล้ว ท าให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ทุกคนมีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อ
ภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการด ารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อส าคัญคือผลิตคนดี ผลิตคน
ดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็น
ประโยชน์และเป็นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลัก
ที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...” 

พระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  
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ค่านิยมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
พันธกิจ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีส านึกความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนผู้น าศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา 
รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
อัตลักษณ์ มีคุณธรรม น าปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ทีใ่ฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
2. การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
3. การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ  

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน (Golden Hub Strategies) 
6. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้เป็นไปตามเข็มทิศชี้น า พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จึงมีแผนงาน และตัวชี้วัดส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 36 แผนงาน49 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที2่1 

แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ 

ของคนทุกช่วงวัย 
2) แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 
3) แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนอง 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 
4) แผนงานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ

บริบทของสังคม 
5) แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 
6) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และ

ทักษะ 
7) แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

การเปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วงวัย 
2) ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการก ากับการให้ทุนการศึกษา 
3) จ านวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/

พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

4) ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB1
หรือเทียบเท่า 

9) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
10) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียน 

การสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
 

2. แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพครูและผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 
2) แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล 
3) แผนงานผลิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
4) แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
5) แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
6) แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
7) แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 
8) แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้

และการวิจัยทางด้านการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1) ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐาน
หลักสูตรและมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

2) ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับ
จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 

4) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB2
หรือเทียบเท่า 

5) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 
7) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
8) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
9) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 
10) มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธาน 
11) จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียน

ขนาดเล็กมีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 
 

3. แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

1) แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพ
สูงสุด 

2) แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3) แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4) แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การน าเสนอผลงานวิจัย 
5) แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
6) แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
3) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4) ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับ

ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

อาทิThai Journal Citation Index-TCI, Web of Science, Scopusเป็นต้นรวมถึงการ
ขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

6) จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
7) กลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
 
4.  แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและ

งบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร 
2) แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า

มากยิ่งขึ้น 
3) แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการ

เรียนรู้ของสาธารณะ 
4) แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานใน

ปัจจุบันและอนาคต 
6) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย 
7) แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8) แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

1) ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร 
2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

สายสนับสนุน 
3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4) ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์และ

ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 
6) ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
7) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกและข้อแนะน าเพ่ือให้การใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

9) ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการและด าเนินการตามมาตรการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

10) ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผลประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

11) ระดับความส าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแลกลไกการบริหารกลไก
การจัดการกลไกการปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

 

5.  แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน(Golden Hub 
Strategies) 

แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2) แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ระดับภูมิภาคท่ีส าคัญ 
3) แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันของสาธารณชน(Public 

Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
4) แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
5) แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
ตัวช้ีวัด 

1) ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนส าคัญในการพัฒนาหรือ

แก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับภูมิภาคร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 
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3) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
4) ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท

ห่างไกลความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

5) จ านวนชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครือข่าย 

6) จ านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ภาคใต้และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

7) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
 

6.  แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ 
2) แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้และอาเซียน 

ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยและหรือศูนย์พัฒนา 

จิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุและหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
2) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
3) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที1่ 
ความเป็นมา บริบทองค์กรและยุทธศาสตร ์

 

ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพัฒนาการจากการเป็น“วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี”โดยก่อตั้งขึ้น
ในปีพ .ศ . 2516 ตามนโยบายและเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2515 - 2516)เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2519 เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) 

และเมื่อปี พ.ศ. 2520อาศัยอ านาจตามความในมาตรา7 และมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูพ .ศ . 2518 และสภ าการฝึ กหั ดครู ได้ ออกประกาศแบ่ งส่ วน ราชการล งวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2520 ด าเนินการเปิดส านักงานอธิการบดี และคณะวิชา จ านวน 3 คณะวิชา เพ่ือรับนักศึกษา ได้แก่  
1) คณะวิชาครุศาสตร์ 2) คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และ 3) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2528วิทยาลัยขยายฐานทางการศึกษากว้างขึ้นเนื่องจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) 
พุทธศักราช 2527 ก าหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาอ่ืนได้จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ในปีนี้สภาการฝึกหัดครูได้ออกบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูจึง
ส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้จึงมีสภาวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครู
ทั้งหมดที่มีในภาคใต้5 แห่งมีส านักงานของสหวิทยาลัยที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีและได้เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2530อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527 ลงวันที่17เมษายนพ.ศ. 2530 ให้แบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เพ่ิมเติมจากเดิม 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
2)ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 3) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4) ส านักกิจการนักศึกษา 5) ส านักวางแผนและ
พัฒนาและ 6) ส านักส่งเสริมวิชาการ 

พ.ศ. 2535 วันที่14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า“สถาบันราชภัฏ”โดยมหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับ
นักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2540ได้งดรับนักเรียนสาธิตเนื่องจาก
สถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโทประกอบกับแนวทางการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไปและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเป็นครั้งแรกในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่9มิถุนายน2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่14 
มิถุนายน2547 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2547 เป็นต้นไปท าให้สถาบันราชภัฏทั้ง41 แห่งทั่ว
ประเทศมีสถานภาพเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและในปี 
พ.ศ. 2548อาศัยอ านาจตามความในมาตรา6และมาตรา11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมายกระทรวงให้จัดตั้ งส่วนราชการดังนี้ 
1) ส านักอธิการบดี 2) คณะวิชาครุศาสตร์ 3) คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิชาวิทยาการ
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จัดการ 5) คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 7) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 8) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม9) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ 10) วิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยวและในปี พ.ศ. 2551 ด าเนินการเปิดคณะใหม่ 2คณะคือคณะนิติศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

จากการพัฒนาการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆรอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีเติบโตและเข้มแข็งในทุกๆด้านสมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆเพ่ือเป้าหมายให้
นักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 

บริบทองค์กร 

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสภา

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าที่ดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆในการบริหารการศึกษานอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านวิชาการการ
เรียนการสอนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารวมทั้งการก าหนดทิศทางและนโยบายด้านวิชาการ  ในการ
บริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มีหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล
หน่วยงานภายในองค์กรภาพรวม และในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีคณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน
ในการดูแลภายในแต่ละหน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แบ่งหน่วยงานเป็น 2 ประเภท คือ 
1) หน่วยงานวิชาการ และ 2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

หน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะ/วิทยาลัยจ านวน 8 คณะ/วิทยาลัยท าหน้าที่จัดการเรียนการ
สอนการวิจัยการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน8 คณะ/วิทยาลัย
มีการเปิดสอน18 หลักสูตร 55 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษา 15,048 คน บุคลากร จ านวน 679คน จ าแนก
เป็นสายวิชาการ 532 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 132คน ปริญญาโท 392คน  ปริญญาตรี8คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตร์จารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 77คน อาจารย์ 453คน  และสาย
สนับสนุน 147คน โดยจ าแนกรายหน่วยงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจ านวน 8 วิชาเอกมีจ านวน
นักศึกษา 2,087 คน บุคลากร จ านวน 90คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 79คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 
39 คน ปริญญาโท 40คน  มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17คน 
อาจารย์ 61คน  และสายสนับสนุน 11คน  

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 สาขา  มีจ านวน
นักศึกษา 3,578 คน บุคลากร จ านวน 116คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 101คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 17คน ปริญญาโท 78 คน  ปริญญาตรี 6 คน มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12 คน อาจารย์ 89 คน  และสายสนับสนุน 15คน 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน17 
สาขา  มีจ านวนนักศึกษา 2,342 คน บุคลากร จ านวน 190คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 158คน ประกอบด้วย 
คุณวุฒิปริญญาเอก 46 คน ปริญญาโท111คน  ปริญญาตรี 1 คน มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน อาจารย์132คน  และสายสนับสนุน 32คน 

http://edu.sru.ac.th/
http://human.sru.ac.th/
http://sci.sru.ac.th/
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4. คณะวิทยาการจัดการด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 สาขา  มีจ านวนนักศึกษา 4,419 คน บุคลากร จ านวน 99คน 
จ าแนกเป็นสายวิชาการ 84คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 16คน ปริญญาโท 68 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13คน อาจารย์ 71 คน  และสายสนับสนุน 15คน 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขา  มี
จ านวนนักศึกษา 423 คน บุคลากร จ านวน 52คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 45คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 5คน ปริญญาโท 39คน ปริญญาตรี 1 คนมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ อาจารย์ 45คน  และสายสนับสนุน 7 
คน 

6. คณะนิติศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขา  มีจ านวน
นักศึกษา 1,037 คน บุคลากร จ านวน 41คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 33 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 4 คน ปริญญาโท 29 คน  มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10คน อาจารย์ 23คน  และ
สายสนับสนุน 8คน 

7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต และ
บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 2 สาขา  มีจ านวนนักศึกษา 746 คน บุคลากร จ านวน 78คน จ าแนกเป็นสาย
วิชาการ 32คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 27คน  มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
อาจารย์ 32คน  และสายสนับสนุน 46คน 

8. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 3 หลักสูตร บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร นอกจากนี้มีหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร  มีจ านวนนักศึกษา416 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13คน  

ส านัก/สถาบันมีจ านวน 5 ส านัก/สถาบันท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
1. ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการประสานงานและ

บริการเกี่ยวกับบุคลากรงบประมาณพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ มีหน่วยงานภายในระดับกอง จ านวน 5 
กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง มี
บุคลากร 169คน 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการด้วยการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มี
บุคลากร 17 คน 

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการ
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พัฒนาและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันพัฒนา ส่งเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษา เพ่ือ
ตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมีบุคลากร 45คน 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างความรู้ด้าน
คุณภาพงานวิจัยตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางถึงปลายทางเพ่ือให้ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://msc.sru.ac.th/
http://nurse.sru.ac.th/
http://law.sru.ac.th/
http://inter.sru.ac.th/
http://graduate.sru.ac.th/
http://op.sru.ac.th/
http://regis.sru.ac.th/
http://arit.sru.ac.th/
http://research.sru.ac.th/
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มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกลมกลืนกับบริบทของท้องถิ่นและสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากระดับท้องถิ่นสู่สากลมีบุคลากร 8 คน 

5. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา มีบุคลากร 8 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาเรียนในปี
การศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนส าหรับนักศึกษากศ.บท. ภาคเรียนปกติใช้เวลาเรียนไม่
น้อยกว่าภาคเรียนละ 15สัปดาห์ภาคเรียนฤดูร้อนใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์มีการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 18หลักสูตร 55 สาขาวิชาโดยแบ่งระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี 14หลักสูตร 49 สาขาวิชา 
และระดับบัณฑิตศึกษา 4หลักสูตร 6 สาขาวิชา 

 
 
(ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าที่ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

อธิการบดี 

รองอธิการบด ี

หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ * 

คณะนิติศาสตร์ * 
 

บัณฑิตวิทยาลัย * 

ส านักงานอธกิารบด ี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการ 
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

กองกลาง 
 

กองการเจ้าหน้าที่ * 
 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองคลัง * 

กองนโยบายและแผน 

*  หน่วยงานจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

http://culture.sru.ac.th/
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ยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561- 2565สู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปีก าหนดทิศทางการพัฒนา

เป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี โดยแต่ละระยะ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ระยะที่1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่านพ.ศ.2561 – 2565 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยมีการการศึกษาทบทวนและยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการ  

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสร้างงานวิจัยที่ได้ รับการยอมรับ 
ทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการมีการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ า  
ด้านการศึกษาและสุขภาพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชนท้องถิ่น
พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ 

ระยะที่2 แผนพัฒนาระยะสืบสานพ.ศ.2566 – 2570  
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัดและภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยมีการยกระดับการวิจัยเพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการสนองตอบความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและภาคใต้เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับภาคเกษตรกรรมภาค
การผลิตและอุตสาหกรรมภาคการค้าและบริการรวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ให้กับสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนการสร้างความมั่นคงด้านน้ าการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมทั้งการวางรากฐานเพ่ือการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่สามารถพ่ึงพาตัวเอง
ด้านงบประมาณและการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติที่มีผลงานวิจัยและคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับการ
ยอมรับ 

ระยะที่3 แผนพัฒนาระยะต่อยอดพ.ศ. 2571 – 2575 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เป็นแหล่งสร้างพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อท้าทายการเปลี่ยนแปลงด้วยการขยายผลและสร้างโอกาส 
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในทุกมิติของการพัฒนา  

เป็นแหล่งสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและชุมชนภาครัฐ
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ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับชุมชนภาคการผลิต
อุตสาหกรรมการค้าและบริการเพ่ือรับมือกับปัญหาอุปสรรคและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสโลกในทุกมิติพร้อมทั้งขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสให้กับสมาชิก
ในชุมชนท้องถิ่นสังคมเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแก้ไขความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างแท้จริง 

ระยะที่ 4แผนพัฒนาระยะยั่งยืนพ.ศ.2576 – 2580 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

และนานาชาติทั้งด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงการเป็นสถาบันแห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงและ
การเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการน าความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนการวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความยอมรับจากประชาคมในประเทศ  
และประชาคมนานาชาติโดยเพ่ิมความเข้มข้นในการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กร
ระดับนานาชาติการเผยแพร่องค์ความรู้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาระดับนานาชาติและการพัฒนา
ช่องทางเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงพาตัวเองด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์ 

 
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี  มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา 6 ด้านคือ  

1)การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) การยกระดับคุณภาพการวิจัยและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3) การยกระดับคุณภาพการผลิตและ
พัฒนาครู4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5) การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน (Golden Hub Strategies)และ 6)การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมีการก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 30 กล
ยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านกลยุทธ์หลัก 30 กลยุทธ์เป็นแนวทางการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเป็น 4 ระยะๆละ 5 ปีคือ 1) แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2561 – 2565 
2) แผนพัฒนาระยะสืบสาน พ.ศ. 2566 – 2570 3) แผนพัฒนาระยะต่อยอด พ.ศ. 2571 – 2575               
4) แผนพัฒนาระยะยั่งยืน พ.ศ. 2576 - 2580 

โดยในระยะที่  1 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่านพ.ศ. 2561 – 2565 ได้น ามาจัดท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมีสาระส าคัญคือมหาวิทยาลัยมี
การศึกษาทบทวนและยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการมีการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาและสุขภาพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้ วยการพัฒ นาภูมิ คุ้ มกันจากภายใน ให้ กั บชุมชนท้ องถิ่ นพร้อมทั้ งริ เริ่มบทบาทในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินด้วยการ
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พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน จ านวน 41 
แผนงาน 57ตัวช้ีวัดอันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังน 

ยุทธศาตร์การพัฒนาระยะ 20 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนพัฒนาระยะ 5 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2565 

กรอบระยะเวลาการประเมิน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้ส าหรบัศตวรรษที่21      
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

1.1  แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 

     

(1) จ านวนหลกัสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 

     

กลยุทธ์ที ่2 การจัดการศึกษา
สมัยใหม่ที่สอดคล้องและ 
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนทุกระดับ 

1.2 แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษา
อย่างยั่งยืน 

     

(2) ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการ
ก ากับการให้ทุนการศึกษา 

     

1.3 แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาระดับปริญญา
ตรีให้ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปญัหาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และพื้นที่ภาคใต้ 

     

(3) จ านวนหลกัสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร
นานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความ
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคตและ
ความก้าวหนา้ด้านเทคโนโลย ี
 

     

1.4 แผนงานการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของภาคใต้ 

     

(4) ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา      
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได”้ 

1.5 แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้”      
(5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต      

กลยุทธ์ที ่4 การส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน 

1.6 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
บัณฑิตด้านความรู้และทักษะ 

     

(6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เชิงสหวิทยาการ 

     

(7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบรูณาการกับหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

(8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB1หรือเทียบเทา่ 

     

กลยุทธ์ที ่5 การศึกษาอย่างมี
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย      
(9) ร้อยละของกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็น

พลเมืองด ี
     

(10) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาได้ 

     

ยุทธศาสตร์ที่2การยกระดบัคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู      
กลยุทธ์ที่6เสริมสร้างระบบกลไกและ
กระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มี
คุณภาพและมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่อาชีพครูและคัดสรรคุณภาพ
ของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

2.1 แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพครูและผู้ทีจ่ะมาเป็นครู
ของคร ู

     

(11) ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตรและมีอัตราการ
ขยายตัวของนักเรียนเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
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(12) ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมา
เป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

     

กลยุทธ์ที่7การผลิตครูคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

2.2 แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล      
(13) ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 

     

(14) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

     

2.3 แผนงานผลิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

     

(15) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

     

(16) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน      
กลยุทธ์ที่8การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

2.4แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครู
ให้เป็นครูวิชาชีพ 

     

(17) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

     

2.5 แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น      
(18) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง

การศึกษา 
     

2.6 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 

     

(19) ระดับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบคุลากรเพื่อการผลิต
และพัฒนาครู 

     

กลยุทธ์ที่9การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

2.7 แผนงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
(20) จ านวนนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูอันเกิดจากความร่วมมอืระหวา่งครูของครูกับครู
หรือบุคลากรในสถานศึกษา 

     

2.8 แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวชิาชีพครูต้นแบบและการวจิัย
ทางด้านการศึกษา 

     

(21) มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

     

(22) จ านวนโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมอืในการผลิต/พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นต้นแบบการ
จัดการ 

     

2.9 แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัตกิาร
ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจยัทางดา้นการศึกษา 

     

(23) จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนขนาดเล็กมีมาตรฐานด้านการ
จัดการเรียนรู้และการวิจยัดีขึ้น 

  
 
   

ยุทธศาสตร์ที่3การยกระดบัคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

     

กลยุทธ์ที่10ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจยัและผู้สร้าง
นวัตกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

3.1 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจยัและผู้สร้าง
นวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 

     

(24) ร้อยละของนักวิจยัและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
ส าหรับการท าวิจยัและสร้างนวัตกรรม 
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พ.ศ. 2561 - 2580 
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และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่11ส่งเสริมการวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3.2  แผนงานการส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

(25) ร้อยละผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

     

กลยุทธ์ที่12ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยัและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.3 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจยัและ
นวัตกรรมสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชมุชนท้องถิ่น 

     

(26) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวจิัย
และนวัตกรรมสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

     

กลยุทธ์ที่13ส่งเสริมการเผยแพร่และ
การร่วมประชุมสัมมนางานวิจยัทั้ง
ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

3.4  แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การ
น าเสนอผลงานวิจัย 

     

(27) ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวจิัยในกิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนางานวิจยัระดับชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ระดับภาคระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

     

(28) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติอาทิThai Journal Citation Index-
TCI, Web of Science, Scopus เป็นต้นรวมถึงการ
ขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถกูน าไปอา้งอิงต่ออาจารย์
ประจ า 

     

กลยุทธ์ที ่14สร้างความเข้มแข็งใน
การวิจยัและนวัตกรรมโดยสรา้ง
เครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.5 แผนงานสนับสนุนการวิจยัและการสร้างเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

(29) จ านวนโครงการวิจัยที่รว่มกับกลุ่มเครือข่ายการวิจยัใน
ประเทศและต่างประเทศ 

     

กลยุทธ์ที ่15พัฒนาระบบกลไกและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวจิัย
และการเผยแพร่ที่ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล 

3.6แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจยัที่เป็น
มาตรฐานสากล 

     

(30) กลไกในการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

     

กลยุทธ์ที ่16 การปรับโครงสร้าง
องค์กรและการยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

4.1 แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร      
(31) ระบบและกลไกการจัดจา้งและการคัดสรรบุคลากร      
(32) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการ

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
     

กลยุทธ์ที ่17 การปรับปรุงการวาง
แผนการคลังและการจัดสรร
ทรัพยากร 

4.2 แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดการทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

     

(33) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต      
(34) ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน      

กลยุทธ์ที ่18 เพิ่มรายได้แก่
มหาวิทยาลัยเพือ่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ด้านการศึกษาโดยการ
จัดการทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรอื่นให้มีประสิทธภิาพและ
สร้างความสามารถในการระดมทุน
จากการรับบริจาค 

4.3 แผนงานเพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรและการ
ระดมทุน 

     

(35) อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการระดมทุน 

     

กลยุทธ์ที ่19 เพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษา 

4.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

     

(36) ช่องทางกระบวนการรับสมัครที่มีความทันสมัยและสามารถ
ใช้งานได้ง่าย 
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กลยุทธ์ที ่20 :ยกระดบัการให้บรกิาร
ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

4.5 แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนการวจิัยและการเรียนรู้ของสาธารณะ 

     

(37) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผูบ้ริการหอ้งสมุดทั้งหมด 

     

4.6 แผนงานจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาณจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) 

     

(38) มีศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจรณจุดเดียวเบ็ดเสร็จ      
กลยุทธ์ที ่21 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริการนกัศึกษา 

4.7 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ
นักศึกษา 

     

(39) มีระบบOracle Student System (OSS)หลักหรือระบบที่
เกี่ยวขอ้งใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
และการสมัครเรียนออนไลน ์

     

กลยุทธ์ที ่22 พัฒนากลไกและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และระบบคอมพวิเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ 

4.8 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
(40) ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
     

(41) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

     

กลยุทธ์ที ่23 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.9 แผนงานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่
โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและอนาคต 

     

(42) ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร
สถานที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ข้อแนะน าเพือ่ให้การใช้อาคารสถานทีโ่ครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจบุันเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

(43) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแมบ่ทผังการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน
ระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พืน้ที่อย่างเหมาะสม
และสมดุลทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภูมิสถาปัตย์และ
นิเวศวิทยา 

     

กลยุทธ์ที ่24 การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกจิกรรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

4.10 แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอ้มและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

     

(44) ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการและด าเนินการ
ตามมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

     

กลยุทธ์ที ่25 ยกระดับคุณภาพการ
บริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

4.11 แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

     

(45) ระดับความส าเร็จของการประเมินระดบัประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถอื
และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

     

4.12 แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการสื่อสารภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

     

(46) ระดับความส าเร็จของการประเมินระดบัความเข้าใจเกีย่วกับ
ภาพอนาคตวิสัยทัศน์เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกก ากับดูแลกลไกการบริหารกลไกการ
จัดการกลไกการปฏบิัติของภาคสว่นต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาตร์การพัฒนาระยะ 20 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนพัฒนาระยะ 5 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2565 

กรอบระยะเวลาการประเมิน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน  (Golden Hub Strategies)      
กลยุทธ์ที ่26 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

     

(47) ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานขอ้มูลสมรรถนะบุคลากร      
กลยุทธ์ที ่27 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีพัฒนา 

5.2แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชน
ท้องถิ่นและหน่วยงานระดับภูมิภาคที่ส าคัญ 

     

(48) ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่มหาวิทยาลัยเขา้ไปมีส่วน
ส าคัญในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
และระดับภูมภิาคร่วมกบัชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

     

5.3 แผนงานยกระดับความสัมพันธก์ับศษิย์เก่าเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น
ของสาธารณชน (Public Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

     

(49) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ศิษย์เก่า 

     

กลยุทธ์ที ่28 ยกระดับการบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

5.4 แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     

(50) ระบบและกลไกการมีส่วนรว่มพัฒนาคณุภาพครูผู้สอนที่มีอยู่
เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกลความครอบคลุมของครูใน
โรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

     

(51) จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

     

(52) จ านวนนกัเรียนหรือประชาชนที่ขาดทกัษะการอา่นในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธ์านีและภาคใต้และได้รบัส่งเสริม“การอ่าน” 
จากมหาวิทยาลยัและองค์กรเครือข่าย 

     

5.5 แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

     

(53) ระบบและกลไกการพัฒนาทอ้งถิ่น      
(54) จ านวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจดัการและพึ่งพา

ตนเองได้ 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณแีละศิลปวัฒนธรรม      
กลยุทธ์ที ่29 พัฒนาพพิิธภัณฑ์และ
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาวิจัยการ
อนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งที่
มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดและภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 

6.1 แผนงานพัฒนาพิพธิภัณฑ์และศูนยก์ารเรียนรู้      
(55) ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พฒันาจิตวิญญาณพุทธ
ทาสภิกขแุละหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

     

กลยุทธ์ที ่30ส่งเสริมสนับสนุน
แลกเปลี่ยนและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6.2 แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟื้นฟูและหรือส่งเสริมและ
หรือพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความ
ภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้และอาเซียน 

     

(56) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม      
(57) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟื้นฟูและหรือส่งเสริม

และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
     

 รวม 10 49 56 57 57 
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ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 โดยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนา 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มีเป้าหมายส าคัญ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ มี ส ม รรถ น ะสู ง ใน ก ารขั บ เค ลื่ อ น ก ร ะบ วน ก ารพั ฒ น าชุ ม ช น ท้ อ งถิ่ น ” โด ย ยุ ท ธศ าส ต ร์ 
ในระยะดังกล่าว มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย มีการการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย และการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน อันน าไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้วยภูมิคุ้มกันจากภายในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับมหาวิทยาลัย 

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 

1) เพ่ือศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกมิติทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ด้านวิชาการรายสาขา ความรู้และทักษะการท างาน ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการท างาน 

3) เพ่ือผลิตงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการที่เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการ และการน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

4) เพ่ือยกระดับการผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา 
5) เพ่ือขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในการเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการยอมรับในวงกว้าง 
6) เพ่ือสืบสาน สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่ท าให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 
โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้ 
 
ค่านิยมหลัก สร้างปัญญาศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินสร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 
 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ

ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีส านึกความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อชุมชน

ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนผู้น าศาสนาและนักการเมืองให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
ศาสตร์พระราชารวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการการ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
 
 
 
อัตลักษณ์ มีคุณธรรมน าปัญญาจิตอาสาใฝ่รู้และสู้งาน 
 โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสาและมีความเสียสละ 
4. เป็นผู้ทีใ่ฝ่รู้มีความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเองสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนพัฒนา และตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าประสงค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือรองรับนักศึกษาที่หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง
และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
ในทุกระดับให้มีคุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุก
วัยเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 

1. การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
2. การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนทุกระดับ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
5. การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย  
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 
2. แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 
3. แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้  
4. แผนงานการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
5. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้” 
6. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ 
7. แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้

บัณฑิต 
ร้อยละ 85 85 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

2. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบCEFRของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัB1หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 10 10 ส านักวิทยบริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
1. จ านวนหลกัสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะ หลักสูตร 1 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วงวัย 

2. ระดับความส าเร็จของกลไกในการบริหารจัดการ
และการก ากับการให้ทุนการศึกษา 

ระดับ 2 3 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

3. จ านวนหลกัสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึง
หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
ให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปจัจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตและความกา้วหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

หลักสูตร 13 3 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ 3 3 บัณฑิตวิทยาลัย 

5. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

ข้อ - 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

6. ร้อยละของรายวิชาที่มกีารบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ - 5 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

7. ร้อยละของกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

ร้อยละ 30 50 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

8. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตรที่มี
เป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแกป้ัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ - 1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 

1. การจัดการศึกษาส าหรับคน
ทุกช่วงวัย 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริม
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 

 

(1) จ านวนหลกัสูตรเพื่อยกระดับความรู้
และทักษะฝีมอืแรงงานที่สอดคล้อง
กับวิถีชวีิตและการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับคนทุกช่วงวยั 

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทกัษะ
ฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับคนทุกช่วงวยั 

2.การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนทุกระดับ 

2. แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการ
สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

(2) ระดับความส าเร็จของกลไกในการ
บริหารจัดการและการก ากับการให้
ทุนการศึกษา 

โครงการจัดท านโยบายและแผนการจัดหาและการให้
ทุนการศึกษา 
 
 
 

3. แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎรธ์านีและ
พื้นที่ภาคใต้ 

 

(3) จ านวนหลกัสูตรการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัย
มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตและ

โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
ความก้าวหนา้ด้านเทคโนโลย ี

4. แผนงานการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม 

 

(4) ระบบและกลไกการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

3.การพัฒนาการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได”้ 

5. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุง่เน้น“รู้
จริงปฏิบัติได”้ 

 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อบณัฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

4.การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะผู้เรียน 

6. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตด้านความรูแ้ละทักษะ 

 

(6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

โครงการศึกษา ส ารวจความพร้อมการจดัท าหลักสูตรสห
วิทยาการ 

(7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตรให้มีการบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

(8) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB1หรือ
เทียบเท่า 

โครงการอบรม และสอบวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 

5.การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 7. แผนงานการศึกษาอยา่งมีเป้าหมาย  
(9) ร้อยละของกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองด ี

(10) ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัผฒนาหลักสูตรที่
มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถแกป้ัญหาและพัฒนาได้ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่2การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์  
เพ่ือผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถท างานเชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้

มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารสื่ อ ส า ร  (Communication) มี ค ว าม มั่ น ใจ  (Confident) แ ล ะ 
มีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เนื้อหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  
มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 
กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างระบบกลไกและกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่อาชีพครูและคัดสรรคุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 
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2. การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพครู และผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 
2. แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล 
3. แผนงานผลิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
4. แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
5. แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
6. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
7. แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 
8. แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ 

และการวิจัยทางด้านการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม

กรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดบัB2หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ - 20 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุ
เข้าท างานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
 
 

- 5 คณะครุศาสตร์ 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการคัดเลือก

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียน
เรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู

ระดับ - 2 คณะครุศาสตร์ 

2. ระบบและกลไกการก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับ
จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ - 2 คณะครุศาสตร์ 

3. ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต
คุณภาพในระดับ Good Quality 

ระดับ - 2 คณะครุศาสตร์ 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 5 คณะครุศาสตร์ 

5. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์
เพื่อพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ - 2 คณะครุศาสตร์ 

6. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุ
คลาการทางการศึกษา 

ระดับ - 3 คณะครุศาสตร์ 

7. ระดับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบคุลากร
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

ระดับ - 3 คณะครุศาสตร์ 

8. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

ข้อ - 1 คณะครุศาสตร์ 



27 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

9. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝกึประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการ
วิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 10 20 คณะครุศาสตร์ 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
1.เสริมสร้างระบบกลไกและ
กระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มี
คุณภาพและมีความพร้อมในการ
ก้าวเขา้สู่อาชีพครูและคัดสรร
คุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของ
ครู 

1. แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพ
ครูและผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

 

(1) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ
คัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและมาตรฐานหลักสูตรและมีอัตรา
การขยายตวัของนักเรียนเรียนดีมี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู 

โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่อาชีพคร ู
 

(2) ระบบและกลไกการก าหนด
คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครู
ของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการพัฒนาครูของครู 

2.การผลิตครูคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

2. แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล  
(3) ระดับความส าเร็จกระบวนการผลิต

บัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและมาตรฐานหลักสูตร 

 
(4) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับB2 หรือ
เทียบเท่า 

โครงการอบรม และสอบวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ส าหรับนกัศึกษาคร ู

 

3. แผนงานผลิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ 

 

(5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

โครงการครูคืนถิ่น 
 

(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่
ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 

โครงการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อการบรรจุ 
 

3.การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

4. แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครูให้เปน็ครู
วิชาชีพ 

 

(7) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครูให้
เป็นครูวิชาชีพ 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

 
5. แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทอ้งถิ่น 

 

(8) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูแลบคุลากรทาง
การศึกษา 

6. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็น
เลิศ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
(9) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพื่อการผลติและพัฒนาคร ู
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาครู 

4.การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้

7แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ต้นแบบและการวิจยัทางด้านการศึกษา 

 

(10) มีการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 
8. แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อ
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และ
การวิจยัทางด้านการศึกษา 

 

(11) จ านวนโรงเรียนเครือข่ายฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนขนาดเล็ก
มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และ
การวิจยัดีขึ้น 

โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน 
การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วมประชุมสัมมนางานวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. สร้างความเข้มแข็งการวิจัยและการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 
2. แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ                 

เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การน าเสนอผลงานวิจัย 
5. แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
6. แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติรวมถึง
การขยายตวัของจ านวนความถี่ที่ถูกน าไปอ้างอิง
ต่ออาจารย์ประจ า 
 
 
 
 

ร้อยละ 
ด้าน

สังคมศาสตร์  

 
13 

 
 20  

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ร้อยละ 
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

 
18 
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ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
1. ร้อยละของนักวิจยัและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน

ภายนอกส าหรับการท าวิจยัและสรา้งนวตักรรม
และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ร้อยละ - 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2. ร้อยละผลงานวิจยัและหรือนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 50 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของการวิจยัและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ - 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวจิัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวจิัยระดับ
ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ - 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

5. จ านวนโครงการวิจัยที่รว่มกับกลุ่มเครือข่ายการ
วิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 

โครงการ 5 10 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

6. กลไกในการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจยัที่เป็นมาตรฐานสากล  

ข้อ - 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 

1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจยัและผู้สร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักวิจยัและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 

 

(1) ร้อยละของนักวิจยัและผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับ
การท าวจิัยและสร้างนวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรม 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2.ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2. แผนงานการส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

(2) ร้อยละผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

3. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของการวิจยัและนวัตกรรมสหวทิยาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

 

(3) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของการวิจยัและ
นวัตกรรมสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการชุดงานวิจัยและนวัตกรรมขา้มศาสตร์เชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 
 
โครงการจัดท าแผนการวิจยัและนวัตกรรมระดับคณะ
และสาขาวิชา 

4.ส่งเสริมการเผยแพร่และการ
ร่วมประชุมสัมมนางานวจิัยทั้ง
ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

4. แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนา/การน าเสนอผลงานวจิัย 

 

(4) ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในกจิกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจยัระดับชุมชนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวจิัยระดับชุมชนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(5) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติอาทิThai 
Journal Citation Index-TCI, Web 
of Science, Scopusเป็นต้นรวมถึง
การขยายตวัของจ านวนความถี่ที่ถูก
น าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอาทิThai 
Journal Citation Index-TCI, Web of Science, 
Scopus เป็นต้นรวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ที่
ถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

5.สร้างความเข้มแข็งในการวิจยั
และนวัตกรรมโดยสร้างเครือข่าย
การวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

5. แผนงานสนับสนุนการวจิัยและการสร้าง
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 

(6) จ านวนโครงการวิจัยที่รว่มกับกลุ่ม
เครือข่ายการวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

6.พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม
ด้านการวจิัยที่เป็มาตรฐานสากล 

6.แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

 

 (7) กลไกในการก ากับดูแลใหก้าร
ด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
ด าเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจยัที่เป็น
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวจิัยที่
เป็นมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์  
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพและความสามารถสูงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยคณะและส านักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทในการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการและการให้ค าปรึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะ
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็น

ธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 
2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น

ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการ
จากมหาวิทยาลัย 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์เพ่ือให้
คณะส านักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีความจ าเป็นส าหรับการใช้งานได ้

4) ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการก ากับดูแล (Governance)พัฒนาระบบการก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 

1. การปรับโครงสร้างองค์กรและการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. การปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดสรรทรัพยากร 
3. ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัย 
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7. ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร 
2. แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลัง และการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 
3. แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้

ของสาธารณะ 
4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
5. แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบันและ

อนาคต 
6. แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย 
7. แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8. แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดบัความ

เข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสยัทัศน์ เปา้หมาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยักลไก
ก ากับดแูล กลไกการบริหาร กลไกการจดัการ 
กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ - 3 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองนโยบายและแผน) 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
2. ระบบและกลไกการจัดจา้งและการคัดสรร

บุคลากร 
ข้อ - 3 ส านักงานอธกิารบด ี

(กองการเจ้าหน้าที่) 
3. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และร้อย

ละของการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของ
อาจารย์  

 
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

15 
 
 

10 

60 
 
 

10 

ส านักงานอธกิารบด ี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนตอ่หน่วย
ผลผลิต 

ระดับ 4 4 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองคลัง /  
กองนโยบายและแผน) 
 

5. ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ - 1 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองคลัง / กองนโยบาย
และแผน) 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

ร้อยละ 80 80 ส านักวิทยบริการฯ 

7. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบรหิารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ข้อ - 3 ส านักวิทยบริการฯ 

8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ ระดับ - 3 ส านักวิทยบริการฯ 
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ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

สารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้
อาคาร สถานที ่โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และข้อแนะน า เพือ่ให้การใช้
อาคาร สถานที ่โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อ - 2 ส านักงานอธกิารบด ี

10. ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และ
ด าเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ - 3 ส านักงานอธกิารบด ี

11. ระดับความส าเร็จของการประเมินระดบั
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

ระดับ - 3 กองตรวจสอบภายใน 

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 

1.การปรับโครงสร้างองค์กรและ
การยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

1. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบุคลากร 

 

(1) ระบบและกลไกการจัดจา้งและการ
คัดสรรบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยราชภฏัสุ
ราษฎร์ธาน ี

(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของสายวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุน 
 

2.การปรับปรุงการวางแผนการ
คลังและการจัดสรรทรัพยากร 

2. แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและ
การจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 

(3) ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

โครงการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

(4) ระดับความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3. ยกระดับการให้บริการ
ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจยั 

3. แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนการวจิัยและการ
เรียนรู้ของสาธารณะ 

 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์และครอบคลุม
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

4.พัฒนากลไกและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ให้

4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 

(6) ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการ โครงการจัดตั้งอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ 

บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

เพื่อการสื่อสาร 
 
โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(7) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน และบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. แผนงานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและ
อนาคต 

 

(8) ระบบและกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและข้อแนะน าเพื่อใหก้ารใช้
อาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจบุันเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
โครงการจัดท าแผนการใช้ การบ ารุงรักษา และการ
ก าจัดทิ้งเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวม 

6.การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกจิกรรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

6. แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

 

(9) ระดับความส าเร็จของการก าหนด
มาตรการและด าเนินการตาม
มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากกจิกรรมในมหาวิทยาลัย 

โครงการGreen University 

7.ยกระดับคุณภาพการบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

7. แผนงานการยกระดับคุณภาพการบรหิารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน 

 

(10) ระดับความส าเร็จของการประเมิน
ระดับประสิทธิผลประสิทธภิาพและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่
ได้รับความน่าเช่ือถือและมกีาร
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน 

8. แผนงานยกระดับการมีส่วนรว่มและคุณภาพ
การสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

(11) ระดับความส าเร็จของการประเมิน
ระดับความเข้าใจเกีย่วกับภาพอนาคต
วิสัยทัศน์เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลยักลไกก ากับ
ดูแลกลไกการบริหารกลไกการจัดการ
กลไกการปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลยั 

โครงการศึกษาความเขา้ใจเกี่ยวกับภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub Strategies) 

เป้าประสงค์  
ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจ

เข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านต าบลอ าเภอและจังหวัด 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีพัฒนา 
3. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับ

ภูมิภาคที่ส าคัญ 
3. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public 

Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
4. แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 
5. แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
1. ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานขอ้มูลสมรรถนะ

บุคลากร 
ระดับ - 3 ส านักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการฯ) 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมี

ความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมภิาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

ร้อยละ - 20 ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

ระดับ - 1 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) /  

สถาบันวิจยัฯ 
 
 

4. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 

ข้อ - 1 ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 
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ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกล
ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

5. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั และ
องค์กรเครือข่าย 

ชุมชน - 15 ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

6. จ านวนนกัเรียนหรือประชาชนที่ขาดทกัษะการ
อ่านในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และ
ได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและ
องค์กรเครือข่าย 

คน - 400 ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาทอ้งถิ่น ข้อ - 6 ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1. แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

(1) ระดับความส าเร็จการจัดท าฐานขอ้มูล
สมรรถนะบุคลากร 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2.สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคี
พัฒนา 

2. แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคที่ส าคัญ 

 

(2) ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่
มหาวิทยาลัยเขา้ไปมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาระดับชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดและระดับภูมิภาค
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานระดบัจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

โครงการเครือข่ายความร่วมมอื 
 
โครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
และระดับภูมภิาคร่วมกบัชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานระดบัจังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 
 

3. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศษิย์เก่าเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public 
Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลยั 

 

(3) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เกา่ 

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์
 

e3.ยกระดับการบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 

4. แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการ
ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

(4) ระบบและกลไกการมีส่วนรว่มพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมใน
โรงเรียนชนบทห่างไกลความ
ครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 
(5) จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ

พัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบ
อาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิต
จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

โครงการบริการวิชาการ 
 

(6) จ านวนนกัเรียนหรือประชาชนที่ขาด
ทักษะการอ่านในพื้นทีจ่ังหวัด 
สุราษฎร์ธานแีละภาคใต้และได้รับ
ส่งเสริม “การอ่าน” จาก
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักเรียน 
 

5. แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

 

(7) ระบบและกลไกการพัฒนาทอ้งถิ่น โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6การอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกใน
ชุมชนท้องถิ่นและผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสถานที่ส าหรับการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและภาคใต ้
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งที่มี
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้และ
อาเซียน 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ 
2. แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ และอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการด าเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัระดบัผลลัพธ ์     
1. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ - 80 ส านักศิลปะฯ 

ตัวชี้วดัระดบัผลผลิต     
1. ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พฒันาจิต
วิญญาณพุทธทาสภกิขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

ระดับ - 1 ส านักศิลปะฯ 

2. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ ์และหรือฟืน้ฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ - 3 ส านักศิลปะฯ 

 
 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วดั โครงการหลัก 

1.พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อการศึกษาวิจยัการ
อนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดและภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. แผนงานพัฒนาพิพธิภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้  
(1) ระดับความส าเร็จของการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พฒันาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุอ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยน
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2. แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟื้นฟู
และหรือส่งเสริมและหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ
ของชาวสุราษฎร์ธานภีาคใต้และอาเซียน 

 

(2) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือ
ฟื้นฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ต่อ
การอนุรักษ ์และหรอืฟื้นฟ ูและหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3 
กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสามารถน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 
กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการด าเนินการ 

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการ
ด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็นกลไกหลักในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเนื่องจากในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯระยะ 20ปีได้มีการก าหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์”เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับดูแลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทั้งระบบ และมีการก าหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการด าเนินการ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์”จึงมีความเหมาะสมในเชิงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการที่จะ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง6 ยุทธศาสตร์ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบมีบทบาทในการก ากับดูแล 
ขับเคลื่อน การด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 6 คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 
คณะ ที่จะมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

2) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูรับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

3) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน
การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับการ
วิจัยและนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและ
งบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน  (Golden Hub 
Strategies) รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
(Golden Hub Strategies) 
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6) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

7) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินผลรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6ยุทธศาสตร์ 
 

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอโดยมีการติดตามตั้งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการ
ประเมินผล มีระบบรายงานผลที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการที่ด าเนินการน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
(Purpose) ของแผนงาน รวมทั้งมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 

4. มุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา การบูรณาการน าทรัพยากรมาใช้และการบูรณาการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งการน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผล 

5. การถ่ายทอดการด าเนินงานสู่หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานข้ามคณะ/ส านัก
และลดความซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการวางแผน การก าหนด
งบประมาณ และการด าเนินงาน จึงก าหนดอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน
และมีคณะ/ส านักเป็นคณะท างาน ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

ตัวชี้วดั 
 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

ฯ 

ส า
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. จ านวนหลกัสูตรเพื่อยกระดับ
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับคนทุกช่วง
วัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

2. ระดับความส าเร็จของกลไกใน
การบริหารจัดการและการ
ก ากับการให้ทุนการศึกษา 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    

3. จ านวนหลกัสูตรการสอน
ระดับปริญญาตรีรวมถึง

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
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ตัวชี้วดั 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

ฯ 

ส า
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมี
ความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและความก้าวหน้าดา้น
เทคโนโลยี 

ทะเบียน 

4. ระบบ และกลไก การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย         
 

     

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

6. ระบบและกลไกในการส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เชิงสหวิทยาการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ 
บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

8. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบั
B1หรือเทียบเท่า 

ส านักวิทย
บริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

9. ร้อยละของกจิกรรมเสริม
หลักสูตรที่เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองด ี

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

             

10. ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแกป้ัญหาและพัฒนา
ได้ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและ

พัฒนาครู 
 

ตัวชี้วดั 
 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 
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ุศา
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ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
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1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไป

คณะครุศาสตร์              
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ตัวชี้วดั 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 
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ุศา
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ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

ฯ 

ส า
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

ตามมาตรฐานวิชาชพีครูและ
มาตรฐานหลักสูตรและมีอัตรา
การขยายตวัของนักเรียนเรียน
ดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

2. ระบบและกลไกการก าหนด
คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมา
เป็นครูของครูที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

คณะครุศาสตร์              

3. ระดับความส าเร็จกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพใน
ระดับ Good Quality 

คณะครุศาสตร์              

4. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบั
B2หรือเทียบเท่า 

คณะครุศาสตร์              

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา
ครูในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

คณะครุศาสตร์              

6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา
ครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน
เพิ่มขึ้น 

คณะครุศาสตร์              

7. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ
และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร์              

8. ระบบการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์              

9. ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพือ่
การผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร์              

10. มีการศึกษาความเหมาะสมใน
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์
ธาน ี

 
คณะครุศาสตร์ 

             

11. จ านวนโรงเรียนเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิต/
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เป็นต้นแบบการจัดการ 

คณะครุศาสตร์              
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม

ทีส่อดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วดั 
 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 
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แล
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1. ร้อยละของนักวิจยัและผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
ส าหรับการท าวิจยัและสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

2. ร้อยละผลงานวิจยัและหรือ
นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

3. ระบบกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
การวิจยัและนวัตกรรม 
เชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

4. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชนทอ้งถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาค
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

5. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
รวมถึงการขยายตวัของ
จ านวนความถี่ที่ถกูน าไป
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

6. จ านวนโครงการวิจัยที่รว่มกับ
กลุ่มเครือข่ายการวิจยัใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

7. กลไกในการก ากับดูแลใหก้าร
ด าเนินงานวิจัยของ

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
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ตัวชี้วดั 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 

คร
ุศา
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มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจยัที่เป็นมาตรฐานสากล 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4  การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการ

 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา

บุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 
ตัวชี้วดั 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 

คร
ุศา
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1. ระบบและกลไกการจัดจา้ง
และการคัดสรรบุคลากร 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

             

2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการและร้อยละของ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

             

3. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองคลังและ
กองนโยบายและ
แผน) 

             

4. ระดับความส าเร็จตามแผน 
กลยุทธ์ทางการเงิน 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองคลังและ
กองนโยบายและ
แผน) 

             

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวชี้วดั 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั 

หน่วยด าเนินการ 
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ุศา
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บริการห้องสมุดทั้งหมด 
6. ระบบและกลไกการตัดสินใจ 

เชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

7. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่
เช่ือมโยงการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

8. ระบบและกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาคาร
สถานที่โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ข้อแนะน าเพือ่ให้การใช้อาคาร
สถานที่โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักงาน
อธิการบดี 

             

9. ระดับความส าเร็จของการ
ก าหนดมาตรการและ
ด าเนินการตามมาตรการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกจิกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
อธิการบดี 

             

10. ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินระดับประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ
และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

             

11. ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกบัภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไก
ก ากับดแูลกลไกการบริหาร
กลไกการจัดการกลไกการ
ปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลยั 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองนโยบาย
และแผน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5  การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน  (Golden Hub Strategies) 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
 

ตัวชี้วดั 
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หน่วยด าเนินการ 
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1. ระดับความส าเร็จการจัดท า
ฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

             

2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเขา้ไปมีความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดและระดับภูมิภาค
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานระดับ
จังหวัดและหนว่ยงานระดบั
ภูมิภาค 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

             

3. ระบบและกลไกการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา)และ
สถาบันวิจยัฯ 

             

4. ระบบและกลไกการมีส่วนรว่ม
พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่
มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลความครอบคลุมของ
ครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 
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ตัวชี้วดั 
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5. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ/หรือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยและองค์กร
เครือข่าย 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

             

6. จ านวนนกัเรียนหรือประชาชน
ที่ขาดทักษะการอา่นในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธ์านีและ
ภาคใต้และได้รับส่งเสริม 
“การอ่าน” จากมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครือข่าย 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

             

7. ระบบและกลไกการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

             

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
 ศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินการก ากับดูแลและขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วดั 
 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 
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1. ระดับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกข ุและหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

             

2. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และหรือฟื้นฟแูละหรือส่งเสริม
และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดั 
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ศิลปวัฒนธรรม 
3. ระดับความภาคภูมิใจของ

ผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

             

การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนแนวทางการด าเนินงาน 
ในการบริหารและการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงตามคู่มือการจัดการความเสี่ยง (Risk management – Guidelines) International Standard ISO 
31000 (Second edition 2018-02) มาใช้ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และ
อนุกรรมการด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1)ก าหนดขอบเขตความเสี่ยง (Defining the scope) โดยก าหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับโครงการโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหาวิเคราะห์ 
และอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้(2) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณารายละเอียดของความไม่แน่นอนแหล่งความเสี่ยงผลที่ตามมา ความเป็นไปได้
เหตุการณ์ ฉากทัศน์ (scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่เดิม (3)การประเมินผล
ความเสี่ยง (Risk evaluation) เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือก าหนดว่าจ าเป็นต้องมีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

3) จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการก าหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

4) การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting)เพ่ือสื่อสารกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและผลลัพธ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การติดตามและประเมินผล 

กลไกหลักที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนงานต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งไว้แล้วในแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

 1)การวัดความส าเร็จเชิงผลผลิต(Output Success) 
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  (1)แนวทางการวัดประกอบด้วย 2องค์ประกอบหลักคือ การวัดประสิทธิผล 
(effectiveness) และการวัดประสิทธิภาพ (efficiency)โดยการวัดประสิทธิผลหมายถึงการวัดโดยเปรียบเทียบ
กับผลผลิตทั้งหมดที่ได้ก าหนดเอาไว้ ส่วนการวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้
ก าหนดไว้ในตารางการด าเนินงาน (Schedule) ในแต่ละช่วงเวลา 

  (2) วิธีการวัดความส าเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความส าเร็จเชิง
ผลผลิต ประกอบด้วย 

   (2.1) ผลงานที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิต
ทั้งหมดที่ก าหนดไว้(Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยค านวณออกมาเป็นอัตราส่วน
ร้อยละจากที่ได้ก าหนด 

   (2.2) ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับ
ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ (Estimated Unit Cost) โดยการพิจารณาจากร้อยละของการใช้งบประมาณ 
ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่างบประมาณที่ได้ประมาณการเอาไว้ตั้งแต่ข้ันการอนุมัติโครงการ 

    (2.3) ความสอดคล้องกัน (Conformance) ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่
ก าหนดไว้ในขอบเขตงานในเชิงคุณภาพ อาทิ มาตรฐานทางวิชาการที่ก าหนด เป็นต้น 

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (2.4.1) มีการคาดการณ์
ความต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ในระยะเวลาที่ก าหนดเอาไว้ และมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา 
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (2.4.2) มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ต้น อย่าง
รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เผชิญกับประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง (2.4.3) มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ อาทิ ขวัญก าลังใจของทีม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นต้น (2.4.4) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของโครงการน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกับกระบวนการในการท างานหลัก (2.4.5) โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ 
มีการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพหลังด าเนินการโครงการ มีการระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างด าเนิน
โครงการ และการแก้ไขปัญหา 

 2)การวัดความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ (Outcome Success) 
  (1)แนวทางการวัดประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ (1.1) การสนับสนุน/ส่งเสริม

การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนงาน การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์ และ (1.2) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  

  (2) ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ประกอบด้วย (2.1)การบรรลุจุดมุ่งหมาย 
(Goal)เป็นการประเมินความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม(2.2)การ
บรรลุเป้าประสงค์ (Purpose)เป็นการประเมินความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงคข์องแต่ละแผนงาน 

 3) ความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Satisfaction) เป็นการ
ประเมินความส าเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม /โครงการ/มาตรการที่อยู่
ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ 

 4) วิธีการประเมินผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินผลใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย(1) การประเมิน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการหรือความส าเร็จระดับผลผลิต(2) การประเมินความส าเร็จระดับผลลัพธ์ (กรณีที่อยู่
ในช่วงเวลาที่สามารถประเมินผลได้)(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) การประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค 
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การประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในภาพรวมจะ
พิจารณาประมวลผลจากความส าเร็จของโครงการในแต่แผนงาน เนื่องจากการประเมินผลระดับแผนงานได้ท า
การประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน จึงสามารถน ามาประมวลผลเพ่ือสะท้อนความส าเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างมีนัยส าคัญส่วนในด้านกรอบระยะเวลาในการประเมินผลนั้นจะด าเนินการ 
1 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
2.การติดตามความก้าวหน้าการติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการกระตุ้นให้

เกิดการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นที่น ามาพิจารณาประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถด าเนินการตั้งแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมของโครงการ
จนกระทั่งด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้านั้นแผนปฏิบัติราชการฯ 
ฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า4 ครั้ง ดังนี้ 

ครัง้ที1่  ไตรมาสที่ 1  ระหว่างวันที่1 ตุลาคม– 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 
ครั้งที2่ ไตรมาสที่ 2  ระหว่างวันที่1 มกราคม– 31 มีนาคมพ.ศ. 2562 
ครั้งที3่ ไตรมาสที่ 3  ระหว่างวันที่1 เมษายน– 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 
ครั้งที ่4 ไตรมาสที่ 4  ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม– 30 กันยายนพ.ศ. 2562 

โดยให้หน่วยงานต่างๆน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

1. หน่วยงานในระดับคณะวิทยาลัยสถาบันส านักกอง 
- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ/์สิ่งก่อสร้างและโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดถึงกองนโยบายและแผนทุกวันที่5 ของเดือน 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดส่งถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งถึงกองนโยบายและแผน 

คร้ังท่ี 
หน่วยงาน ส่ง  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง 
กองนโยบายและแผน 

ครั้งท่ี 1 รอบไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม– 31 ธันวาคม 1 มกราคม 5 มกราคม 
ครั้งท่ี 2รอบไตรมาสที่ 2ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 1เมษายน 5 เมษายน 
ครั้งท่ี 3รอบไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 1กรกฏาคม 5 กรกฏาคม 
ครั้งท่ี 4รอบไตรมาสที่ 4ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม– 30 กันยายน 1ตุลาคม 5 ตุลาคม 

   
2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  (โดยมีกองนโยบายและแผน ท าหน้าที่ เป็น

คณะท างานและเลขานุการ)ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 1 รอบไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2 รอบไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมพ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 3 รอบไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 4 รอบไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนพ.ศ. 2562 
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3.การค านึงถึงเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่ มีอยู่ เดิมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเช่นส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้นและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
4.กรอบความเชื่อมโยงความส าเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จเชิงการบริหารจัดการ (ระดับผลผลิต) 

และความส าเร็จเชิงผลลัพธ์(ระดับผลลัพธ์) ตามที่ระบุไว้ในแผนงานโครงการที่ได้น าเสนอในส่วนที่ 2 ไปพิจารณาให้
มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ 
และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ20 ปี ตามล าดับดังนี้ 

ระดับท่ี1  ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการโดย
อนุกรรมการระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับท่ี2  ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลลัพธ์ในระดับโครงการโดย
“คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ”ท าหน้าที่ประเมินผลระดับแผน
ยุทธศาสตร์โดยการบูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับที่1  

 


