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คํานํา 

 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562ฉบับน้ีจัดทําขึ้น

ภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 หมวด 
3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาเป้าหมายของภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด 

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ี ได้กําหนดสาระสําคัญ 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมา บริบทองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 3 กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562ฉบับน้ี
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจ
ต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองเป้าหมายและ
ผลลัพ ธ์ ใน เ ชิ ง ยุทธศาสตร์ ไ ด้อ ย่ า ง เ ป็นรู ปธรรม ชัด เจน อันจะ เ ป็นประ โยชน์ ต่ อท้ อ งถิ่ นสั งคม 
และประเทศชาติต่อไป 
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เข็มทิศชี้นาํการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยได้น้อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาเป็นเข็มทิศช้ีนําการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสกับชาวราชภัฏความว่า 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 
30 ปีแล้ว ทําให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อ
ภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสําคัญคือผลิตคนดี ผลิตคน
ดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็น
ประโยชน์และเป็นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได้อย่างย่ิง ถ้าหากต้ังใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลัก
ที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...” 

พระราชดํารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 สู่ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
ค่านยิมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปณิธาน  องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  
วัฒนธรรมองค์กร SRU SPIRIT : ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมภาคภูมิใจ 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ คู่คุณธรรม มสีํานึกความเป็นไทย มทีักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รบัผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม แสวงหาความจริง
และความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
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6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผูนํ้าชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 
อัตลักษณ ์ มีคุณธรรม นําปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ที่ใฝรู่้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  

 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา

การองค์ความรู้สูน่วัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ

และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี
ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร้างทักษะและ

จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบณัฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
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การผลิตและพัฒนาครู เป้าหมาย 
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ีต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 

ประการ ตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถ่ายทอดและบ่มเพาะศิษย์แต่ละ
ช่วงวัยให้มีคุณลักษณะท้ัง 4 

3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพได้รับการยกระดับ/เพ่ิมสมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 

เป็นท่ียอมรับด้วย School Integrated Learning (SIL)และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย

จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
5. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่วิชาชีพ

ครู 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1. มรภ. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อม และความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ

ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มท่ี 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ินโดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาท้องถ่ินและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ มรภ. 

4. ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากร
ให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีธรรมาภิบาล 

การพัฒนาท้องถ่ิน เป้าหมาย 
ชุมชนท้องถ่ินได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
มีนัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์หลัก (Strategie Action Plan)  

เพ่ือให้เป็นไปตามเข็มทิศช้ีนํา พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จึงมีแผนงาน และตัวช้ีวัดสําหรับขับเคลื่อนการดําเนินงาน ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 6 ด้าน 36 
แผนงาน 49 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 
1. แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาํหรบัศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศและมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือรองรับนักศึกษาที่หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมท้ังยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง
และเป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
ในทุกระดับให้มีคุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุก
วัยเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ 

ของคนทุกช่วงวัย 
2) แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างย่ังยืน 
3) แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนอง 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจงัหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 
4) แผนงานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ

บริบทของสังคม 
5) แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 
6) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และ

ทักษะ 
7) แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ตัวชี้วัด 
1) จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

การเปลี่ยนแปลงสําหรับคนทกุช่วงวัย 
2) ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้ทนุการศึกษา 
3) จํานวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/

พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

4) ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5) ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสตูรที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับB1

หรือเทียบเท่า 
9) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
10) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียน 

การสอนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
 

2. แผนปฏิบติัการด้าน “พฒันา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู
เป้าประสงค ์  

เพ่ือผลิตครูคณุภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทํางานเช่ือมโยงกับท้องถิ่นได้
มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มคีวามคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมัน่ใจ (Confident) และ 
มีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เน้ือหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  
มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรูม้ีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพครูและผูท้ี่จะมาเป็นครูของครู 
2) แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล 
3) แผนงานผลิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
4) แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
5) แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
6) แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
7) แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 
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8) แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้
และการวิจัยทางด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
1) ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐาน

หลักสูตรและมอัีตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
2) ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของครูทีไ่ด้รับการยอมรับ

จากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน

หลักสูตรและมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพในระดับ Good Quality 
4) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับB2

หรือเทียบเท่า 
5) ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
6) ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน 
7) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
8) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
9) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 
10) มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธาน 
11) จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียน

ขนาดเล็กมีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยดีขึ้น 
3. แผนปฏิบัติการด้าน “เพิม่ประสทิธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค ์  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพและความสามารถสูงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยคณะและสํานักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทในการดําเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมท้ังเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการและการให้คําปรึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะ
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
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1) การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็น
ธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 

2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น
ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการ
จากมหาวิทยาลัย 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์เพ่ือให้
คณะสํานักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถกําหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีความจําเป็นสําหรับการใช้งานได้ 

4) ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเด่นและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกํากับดูแล (Governance)พัฒนาระบบการกํากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร 
2) แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า

มากย่ิงขึ้น 
3) แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการ

เรยีนรู้ของสาธารณะ 
4) แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐานใน

ปัจจุบันและอนาคต 
6) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย 
7) แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8) แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัด 

1) ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร 
2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของ

สายสนับสนุน 
3) ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4) ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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5) ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
ครอบคลุมผูใ้ช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

6) ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
7) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง

อํานวยความสะดวกและข้อแนะนําเพ่ือให้การใช้อาคารสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสดุ 

9) ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

10) ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับประสิทธิผลประสทิธิภาพและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือและมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

11) ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแลกลไกการบริหารกลไก
การจัดการกลไกการปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

4.  แผนปฏิบติัการด้าน “สร้างสรรค์” คณุภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค ์  

ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงย่ังยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจ
เข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตําบลอําเภอและจังหวัด 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2) แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ระดับภูมิภาคที่สําคัญ 
3) แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของสาธารณชน(Public 

Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
4) แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
5) แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
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ตัวชี้วัด 
1) ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาหรือ

แก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับภูมิภาคร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

3) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
4) ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนที่มอียู่เดิมในโรงเรียนชนบท

ห่างไกลความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

5) จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครอืข่าย 

6) จํานวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ภาคใต้และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

7) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
 

5. แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์  

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผูส้ร้างนวัตกรรมให้มีศกัยภาพ

สูงสุด 
2) แผนงานการสง่เสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3) แผนงานการสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4) แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การนําเสนอผลงานวิจัย 
5) แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
6) แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2) ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
3) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4) ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับ

ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอาทิ

Thai Journal Citation Index-TCI, Web of Science, Scopusเป็นต้นรวมถึงการ
ขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูกนําไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจํา 

6) จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
7) กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
 

 

6. แผนปฏิบัติการด้าน “อนรุักษ์” ฟื้นฟสูง่เสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์  

เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกใน
ชุมชนท้องถิ่นและผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศรวมท้ังสถานท่ีสําหรับการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและภาคใต้ 

แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ 
2) แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้และอาเซียน 

ตัวชี้วัด 
1) ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยและหรอืศูนย์พัฒนา 

จิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุและหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
2) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รบับริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
3) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศลิปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา บริบทองค์กรและยุทธศาสตร์ 

 

ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพัฒนาการจากการเป็น“วิทยาลัยครูสรุาษฎร์ธานี” โดยก่อต้ังขึ้น

ในปีพ.ศ. 2516 ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 
- 2516) เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2519 เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 

และเมื่อปี พ.ศ. 2520อาศัยอํานาจตามความในมาตรา7 และมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูพ.ศ. 2518 และสภาการฝึกหัดครูได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการลงวันที่19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2520 ดําเนินการเปิดสํานักงานอธิการบดี และคณะวิชา จํานวน 3 คณะวิชา เพ่ือรับนักศึกษา ได้แก่  
1) คณะวิชาครุศาสตร์ 2) คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และ 3) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยขยายฐานทางการศึกษากว้างขึ้นเน่ืองจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่2) 
พุทธศักราช 2527 กําหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาอื่นได้จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ในปีน้ีสภาการฝึกหัดครูได้ออกบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูจึง
ส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้จึงมีสภาวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครู
ทั้งหมดที่มีในภาคใต้5 แห่งมีสํานักงานของสหวิทยาลัยที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีและได้เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2530อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527 ลงวันที่17เมษายนพ.ศ. 2530 ให้แบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเพ่ิมเติมจากเดิม 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
2)ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 3) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4) สํานักกิจการนักศึกษา 5) สํานักวางแผนและ
พัฒนาและ 6) สํานักส่งเสริมวิชาการ 

พ.ศ. 2535 วันที่14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า“สถาบันราชภัฏ”โดยมหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับ
นักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2540ได้งดรับนักเรียนสาธิตเน่ืองจาก
สถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโทประกอบกับแนวทางการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไปและได้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเป็นคร้ังแรกในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ .ศ . 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่9มิถุนายน2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่14 
มิถุนายน2547 จึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่15มิถุนายน2547 เป็นต้นไปทําให้สถาบันราชภัฏทั้ง41 แห่งทั่ว
ประเทศมีสถานภาพเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและในปี 
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พ.ศ. 2548อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา11 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมายกระทรวงให้จัดต้ังส่วนราชการดังน้ี 
1) สํานักอธิการบดี 2) คณะวิชาครุศาสตร์ 3) คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิชาวิทยาการ
จัดการ 5) คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 7) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 8) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม9) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ 10) วิทยาลัย
นานาชาติการท่องเท่ียวและในปี พ.ศ. 2551 ดําเนินการเปิดคณะใหม่ 2คณะคือคณะนิติศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

จากการพัฒนาการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆรอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีเติบโตและเข้มแข็งในทุกๆด้านสมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในสาขาต่างๆเพ่ือเป้าหมายให้
นักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 
บริบทองค์กร 

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสภา

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดทําหน้าที่ดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน
ด้านต่างๆในการบริหารการศึกษานอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการทําหน้าที่กํากับดูแลด้านวิชาการการ
เรียนการสอนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารวมทั้งการกําหนดทิศทางและนโยบายด้านวิชาการ ในการ
บริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มีหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแล
หน่วยงานภายในองค์กรภาพรวม และในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน มีคณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
ในการดูแลภายในแต่ละหน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แบ่งหน่วยงานเป็น 2 ประเภท คือ 
1) หน่วยงานวิชาการ และ 2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

หน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะ/วิทยาลัยจํานวน 8 คณะ/วิทยาลัยทําหน้าที่จัดการเรียนการ
สอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน8 คณะ/วิทยาลัย
มีการเปิดสอน18 หลักสูตร 55 สาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษา 15,048 คน บุคลากร จํานวน 679คน จําแนก
เป็นสายวิชาการ 532 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 132คน ปริญญาโท 392คน  ปริญญาตรี8คน มี
ตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตร์จารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 77คน อาจารย์ 453คน  และสาย
สนับสนุน 147คน โดยจําแนกรายหน่วยงาน ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร์ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจํานวน 8 วิชาเอกมีจํานวน
นักศึกษา 2,087 คน บุคลากร จํานวน 90คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 79คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 
39 คน ปริญญาโท 40คน  มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17คน 
อาจารย์ 61คน  และสายสนับสนุน 11คน  

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขา  มีจํานวน



17 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

นักศึกษา 3,578 คน บุคลากร จํานวน 116คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 101คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 17คน ปริญญาโท 78 คน  ปริญญาตรี 6 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
12 คน อาจารย์ 89 คน  และสายสนับสนุน 15คน 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน17 
สาขา  มีจํานวนนักศึกษา 2,342 คน บุคลากร จํานวน 190คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 158คน ประกอบด้วย 
คุณวุฒิปริญญาเอก 46 คน ปริญญาโท111คน  ปริญญาตรี 1 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน อาจารย์132คน  และสายสนับสนุน 32คน 

4. คณะวิทยาการจัดการดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขา  มจีํานวนนักศึกษา 4,419 คน บุคลากร จํานวน 99คน 
จําแนกเป็นสายวิชาการ 84คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 16คน ปรญิญาโท 68 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13คน อาจารย์ 71 คน  และสายสนับสนุน 15คน 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขา  มี
จํานวนนักศึกษา 423 คน บุคลากร จํานวน 52คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 45คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 5คน ปริญญาโท 39คน ปริญญาตรี 1 คนมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ อาจารย์ 45คน  และสายสนับสนุน 7 
คน 

6. คณะนิติศาสตร์ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขา  มีจํานวน
นักศึกษา 1,037 คน บุคลากร จํานวน 41คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 33 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญา
เอก 4 คน ปริญญาโท 29 คน  มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10คน อาจารย์ 23คน  และ
สายสนับสนุน 8คน 

7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต และ
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 สาขา  มีจํานวนนักศึกษา 746 คน บุคลากร จํานวน 78คน จําแนกเป็นสาย
วิชาการ 32คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 27คน  มีตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
อาจารย์ 32คน  และสายสนับสนุน 46คน 

8. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 3 หลักสูตร บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร นอกจากน้ีมีหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร  มีจํานวนนักศึกษา416 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13คน  

สํานัก/สถาบันมีจํานวน 5 สํานัก/สถาบันทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
1. สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการประสานงานและ

บริการเก่ียวกับบุคลากรงบประมาณพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ มหีน่วยงานภายในระดับกอง จํานวน 5 
กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง มี
บุคลากร 169คน 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรวมท้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานทางด้านวิชาการด้วยการกํากับมาตรฐาน
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มี
บุคลากร 17 คน 

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการ
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พัฒนาและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันพัฒนา ส่งเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษา เพ่ือ
ตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมีบุคลากร 45คน 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างความรู้ด้าน
คุณภาพงานวิจัยต้ังแต่ต้นทางระหว่างทางถึงปลายทางเพ่ือให้ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกลมกลืนกับบริบทของท้องถิ่นและสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากระดับท้องถิ่นสู่สากลมีบุคลากร 8 คน 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาเรียนในปี
การศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนสําหรับนักศึกษากศ.บท. ภาคเรียนปกติใช้เวลาเรียนไม่
น้อยกว่าภาคเรียนละ 15สัปดาห์ภาคเรียนฤดูร้อนใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์มีการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 18หลักสูตร 55 สาขาวิชาโดยแบ่งระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี 14หลักสูตร 49 สาขาวิชา 
และระดับบัณฑิตศึกษา 4หลักสูตร 6 สาขาวิชา 

(ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อธิการบดี

รองอธิการบดี

หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 

คณะพยาบาลศาสตร์ * 

คณะนิติศาสตร์ * 

บัณฑิตวิทยาลัย * 

สํานักงานอธิการบดี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที่ * 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองคลัง * 

กองนโยบายและแผน 

*  หน่วยงานจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาํขึ้นภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 โดยได้กําหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนา 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มีเป้าหมายสําคัญ คือ “มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปน็มหาวิทยาลัย
ที่มีสมรรถนะสูงในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน”โดยยุทธศาสตร์ 
ในระยะดังกล่าว มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย มกีารการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในการผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย และการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคณุภาพ เป็นที่ยอมรับ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและย่ังยืน อันนําไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้วยภูมิคุ้มกันจากภายในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับมหาวิทยาลัย 

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 

1) เพ่ือศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

2) เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกมิติทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ด้านวิชาการรายสาขา ความรู้และทักษะการทํางาน ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการทํางาน 

3) เพ่ือผลิตงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการที่เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

4) เพ่ือยกระดับการผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา 
5) เพ่ือขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในการเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชน

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการยอมรับในวงกว้าง 
6) เพ่ือสืบสาน สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับ ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังน้ี 
 
ค่านยิมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปณิธาน  องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  
วัฒนธรรมองค์กร SRU SPIRIT : ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมภาคภูมิใจ 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ คู่คุณธรรม มสีํานึกความเป็นไทย มทีักษะที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชนทอ้งถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมสี่วนสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รบัผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม แสวงหา
ความจริงและความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองให้มีจติสํานึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 
อัตลักษณ ์ มีคุณธรรม นําปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ที่ใฝรู่้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นเป็นหัวใจหลักของการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ มอีงค์ประกอบสําคัญ 

 

 
กลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนาครู
1. การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
2. การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนทุกระดับ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
5. การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 
 

1. เสริมสร้างระบบกลไกและกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ
และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพครูและคัดสรรคุณภาพของ
ผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

2. การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์
ทางปัญญาของสังคม 

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

การผลิตและพัฒนา
ครู

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การพัฒนาท้องถ่ิน
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กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ การพัฒนาท้องถ่ิน
1. การปรับโครงสร้างองค์กรและการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
2. การปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดสรรทรัพยากร 
3. ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัย 
4. พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. การจัดการส่ิงแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิด

จากกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
7. ยกระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับภาคีพัฒนา 
3. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วมประชุมสัมมนางานวิจัยทั้งระดับ

ชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ 
7. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
8. สร้างความเข้มแข็งการวิจัยและการสร้างเครือข่ายท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 
9. พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
10. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยและการ

อนุรักษ์ทรัพย์สินและส่ิงที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

11. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ
ของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้และอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาํหรบัศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศและมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือรองรับนักศึกษาที่หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมท้ังยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง
และเป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
ในทุกระดับให้มีคุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุก
วัยเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์

1. การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
2. การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนทุกระดับ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรยีน 
5. การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย  
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 
2. แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างย่ังยืน 
3. แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้  
4. แผนงานการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทให้มีคุณภาพและสอดคลอ้งกับบริบทของสังคม 
5. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้” 
6. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทกัษะ 
7. แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 85 85 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
 

2. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบCEFRของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับB1หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 10 10 สํานักวิทยบริการฯ
(ศูนย์ภาษา) 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

3. จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะ
ฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปล่ียนแปลงสําหรับคนทุกช่วงวัย 

หลักสูตร 1 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
 

4. ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหารจัดการ
และการกํากับการให้ทุนการศึกษา 

ระดับ 2 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

5. จํานวนหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึง
หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
ให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

หลักสูตร 13 3 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

6. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ 3 3 บัณฑิตวิทยาลัย 

7. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

ข้อ - 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

8. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ - 5 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

9. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี 

ร้อยละ 30 50 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

10. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มี
เป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการท่ี
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

ข้อ - 1 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

และโครงการหลัก ดังน้ี 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 

1. การจัดการศึกษาสําหรับคน
ทุกช่วงวัย 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 

(1) จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้
และทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลง
สําหรับคนทุกช่วงวัย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความรู้และทักษะ
ฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลง
สําหรับคนทุกช่วงวัย 

2.การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนทุกระดับ 

2. แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการ
สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 

(2) ระดับความสําเร็จของกลไกในการ
บริหารจัดการและการกํากับการให้
ทุนการศึกษา 

โครงการจัดทํานโยบายและแผนการจัดหาและการให้
ทุนการศึกษา 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
3. แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
พ้ืนที่ภาคใต้ 

(3) จํานวนหลักสูตรการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัย
มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

4. แผนงานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม 

(4) ระบบและกลไกการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.การพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้น“รู้จริงปฏิบัติได้” 

5. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น“รู้
จริงปฏิบัติได้” 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

4.การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะผู้เรียน 

6. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ 

(6) ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

โครงการศึกษา สํารวจความพร้อมการจัดทําหลักสูตรสห
วิทยาการ 

(7) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรท่ีมี
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้มีการบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(8) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า 

โครงการอบรม และสอบวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 

5.การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 7. แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย
(9) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดี 

(10) ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัผฒนาหลักสูตรที่
มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คณุภาพการผลิตและพฒันาคร ู
เป้าประสงค ์  

เพ่ือผลิตครูคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทํางานเช่ือมโยงกับท้องถิ่นได้
มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative)  มี ความสามารถ ในการ ส่ื อสาร  (Communication)  มี ความมั่ น ใจ  ( Confident)  และ 
มีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เน้ือหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  
มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 
กลยุทธ ์

1. เสริมสร้างระบบกลไกและกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มคีุณภาพและมคีวามพร้อมในการก้าว
เข้าสู่อาชีพครูและคัดสรรคณุภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

2. การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้
แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

และการวิจัยทางด้านการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
1. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม

กรอบCEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับB2หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ - 20
  

คณะครุศาสตร์

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุ
เข้าทํางานเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ
 

- 5 คณะครุศาสตร์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

3. ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือก
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียน
เรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระดับ - 2 คณะครุศาสตร์

4. ระบบและกลไกการกําหนดคุณลักษณะของ
ผู้สอนท่ีจะมาเป็นครูของครูที่ได้รับการยอมรับ
จากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ - 2 คณะครุศาสตร์

5. ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบณัฑิต
คุณภาพในระดับ Good Quality 

ระดับ - 2 คณะครุศาสตร์

6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ - 5 คณะครุศาสตร์

7. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

ข้อ - 2 คณะครุศาสตร์

8. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุ
คลาการทางการศึกษา 

ระดับ - 3 คณะครุศาสตร์

9. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 

ระดับ - 3 คณะครุศาสตร์

10. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อ - 1 คณะครุศาสตร์

11. จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และการ
วิจัยดีขึ้น 

โรงเรียน 10 20 คณะครุศาสตร์

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
และโครงการหลัก ดังน้ี 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
1.เสริมสร้างระบบกลไกและ
กระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มี
คุณภาพและมีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่อาชีพครูและคัดสรร
คุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของ
ครู 

1. แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพ
ครูและผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

 

(1) ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
คัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและมาตรฐานหลักสูตรและมีอัตรา
การขยายตัวของนักเรียนเรียนดีมี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู 

โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่อาชีพครู 
 

(2) ระบบและกลไกการกําหนด
คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครู
ของครูที่ได้รับการยอมรับจากภาค
ส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

โครงการพัฒนาครูของครู 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
2.การผลิตครูคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

2. แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล  
(3) ระดับความสําเร็จกระบวนการผลิต

บัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและมาตรฐานหลักสูตร 

 
(4) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของ
นักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับB2 หรือ
เทียบเท่า 

โครงการอบรม และสอบวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR สําหรับนักศึกษาครู 

 

3. แผนงานผลิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ 

 

(5) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูใน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น 

โครงการครูคืนถิ่น
 

(6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาครูที่
ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน 

โครงการพัฒนานักศึกษาครูเพ่ือการบรรจุ 
 

3.การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม 

4. แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้เป็นครู
วิชาชีพ 

 

(7) กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูของครูให้
เป็นครูวิชาชีพ 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

 
5. แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น 

(8) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูแลบุคลากรทาง
การศึกษา 

6. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็น
เลิศ 

 

(9) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อการผลิตและพัฒนาคร ู

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนาครู 

4.การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

7แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 

 

(10) มีการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
8. แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และ
การวิจัยทางด้านการศึกษา 

 

(11) จํานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนขนาดเล็ก
มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และ
การวิจัยดีขึ้น 

โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบคุลากรการเงินและงบประมาณและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค ์  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพและความสามารถสูงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยคณะและสํานักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทในการดําเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมท้ังเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการและการให้คําปรึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะ
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็น

ธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 
2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่น

ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการ
จากมหาวิทยาลัย 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์เพ่ือให้
คณะสํานักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถกําหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีความจําเป็นสําหรับการใช้งานได้ 

4) ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเด่นและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกํากับดูแล (Governance)พัฒนาระบบการกํากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์

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

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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6. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

7. ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ของสาธารณะ 
4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
5. แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันและ

อนาคต 
6. แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดจากกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย 
7. แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8. แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
1. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความ

เข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไก
กํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ 
กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ - 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน) 

2. ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรร
บุคลากร 

ข้อ - 3 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

3. ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และร้อย
ละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของ
อาจารย์  

 
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

15
 
 

10 

60
 
 

10 

สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

ระดับ 4 4 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง /  
กองนโยบายและแผน) 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

5. ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ - 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง / กองนโยบาย
และแผน) 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนผู้บริการห้องสมุดท้ังหมด 

ร้อยละ 80 80 สํานักวิทยบริการฯ

7. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

ข้อ - 3 สํานักวิทยบริการฯ

8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ - 3 สํานักวิทยบริการฯ

9. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้
อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวย
ความสะดวก และข้อแนะนํา เพ่ือให้การใช้
อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อ - 2 สํานักงานอธิการบดี

10. ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และ
ดําเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ - 3 สํานักงานอธิการบดี

11. ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับ - 3 กองตรวจสอบภายใน

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

และโครงการหลัก ดังน้ี 
กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 

1.การปรับโครงสร้างองค์กรและ
การยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

1. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบุคลากร 

 

(1) ระบบและกลไกการจัดจ้างและการ
คัดสรรบุคลากร 

โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของสายวิชาการและการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุน 
 



33 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
2.การปรับปรุงการวางแผนการ
คลังและการจัดสรรทรัพยากร 

2. แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและ
การจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 

(3) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

โครงการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

(4) ระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3. ยกระดับการให้บริการ
ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

3. แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการ
เรียนรู้ของสาธารณะ 

 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์และครอบคลุม
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

4.พัฒนากลไกและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 

(6) ระบบและกลไกการตัดสินใจเชิงการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร 

โครงการจัดต้ังอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร 
 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(7) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน และบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. แผนงานการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้อาคารสถานท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบันและ
อนาคต 

 

(8) ระบบและกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกและข้อแนะนําเพ่ือให้การใช้
อาคารสถานท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
โครงการจัดทําแผนการใช้ การบํารุงรักษา และการ
กําจัดทิ้งเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวม 

6.การจัดการส่ิงแวดล้อมและการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

6. แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

 

(9) ระดับความสําเร็จของการกําหนด
มาตรการและดําเนินการตาม
มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิด

โครงการGreen University 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
จากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

7.ยกระดับคุณภาพการบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

7. แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน 

 

(10) ระดับความสําเร็จของการประเมิน
ระดับประสิทธิผลประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่
ได้รับความน่าเชื่อถือและมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 

โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน 

8. แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพ
การส่ือสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

(11) ระดับความสําเร็จของการประเมิน
ระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต
วิสัยทัศน์เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับ
ดูแลกลไกการบริหารกลไกการจัดการ
กลไกการปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 

โครงการศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏิบัติการด้าน “สรา้งสรรค์” คุณภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค ์  

ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงย่ังยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจ
เข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตําบลอําเภอและจังหวัด 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีพัฒนา 
3. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับ

ภูมิภาคท่ีสําคัญ 
3. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public 

Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
4. แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 
5. แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
1. ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะ

บุคลากร 
ระดับ - 3 สํานักงานอธิการบดี

(งานบริการวิชาการฯ) 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปมี

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

ร้อยละ - 20 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

ระดับ - 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) /  

สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

4. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ของครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกล
ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

ข้อ - 1 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

5. จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และ
องค์กรเครือข่าย 

ชุมชน - 15 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

6. จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาดทักษะการ
อ่านในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และ
ได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จากมหาวิทยาลัยและ
องค์กรเครือข่าย 

คน - 400 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ - 6 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
และโครงการหลัก ดังน้ี 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
1.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1. แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

(1) ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูล
สมรรถนะบุคลากร 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคี
พัฒนา 

2. แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคท่ีสําคัญ 

 

(2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนสําคัญใน
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาระดับชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดและระดับภูมิภาค
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือ 
 
โครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
และระดับภูมิภาคร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 
 

3. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศษิย์เก่าเพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public 
Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

(3) ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
e3.ยกระดับการบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 

4. แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการ
ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

(4) ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมใน
โรงเรียนชนบทห่างไกลความ
ครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนชนบทห่างไกล
 

(5) จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับการประกอบ
อาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิต
จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันที่ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

โครงการบริการวิชาการ 
 

(6) จํานวนนักเรียนหรือประชาชนท่ีขาด
ทักษะการอ่านในพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและภาคใต้และได้รับ
ส่งเสริม “การอ่าน” จาก
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

โครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับ
นักเรียน 
 

5. แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

 

(7) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์  

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วมประชุมสัมมนางานวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. สร้างความเข้มแข็งการวิจัยและการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 
2. แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ                 

เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/การนําเสนอผลงานวิจัย 
5. แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
6. แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติรวมถึง
การขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูกนําไปอ้างอิง
ต่ออาจารย์ประจํา 
 

 

ร้อยละ
ด้าน

สังคมศาสตร์  
13 30 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

18 20 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

2. ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับ
ทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัยและหรือสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ - 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
การวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ - 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับชุมชน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ - 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการ
วิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 

โครงการ 5 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  

ข้อ - 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
และโครงการหลัก ดังน้ี 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 

 

(1) ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับ
การทําวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรม 

2.ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2. แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

(2) ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีถูก
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ

3. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ
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กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

(3) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการชุดงานวิจัยและนวัตกรรมข้ามศาสตร์เชิงสห
วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
โครงการจัดทําแผนการวิจัยและนวัตกรรมระดับคณะ
และสาขาวิชา 

4.ส่งเสริมการเผยแพร่และการ
ร่วมประชุมสัมมนางานวิจัยทั้ง
ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

4. แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนา/การนําเสนอผลงานวิจัย 

 

(4) ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(5) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติอาทิThai 
Journal Citation Index-TCI, Web 
of Science, Scopusเป็นต้นรวมถึง
การขยายตัวของจํานวนความถี่ที่ถูก
นําไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจํา 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอาทิThai 
Journal Citation Index-TCI, Web of Science, 
Scopus เป็นต้นรวมถึงการขยายตัวของจํานวนความถี่ที่
ถูกนําไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจํา 

5.สร้างความเข้มแขง็ในการวิจัย
และนวัตกรรมโดยสร้างเครือข่าย
การวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

5. แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 

(6) จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายการวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

6.พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม
ด้านการวิจัยที่เป็มาตรฐานสากล 

6.แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

 (7) กลไกในการกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่
เป็นมาตรฐานสากล 
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แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟสู่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์  

เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกใน
ชุมชนท้องถิ่นและผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศรวมท้ังสถานท่ีสําหรับการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและภาคใต้ 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งที่มี
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้และ
อาเซียน 

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

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ และอาเซียน 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดําเนินปี 

2561 
(9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
1. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ - 80 สํานักศิลปะฯ

2.      ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิต
วิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

ระดับ - 1 สํานักศิลปะฯ

3.      ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ - 3 สํานักศิลปะฯ
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เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
และโครงการหลัก ดังน้ี 

กลยุทธ ์ แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการหลัก 
1.พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้เพ่ือการศึกษาวิจัยการ
อนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ส่ิงที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดและภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้  
(1) ระดับความสําเร็จของการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุอ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปล่ียน
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือฟ้ืนฟู
และหรือส่งเสริมและหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ
ของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้และอาเซียน 

 

(2) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหรือ
ฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริมและหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ต่อ
การอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3 
กลไกขับเคล่ือน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสามารถนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 
กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการดําเนนิการ 

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการ
ดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็นกลไกหลักในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติเน่ืองจากในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯระยะ 20ปีได้มีการกําหนดให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์”เพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ทั้งระบบ และมีการกําหนดให้มีการจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการดําเนินการ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์”จึงมีความเหมาะสมในเชิงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการที่จะ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง6 ยุทธศาสตร์ทําหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบมีบทบาทในการกํากับดูแล 
ขับเคล่ือน การดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จํานวน 6 คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 
คณะ ที่จะมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สําหรับ
ศตวรรษที่ 21รับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 

2) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

3) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน
การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับการ
วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและ
งบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน (Golden Hub 
Strategies) รับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 
(Golden Hub Strategies) 
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6) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

7) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินผลรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6ยุทธศาสตร์ 
 

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอโดยมีการติดตามต้ังแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการ
ประเมินผล มีระบบรายงานผลที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการที่ดําเนินการนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
(Purpose) ของแผนงาน รวมท้ังมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 

4. มุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา การบูรณาการนําทรัพยากรมาใช้และการบูรณาการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งการนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผล 

5. การถ่ายทอดการดําเนินงานสู่หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางานข้ามคณะ/สํานัก
และลดความซ้ําซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการวางแผน การกําหนด
งบประมาณ และการดําเนินงาน จึงกําหนดอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน
และมีคณะ/สํานักเป็นคณะทํางาน ตามความเช่ียวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาํหรบัศตวรรษที ่21 
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 
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1. จํานวนหลักสูตรเพ่ือยกระดับ
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปล่ียนแปลงสําหรับคนทุกช่วง
วัย 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

        
   

2. ระดับความสําเร็จของกลไกใน
การบริหารจัดการและการ
กํากับการให้ทุนการศึกษา 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

       
 
 

  

3. จํานวนหลักสูตรการสอน
ระดับปริญญาตรีรวมถึง
หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมี
ความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

       
   

4. ระบบ และกลไก การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

   

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

        
   

6. ระบบและกลไกในการส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เชิงสหวิทยาการ 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

        
  

 
 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

        
   

8. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ
B1หรือเทียบเท่า 

สํานักวิทย
บริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 
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ตัวชี้วัด 
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9. ร้อยละของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดี 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

          

10. ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ได้ 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

        
  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คณุภาพการผลิตและพฒันาคร ู
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและ

พัฒนาครู 
 

ตัวชี้วัด 
 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 
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1. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
มาตรฐานหลักสูตรและมีอัตรา
การขยายตัวของนักเรียนเรียน
ดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์       

2. ระบบและกลไกการกําหนด
คุณลักษณะของผู้สอนท่ีจะมา
เป็นครูของครูที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

คณะครุศาสตร์       

3. ระดับความสําเร็จกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตครูที่เปน็ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐาน
คุณลักษณะบณัฑิตคุณภาพใน

คณะครุศาสตร์       
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ตัวชี้วัด 
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ระดับ Good Quality 
4. ผลการวัดสมมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ
B2หรือเทียบเท่า 

คณะครุศาสตร์       

5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา
ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

คณะครุศาสตร์       

6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา
ครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน
เพ่ิมขึ้น 

คณะครุศาสตร์       

7. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ
และประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร์       

8. ระบบการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์       

9. ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรเพ่ือ
การผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร์       

10. มีการศึกษาความเหมาะสมใน
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

 
คณะครุศาสตร์ 

    

11. จํานวนโรงเรียนเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิต/
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เป็นต้นแบบการจัดการ 

คณะครุศาสตร์       
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบคุลากรการเงินและงบประมาณและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา

บุคลากรการเงินและงบประมาณและการบรหิารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

1. ระบบและกลไกการจัดจ้าง
และการคัดสรรบุคลากร 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

            

2. ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการและร้อยละของ
การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

            

3. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองคลังและ
กองนโยบายและ
แผน) 

            

4. ระดับความสําเร็จตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองคลังและ
กองนโยบายและ
แผน) 

            

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้
บริการห้องสมุดท้ังหมด 

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

6. ระบบและกลไกการตัดสินใจ
เชิงการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

7. ระดับความสําเร็จของการ สํานักวิทย    
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
เชื่อมโยงการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. ระบบและกลไกการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาคาร
สถานท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ข้อแนะนําเพ่ือให้การใช้อาคาร
สถานท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

สํานักงาน
อธิการบดี 

   

9. ระดับความสําเร็จของการ
กําหนดมาตรการและ
ดําเนินการตามมาตรการการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

สํานักงาน
อธิการบดี 

            

10. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินระดับประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือ
และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้อง 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

            

11. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินระดับความเข้าใจ
เก่ียวกับภาพอนาคตวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไก
กํากับดูแลกลไกการบริหาร
กลไกการจัดการกลไกการ
ปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองนโยบาย
และแผน) 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏิบัติการด้าน “สรา้งสรรค์” คุณภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน  
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่าง

ย่ังยืน 
 

ตัวชี้วัด 
 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

1. ระดับความสําเร็จการจัดทํา
ฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

            

2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดและระดับภูมิภาค
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานระดับ
จังหวัดและหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

            

3. ระบบและกลไกการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา)และ
สถาบันวิจัยฯ 

           

4. ระบบและกลไกการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนท่ี
มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลความครอบคลุมของ
ครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

           

5. จํานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ/หรือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมท่ีดําเนินการโดย

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

มหาวิทยาลัยและองค์กร
เครือข่าย 

6. จํานวนนักเรียนหรือประชาชน
ที่ขาดทักษะการอ่านในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ภาคใต้และได้รับส่งเสริม 
“การอ่าน” จากมหาวิทยาลัย
และองค์กรเครือข่าย 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

           

7. ระบบและกลไกการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการ) 

           

 
 
แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
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นา
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ชา

ติ 

พย
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าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

1. ร้อยละของนักวิจัยและผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
สําหรับการทําวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

2. ร้อยละผลงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

3. ระบบกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วยดําเนนิการ 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พย
าบ

าล
 

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

การวิจัยและนวัตกรรม 
เชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการ
นําเสนอผลงานวิจัยใน
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดระดับภาค
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

5. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
รวมถึงการขยายตัวของ
จํานวนความถี่ที่ถูกนําไป
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจํา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

6. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายการวิจัยใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

7. กลไกในการกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา         

   

 
 
แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟสู่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
ดําเนนิการกํากับดูแลและขบัเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
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1. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 
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ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

2. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และหรือฟ้ืนฟูและหรือส่งเสริม
และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            

3. ระดับความภาคภูมิใจของ
ผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนแนวทางการดําเนินงาน 

ในการบริหารและการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นําแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงตามคู่มือการจัดการความเสี่ยง (Risk management – Guidelines) International Standard ISO 
31000 (Second edition 2018-02) มาใช้ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และ
อนุกรรมการดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังน้ี 

1)กําหนดขอบเขตความเสี่ยง (Defining the scope) โดยกําหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับโครงการโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหาวิเคราะห์ 
และอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้(2) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณารายละเอียดของความไม่แน่นอนแหล่งความเสี่ยงผลท่ีตามมา ความเป็นไปได้
เหตุการณ์ ฉากทัศน์ (scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่เดิม (3)การประเมินผล
ความเสี่ยง (Risk evaluation) เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่
กําหนดขึ้นเพ่ือกําหนดว่าจําเป็นต้องมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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3) จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการกําหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

4) การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting)เพ่ือสื่อสารกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและผลลัพธ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การติดตามและประเมินผล 

กลไกหลักที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการฉบับน้ี คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้มีการกําหนดให้มีการจัดต้ังไว้แล้วในแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีแนวทางและวิธีการ ดังน้ี 

 1)การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต(Output Success) 
  (1)แนวทางการวัดประกอบด้วย 2องค์ประกอบหลักคือ การวัดประสิทธิผล 

(effectiveness) และการวัดประสิทธิภาพ (efficiency)โดยการวัดประสิทธิผลหมายถึงการวัดโดยเปรียบเทียบ
กับผลผลิตทั้งหมดที่ได้กําหนดเอาไว้ ส่วนการวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้
กําหนดไว้ในตารางการดําเนินงาน (Schedule) ในแต่ละช่วงเวลา 

  (2) วิธีการวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความสําเร็จเชิง
ผลผลิต ประกอบด้วย 

   (2.1) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิต
ทั้งหมดที่กําหนดไว้(Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยคํานวณออกมาเป็นอัตราส่วน
ร้อยละจากที่ได้กําหนด 

   (2.2) ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับ
ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดไว้ (Estimated Unit Cost) โดยการพิจารณาจากร้อยละของการใช้งบประมาณ 
ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่างบประมาณที่ได้ประมาณการเอาไว้ต้ังแต่ขั้นการอนุมัติโครงการ 

    (2.3) ความสอดคล้องกัน (Conformance) ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่
กําหนดไว้ในขอบเขตงานในเชิงคุณภาพ อาทิ มาตรฐานทางวิชาการท่ีกําหนด เป็นต้น 

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (2.4.1) มีการคาดการณ์
ความต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ และมีการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา 
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (2.4.2) มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่างๆ ต้ังแต่ต้น อย่าง
รวดเร็วที่สุดนับต้ังแต่เผชิญกับประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเน่ืองและ
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ทั่วถึง (2.4.3) มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ อาทิ ขวัญกําลังใจของทีม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นต้น (2.4.4) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของโครงการน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกับกระบวนการในการทํางานหลัก (2.4.5) โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ 
มีการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพหลังดําเนินการโครงการ มีการระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างดําเนิน
โครงการ และการแก้ไขปัญหา 

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

การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนงาน การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์ และ (1.2) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  

  (2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ์ประกอบด้วย (2.1)การบรรลุจุดมุ่งหมาย 
(Goal)เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม(2.2)การ
บรรลุเป้าประสงค์ (Purpose)เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละแผนงาน 

 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Satisfaction) เป็นการ
ประเมินความสําเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการท่ีอยู่
ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ 

 4) วิธีการประเมินผลการดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย(1) การประเมิน
ความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือความสําเร็จระดับผลผลิต(2) การประเมินความสําเร็จระดับผลลัพธ์ (กรณีที่อยู่
ในช่วงเวลาที่สามารถประเมินผลได้)(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) การประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค 

การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในภาพรวมจะ
พิจารณาประมวลผลจากความสําเร็จของโครงการในแต่แผนงาน เน่ืองจากการประเมินผลระดับแผนงานได้ทํา
การประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน จึงสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือสะท้อนความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างมีนัยสําคัญส่วนในด้านกรอบระยะเวลาในการประเมินผลน้ันจะดําเนินการ 
1 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
2.การติดตามความก้าวหน้าการติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่สําคัญในการกระตุ้นให้

เกิดการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นที่นํามาพิจารณาประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถดําเนินการต้ังแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมของโครงการ
จนกระทั่งดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าน้ันแผนปฏิบัติราชการฯ 
ฉบับน้ีได้กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า4 ครั้ง ดังน้ี 
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ครั้งที่1  ไตรมาสที่ 1  ระหว่างวันที่1 ตุลาคม– 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 
ครั้งที่2 ไตรมาสที่ 2  ระหว่างวันที่1 มกราคม– 31 มีนาคมพ.ศ. 2562 
ครั้งที่3 ไตรมาสที่ 3  ระหว่างวันที่1 เมษายน– 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 4  ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม– 30 กันยายนพ.ศ. 2562 

โดยให้หน่วยงานต่างๆนําเสนอความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังน้ี 

1. หน่วยงานในระดับคณะวิทยาลัยสถาบันสํานักกอง 
- จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างและโครงการตามแบบฟอร์มที่กําหนดถึงกองนโยบายและแผนทุกวันที่5 ของเดือน 
- จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดส่งถึงผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
- จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งถึงกองนโยบายและแผน 

ครั้งท่ี 
หน่วยงาน ส่ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง
กองนโยบายและแผน 

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

   
2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (โดยมีกองนโยบายและแผน ทําหน้าที่เป็น

คณะทํางานและเลขานุการ)ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลตัวช้ีวัด 
ครั้งที่ 1 รอบไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2 รอบไตรมาสท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมพ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 3 รอบไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 4 รอบไตรมาสท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนพ.ศ. 2562 

3.การคํานึงถึงเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบที่ มีอยู่เดิมของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเช่นสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้นและการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
4.กรอบความเช่ือมโยงความสําเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จเชิงการบริหารจัดการ (ระดับผลผลิต) 

และความสําเร็จเชิงผลลัพธ์(ระดับผลลัพธ์) ตามท่ีระบุไว้ในแผนงานโครงการที่ได้นําเสนอในส่วนที่ 2 ไปพิจารณาให้
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มีการดําเนินการที่สําคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ 
และส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ20 ปี ตามลําดับดังน้ี 

ระดับที่1  ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการโดย
อนุกรรมการระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับที่2  ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลลัพธ์ในระดับโครงการโดย
“คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์”ทําหน้าที่ประเมินผลระดับแผน
ยุทธศาสตร์โดยการบูรณาการผลสําเร็จของการดําเนินงานในระดับที่1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


