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คำนำ 

 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้น

ภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนที่เก่ียวข้อง  

โดยดำเนินการตามระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการจำแนก
แผนเป็น 3 ระดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการในแผนระดับ 3 คือแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของแผน
ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดทำขึ้นโดยระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งงบประมาณ 
รายได้ รายจ่าย และทรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วง 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาความมั่นคง รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ โดยการบูรณาการตัวชี้วัด ทั้งจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 
ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ได้กำหนดสาระสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 3 กลไกขับเคลื่อน  การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ 

เป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจต่างๆ  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 
คำนำ     ................................................................................................................................................... ก 
ส่วนที่ 1  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ......................................................................................................................... 1 
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ........................ 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ................................................................................................................ 5 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ....................................................................................................... 14 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา .......................................................................................... 18 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ .......................................................................................... 23 
   การกำหนดค่าเป้าหมาย และการถ่ายทอดสู่ผู้กำกับและเจ้าภาพตัวชี้วัด ...................................................... 29 
ส่วนที่ 3 กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ....................................................... 42 
ภาคผนวก   ................................................................................................................................................. 48 
   คำอธิบายตัวชี้วัด ........................................................................................................................................ 51 
   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ............ 96 
    แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ .............................................................................................................. 96 
    แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ .................................................................................. 99 
    แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ....................................................... 130 
    แผนระดับที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ......................................................................................................... 134 
   ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี  
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ ..................... 136 
   ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี   
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
   แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. 143 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 
เข็มทิศชี้นำการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นเข็มทิศชี้นำการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังที่ทรงมีพระราชดำรัสกับชาวราชภัฏ
ความว่า 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว 
ทำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุขอยากให้ทุกคนมีกำลังใจ
ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ 
ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่ เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้
อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักท่ีพัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...” 

 
 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ .ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 
ค่านิยมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปณิธาน  องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
วัฒนธรรมองค์กร SRU Sharing : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสำนึกความเป็นไทย มีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้
ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในคุณ ค่ า ความสำนึ ก และค วามภูมิ ใจในวัฒ นธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมแสวงหาความจริงและ
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ความรู้สู่ ความเป็น เลิศทางวิชาการบน พ้ืนฐานของภู มิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ 
ภูมิปัญญาสากล 

6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา
และนักการเมืองให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

อัตลักษณ์ มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 
โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ทีใ่ฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปีของส่วนราชการ จะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  

ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ระดับที่ 3 คือแผนที่ทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำตามท่ีกฏหมายกำหนด  

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ โดยกลไกการขับเคลื่อน
และแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยดำเนินการในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นกลไกหลักในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการพัฒนากระบวนการในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการเพื่อ
ถ่ายทอดการดำเนินงานสู่หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโดยวัดความสำเร็จ
เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีการติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่านิยมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปณิธาน  องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
วัฒนธรรมองค์กร SRU Sharing : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสำนึกความเป็นไทย มีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมแสวงหาความจริง
และความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ  
ภูมิปัญญาสากล 

6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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อัตลักษณ์ มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเป็นหัวใจหลักของการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจเข้าถึง
พัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชน
ท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในพ้ืนที่บริการเพ่ือการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
2. สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคมและภาคประชาชน) ตามพันธกิจเสริมสร้างพลังทางสังคมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา
และอาจารย์ เพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น 

4. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
5. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ และความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
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6. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวที่สมดุลและยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการ
ดำเนินปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.1) มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์
ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ มรภ. 
(มรภ.1.1) 

ฐานข้อมูล - 4 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

2. (1.2) ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บา้น จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.เข้า
ดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บา้นทั้งหมดใน
พื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่) (มรภ. 1.3) 
 

ร้อยละ - 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. (1.3) จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมที่ร่วมมือกับ มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่

บริการ (มรภ.1.5) 

ภาคี
เครือข่าย 

- 15 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

4. (1.4) จำนวนอำเภอ จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.ดำเนินโครงการอันเป็น
ผลจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่  (มรภ.1.2) 

 

อำเภอ / 
โรงเรียน 

- 5 / 20 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

5. (1.5) ร้อยละโครงการพัฒนาท้องถิ่นที ่มรภ. เป็นแกนนำเปรยีบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ. (มรภ.1.6) 

ร้อยละ - 20 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

6. (1.6) ร้อยละการอา่นออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรในวยัประถมศึกษาในพื้นที่บรกิารของ มรภ.  
(มรภ.1.8) 

ร้อยละ - 20 คณะครุศาสตร์ 

7. (1.7) จำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิน่ของมรภ. และจำนวน
โครงการฯสะสม (แยกประเภทตามเปา้หมาย) (มรภ.1.4) 

โครงการ - 15 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

8. (1.8) ระบบ และกลไกการมีส่วนรว่มพฒันาคุณภาพของครูผู้สอนที่
มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูใน
โรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 
(มรส.) 

ข้อ 1 3 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

9. (1.9) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกบัการน้อมนำพระราโชบาย
ด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บรกิารของ มรภ. (มรภ.1.7) 

คน 
 
 

- 400 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

10. (1.10) ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
(มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

11. (1.11) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนา
ของ มรภ. (มรภ.1.10) 

ร้อยละ - 2 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการฯ) 

12. (1.12) จำนวนวิสาหกจิชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ
ของ มรภ. ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก 

ราย - 5  คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการ
ดำเนินปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

มรภ. (มรภ.1.12) 
13. (1.13) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิน่ (มรส.) ข้อ 6 6 สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการฯ) 
14. (1.14) จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพา

ตนเองได้ (มรส.) 
ชุมชน - 1 สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการฯ) 

 
เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก ดังนี ้

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. สร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือกับจังหวัดใน
พื้นที่บริการเพื่อการ
วางแผนพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา 

 

1. (1.1) มีฐานข้อมูลของพื้นที่
บริการ (ศักยภาพชุมชน 
สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน) 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ
ของ มรภ. (มรภ.1.1) 

4 ฐาน 1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล  
(Big data) ของพื้นที่บริการ 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัด                

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

2. (1.2) ร้อยละสะสมของจำนวน
หมู่บ้าน จำนวนโรงเรียนที่ 
มรภ.เข้าดำเนินโครงการ
พัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวน
หมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ 
(การกระจายตวัเชิงพื้นที่) 
(มรภ. 1.3) 

ร้อยละ 5 3. โครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัด 
และระดับภูมภิาคร่วมกบั 
ชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานระดับ
จังหวัด และหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

4. โครงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ มรภ. ตามพระรา
โชบาย (1) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

2. สร้างเครือข่าย บูรณา
การความร่วมมอืใน
มหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและภาค
ประชาชน) ตามพันธ
กิจเสริมสร้างพลังทาง
สังคมและส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกับภาคี
เครือข่าย 

3. (1.3) จำนวนภาคีเครือข่ายทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมที่ร่วมมือกับ 
มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ (มรภ.
1.5) 

15 เครือข่าย 5. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
(โครงการเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพือ่ขับเคลื่อน
ชุมชนท้องถิ่น 5) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

3. บูรณาการการจัดการ 4. (1.4) จำนวนหมู่บา้น จำนวน 5 อำเภอ / 6. โครงการสร้างความเข้มแข็ง - คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เรียนการสอน การวจิัย 
การบริการวิชาการ  
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาและอาจารย ์
เพื่อสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
และชุมชนท้องถิ่น 

โรงเรียนที่ มรภ.ดำเนิน
โครงการอันเป็นผลจากการ

วางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
(มรภ.1.2) 

20 โรงเรียน ของกระบวนการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามพระรา
โชบาย (โครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น) 

- สำนักงานอธกิารบด ี
(งานบริการวิชาการ) 

5. (1.5) อัตราส่วนโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ เป็น
แกนนำเปรียบกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ 
มรภ. (มรภ.1.6) 

ร้อยละ 20 

6. (1.6) อัตราการอ่านออกเขยีน
ได้ของประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรในวยัประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของ มรภ. 
(มรภ.1.8) 

ร้อยละ 20 7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามพระรา
โชบาย (โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการ
อ่านออกเขียนได้และการ
วิเคราะห์ของนักเรียน ใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

- คณะครุศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

7. (1.7) จำนวนโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่นของมรภ. และ
จำนวนโครงการฯสะสม (แยก
ประเภทตามเป้าหมาย) (มรภ.
1.4) 

15 โครงการ 8. โครงการบริการวิชาการ
(โครงการ SRU Zero Waste 
6) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

4. สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

8. (1.8) ระบบ และกลไกการมี
ส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของ
ครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียน
ชนบทห่างไกล ความ
ครอบคลุมของครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกลที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย (มรส.) 

3 ข้อ 9. โครงการพัฒนาคุณภาพครูใน
โรงเรียนชนบทห่างไกล/ตชด. 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

9. (1.9) จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวกบัการนอ้มนำ
พระราโชบายด้านการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการสู่
การปฏิบัติในพื้นทีบ่ริการของ 
มรภ. (มรภ.1.7) 

400 คน 10. โครงการพระราชดำร ิ
11. โครงการศูนย์ศึกษาและ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช (5) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

5. ยกระดับการบริการ
วิชาการให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่
สำคัญของประเทศ 

10. (1.10) ระดับความสำเร็จการ
จัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะ
บุคลากร (มรส.) 

ระดับ 5 12. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามพระรา
โชบาย (จัดทำฐานข้อมูล

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น ตาม
แนวทางพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม 

สมรรถนะบุคลากรด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น /พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น) 

11. (1.11) อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนในพื้นที่การ
พัฒนาของ มรภ. (มรภ.1.10) 

ร้อยละ 2 13. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามพระรา
โชบาย (พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น /พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 
12. (1.12) จำนวนวิสาหกจิชุมชน 

ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่
บริการของ มรภ. ที่ประสบ
ความสำเร็จจากการสนับสนุน
องค์ความรู้จาก มรภ.                
(มรภ.1.12) 

5 ราย 

13. (1.13) ระบบและกลไกการ
พัฒนาท้องถิ่น (มรส.) 

6 ข้อ 14. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ตามพระรา
โชบาย (ส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความเขา้ใจใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 

6. เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสี
เขียว   ที่สมดุลและ
ยั่งยืน 

14. (1.14) จำนวนชุมชนต้นแบบที่
สามารถบริหารจัดการและ
พึ่งพาตนเองได้ (มรส.) 

1 ชุมชน 15. โครงการพัฒนาการศึกษาเชิง
พื้นที่ด้วยการบูรณาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(งานบริการวิชาการ) 
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แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศสู่อนาคตที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
แผนการ

ดำเนินงาน
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

11. (1.15) ร้อยละของนักวจิัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสำหรับการทำวิจยัและหรือสรา้งนวัตกรรมและหรือ
ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ(มรส.) 

ร้อยละ 3 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

12. (1.16) อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถกูนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 4.2) 

ร้อยละ - 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

13. (1.17) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการ
วิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(มรส.) 

ข้อ 3 4 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

14. (1.18) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาติ และ นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

ชิ้น - 7 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

15. (1.19) จำนวนโครงการวจิัยที่ร่วมกับกลุม่เครือข่ายการวิจัยใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ(มรส.) 

โครงการ 10 15 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

16. (1.20) กลไกในการกำกบัดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจยั
ที่เป็นมาตรฐานสากล (มรส.) 

ข้อ 3 4 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก ดังนี ้

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

และนวัตกรรม ที่
สามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและแก้ไข

1. (1.15) ร้อยละของนักวจิัย
และหรือผู้สร้างนวัตกรรม
ได้รับทุนภายนอกสำหรับ
การทำวจิัยและหรือสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือ

ร้อยละ 5 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักวจิัยและผู้สร้าง
นวัตกรรม 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปัญหาสังคมได้ นานาชาติ (มรส.) 

2. (1.16) อัตราส่วนจำนวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจำนวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
(มรภ. 4.2) 

ร้อยละ 1 2. โครงการส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. (1.17) ระบบกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของการวิจยัและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

4 ข้อ 3. โครงการห้องเรียนชุมขนสู่การ
สร้างวิศวกรสังคม (สนับสนุน
กลุ่มวิจยัแบบ Area Based 
Researchers /พื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์ มรภ.ตามพระรา
โชบาย) 5) 

4. โครงการสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมข้ามศาสตร์
เชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. (1.18) ผลงานของนักศึกษา 
อาจารย์ ศิษย์เก่าทีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัล ระดับชาติ และ 
นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

7 ขิ้น 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การตีพิมพ์งานวิจัย 

6. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การนำผลงานวจิัยในกจิกรรม
การประชุม/สัมมนางานวิจัย
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

5. (1.19) จำนวนโครงการวจิัย
ที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการ
วิจัยในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ(มรส.) 
 

15 โครงการ 7. โครงการสร้างความร่วมมือ
ระดับนานาชาต ิเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

6. (1.20) กลไกในการกำกบั
ดูแลให้การดำเนินงานวจิัย
ของมหาวิทยาลยั 
ดำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมด้านการวิจยัที่
เป็นมาตรฐานสากล (มรส.) 

4 ข้อ 8. โครงการพัฒนามาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจยั 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุ มชนท้องถิ่นและผู้ใช้
ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสถานที่สำหรับการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคใต้ 

กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ

ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้างคุณค่าและสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น นำไปสู่ความ
ภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก 

2. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งที่มีคุณค่าทาง

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
แผนการ

ดำเนินงาน
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.21) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
(มรส.) 

ร้อยละ 80 82 สำนักศิลปะฯ 

2. (1.22) ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 
จำนวนองค์ความรู ้(สกอ) 

เร่ือง - 6 สำนักศิลปะฯ 

3. (1.23) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ และหรือฟื้นฟ ูและหรอื
ส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ระดับ 3 4 สำนักศิลปะฯ 

4. (1.24) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พฒันาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์(มรภ.1.11/มรส.) 

ระดับ 1 3 สำนักศิลปะฯ 
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เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และ
โครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ปลูกฝังค่านิยม 

วัฒนธรรมที่ดี และการ
มีส่วนร่วมในการทำนุ
บำรุง สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาไทย เพือ่สร้าง
คุณค่าและสร้าง
จิตสำนึกรักษ์ทอ้งถิ่น 
นำไปสู่ความภาคภูมิใจ
ในเวทีไทยและเวทีโลก 

1. (1.21) ระดับความ
ภาคภูมิใจของผู้รับบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม(มรส.) 

ร้อยละ 82 1. โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. (1.22) ผลลัพธ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดว้ย จำนวนองค์
ความรู้ (สกอ) 

6 เร่ือง 3. โครงการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น ต่อการ
อนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. สืบสานปณิธานของ
พุทธทาสภิกข ุและการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

3. (1.23) ระดับการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ระดับ 4 4. โครงการสืบสานปณิธานของ
พุทธทาส 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. พัฒนาพิพธิภัณฑ์และ
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา การวิจยั 
และการอนุรกัษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่มี
คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

4. (1.24) ระดับความสำเร็จใน
การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม
ศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนา
จิตวิญญาณพุทธทาสภิกข ุ
และหรือสวนพฤกษศาสตร์
(มรภ.1.11/มรส.) 

ระดับ 3 5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

เพ่ือผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้มีการ
ประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) มี
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มี
ความรอบรู้เนื้อหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรู้ทักษะ
ดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆ
วัน (Become a better teacher everyday) 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ 

และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครู  
3. เสริมสร้างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพ

ครู  
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม  
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (2.1) การพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณลักษณะ
บัณฑิตคุณภาพสูงและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
(มรภ. 2.1) 

หลักสูตร 9 2 คณะครุศาสตร์ 

2. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา (มรภ.2.2) 

ร้อยละ 
 

10 15 คณะครุศาสตร์ 

3. (2.3) ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชพีครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น (มรภ. 2.7) 

ร้อยละ 50 60 คณะครุศาสตร์ 

4. (2.4) ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลกัสูตร และมีอัตราการ
ขยายตัวของนักศึกษาเรียนดี มีความศรทัธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 2 3 คณะครุศาสตร์ 

5. (2.5) มี Platform เพือ่สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าสูว่ิชาชีพ (มรภ.2.4) 

ระบบ 1 1 คณะครุศาสตร์ 

6. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชพี ร้อยละ 50 60 คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

ทางการศึกษาในภูมิภาค (มรภ. 2.6) 
7. (2.7) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์และเขา้ทำงานกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี(มรภ.2.3) 

ร้อยละ 
 

60 70 คณะครุศาสตร์ 

8. (2.8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาองักฤษตามกรอบCEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือเทียบเท่า 
(มรส.) 

ข้อ   5 คณะครุศาสตร์ 

9. (2.9) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี (มรส.) 

ข้อ 1 2 คณะครุศาสตร์ 

10. (2.10) ผลคะแนน O-NET หรอืผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของ 
มรภ. (มรภ.2.5) 

ร้อยละ 5 10 คณะครุศาสตร์ 

11. (2.11) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 3 4 คณะครุศาสตร์ 
  

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และ

โครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. การพัฒนาการปรับปรุง
หลักสูตรและ
กระบวนการผลิตครูให้
มีสมรรถนะเป็นเลิศ มี
คุณลักษณะ 4 ประการ 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

1. (2.1) การพัฒนา การปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชพีครู 
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพสูง
และอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
(มรภ. 2.1) 

2 หลักสูตร 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรผลิตครูฐาน
สมรรถนะตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและ
ท้องถิ่น 

- คณะครุศาสตร์ 

2.คัดสรรและพัฒนา
สมรรถนะครูของครูให้
เป็นครูยุคใหม่ มีความ
เป็นมืออาชีพ พร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

2. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียน
ต่อปีการศึกษา (มรภ.2.2) 

ร้อยละ 15 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูให้เป็นครูชั้น
วิชาชีพ (กิจกรรมพัฒนาครู
ของครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน/พัฒนาอาจารย์ต้นแบบ
ด้านการจัดการเรียนรู้/ด้าน
การวิจยัทางการศึกษา/ด้าน
ภาษาเทคโนโลยี/เสนอ
ผลงานทางวิชาการ) 

- คณะครุศาสตร์ 

3. (2.3) ผลงานการวิจัยเฉพาะ
สาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ

ร้อยละ 60 3. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรมสู่การผลิตและ

- คณะครุศาสตร์ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูเพิ่มขึ้น(มรภ. 2.7) 

พัฒนาครู 

3.เสริมสร้างระบบ กลไก 
และกระบวนการคัด
สรรนักเรียนที่มี
คุณภาพ และมีความ
พร้อมในการกา้วเข้าสู่
อาชีพคร ู

4. (2.4) ระดับความสำเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชพีครู และ
มาตรฐานหลักสูตร และมี
อัตราการขยายตัวของ
นักศึกษาเรียนดี มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 3 4. โครงการพัฒนาระบบการ
รับและการคัดเลือก
นักศึกษาสู่วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
(กิจกรรมสรรหาคนดี คน
เก่ง รักในอาชีพครู รัก
ท้องถิ่น เข้าสู่อาชพีครู) 

5. โครงการคลังข้อสอบวัดแวว
ความเป็นครู 
 

- คณะครุศาสตร์ 

5. (2.5) มี Platform เพือ่สร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครู 
มหาวิทยาลัยราชภฏั ที่เข้าสู่
วิชาชีพ (มรภ.2.4) 

1 ระบบ 6. โครงการยกระดับสมรรถนะ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุก
ชั้นปี/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหอพักสู่ครู
คุณภาพสูง 

- คณะครุศาสตร์ 

6. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่
สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงาน
สายวิชาชีพทางการศึกษาใน
ภูมิภาค (มรภ. 2.6) 

ร้อยละ 60 

7. (2.7) ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภฏัที่สอบ
คัดเลือกผ่านเกณฑ์และเข้า
ทำงานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 
1 ปี(มรภ.2.3) 

ร้อยละ 70 

8. (2.8) ผลการวัดสมมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับที่มหาวิทยาลยักำหนด
หรือเทียบเท่า (มรส.) 

5 ข้อ 7. โครงการยกระดับ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR สำหรับนกัศึกษาคร ู

- คณะครุศาสตร์ 

9. (2.9) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี(มรส.) 

2 ข้อ 8. โครงการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎราน ี

- คณะครุศาสตร์ 

4.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม 

10. (2.10) ผลคะแนน O-NET 
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาสมรรถนะครู

ร้อยละ 10 9. โครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง
เพื่อสร้าง / พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิต
พัฒนาครูสู่การเป็นต้นแบบ

- คณะครุศาสตร์ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประจำการของ มรภ. (มรภ.
2.5)ประจำการของ มรภ. 
(มรภ.2.5) 

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียน
เครือข่าย / โรงเรียนขนาด
เล็ก/โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 

11. (2.11) ระบบการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 4 10. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- คณะครุศาสตร์ 
- งานบริการวิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับนักศึกษาที่
หลากหลายจากท้ังภายในและต่างประเทศรวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วย
การสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มีคุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้น
นวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง / ควบรวม / ยุบรวมหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห

วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในด้านความรู้

ความสามารถ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และตรงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีเป้าหมายเฉพาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้
จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill 

5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน “รู้จริงและปฏิบัติได้” และเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ เพ่ือพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

6. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

7. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัลและ
ทักษะชีวิต 

8. ร่วมสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
9. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
10. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ / ออนไลน์ / SRU Mooc และสร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
แผนการ

ดำเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (3.1) จำนวนหลกัสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทนัสมัยและหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (มรภ.3.1) 

หลักสูตร 1 17 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

2. (3.2) ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(มรส.) 

ข้อ 3 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

3. (3.3) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร(มรส.) ร้อยละ 50 70 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

4. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ - 40 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
5. (3.5) ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน

ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต(มรภ.3.6) 
ร้อยละ 85 88 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
6. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการทำงาน (สกอ) ข้อ - 5 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
7. (3.7) ร้อยละของโรงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริมการจัดการเรียนรู้

บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มรส.) 
ร้อยละ 5 10 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

8. (3.8) อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชพีอิสระ ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั ภายในระยะเวลา 1 ปี (มรภ.3.5) 

ร้อยละ - 70 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

9. (3.9) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัB1หรือเทียบเท่า (มรภ.3.4) 

ข้อ - 5 สำนักวิทยบริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

10. (3.10) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวทิยาลัยกำหนด (IC3 
หรือเทียบเท่า) (สกอ.) 

ข้อ - 5 สำนักวิทยบริการฯ 
 

11. (3.11) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้งกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา(มรภ.3.3) 

ร้อยละ  - 60 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

12. (3.12) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของ
ผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ - 50 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

13. (3.13)จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี (มรส.) 

ร้อยละ - 50 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก ดังนี ้
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ปรับปรุง / ควบรวม 
/ ยุบรวมหลักสูตร
เดิมให้ทันสมัย 
บูรณาการและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา

1. (3.1) จำนวนหลกัสูตรที่ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ (มรภ.
3.1) 

17 หลักสูตร 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต 

2. โครงการ “ปรับ ยก สร้าง” 
หลักสูตรเพื่อสร้างพบัณฑิต
พันธุ์ใหม ่

3. โครงการทุนสนับสนุนการ
ออกแบบและพัฒนารายวิชา
ออนไลน์แบบ MOOC 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นที่มีเป้าหมาย
เฉพาะด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้งานได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้ง Upskill และ 
Reskill 

3. พัฒนาศักยภาพทกุ
ช่วงวัย และส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

4. พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
ใหม่ / ออนไลน์ / 
SRU Moocและ
สร้างระบบธนาคาร
หน่วยกิต 

(โครงการ SRU MOOC 4) 
4. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

วิชาการสู่ความเป็นเลิศ  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ต่อเนื่องและรูปแบบการ
คัดเลอืกนักศึกษา 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้า
ทายอนาคต (SRU New 
Challenge Program) 

7. โครงการ SRU Credit Bank 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร และหลกัสูตร
ระยะสั้นอื่น ๆ  

2. (3.2) ระบบ และกลไก การ
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (มรส.) 

5 ข้อ 
 

 

9. โครงการทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

5. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ในด้านความรู้
ความสามารถ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
การเป็น
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง  
มีจิตอาสา และตรง
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

6. ร่วมสร้างนวัตกรรม
และงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ

3. (3.3) ร้อยละของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (มรส.) 

ร้อยละ 70 10. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

11. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา  

 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

4. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
(สกอ) 

ร้อยละ 40 12. โครงการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างนวัตกรรม * 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศตวรรษที่ 21 

7. ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการ
ทำงาน “รู้จริงและ
ปฏิบัติได”้ และ
เสริมสร้างทักษะใหม่ 
เพื่อพัฒนาและสร้าง
จิตสำนึกในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5. (3.5) ผลการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
(มรภ.3.6) 

ร้อยละ 88 13. โครงการประเมินผลความพึง
พอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

14. โครงการเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 

6. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 
(สกอ) 

5 ข้อ 15. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการทำงาน 
(พัฒนารูปแบบการฝึกงานเพื่อ
เพิ่มทักษะบัณฑิตให้รู้จริง 
ปฏิบัติได้  /  
สหกิจอาจารย์ และสหกิจ
นักศึกษา นานาชาติ) 

7. (3.7) ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการกับหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(มรส.) 

ร้อยละ 10 16. โครงการปรับปรุงรายวิชางาน
หลักสูตรให้มีการบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. (3.8) อัตราการได้งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระ ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภายในระยะเวลา 1 ป ี(มรภ.
3.5) 

ร้อยละ 70 17. โครงการติดตามผลการมีงาน
ทำของบัณฑิต 

8. ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน พัฒนา
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
ทักษะดิจิทัลและ
ทักษะชีวิต 

9. (3.9) ผลการวัดสมมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับB1 หรือเทียบเท่า (มรภ.
3.4) 

5 ข้อ 18. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่
21  

19. โครงการอบรม และสอบวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10. (3.10) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
การทดสอบความสามารถด้าน
ดิจิทัลที่มหาวิทยาลยักำหนด 
(IC3 หรือเทียบเท่า) (สกอ.) 

5 ข้อ 
 
 
 

 

20. โครงการอบรม และทดสอบ
ความสามารถดา้นดิจิทัล  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมิน และ

11. (3.11) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้งกับสาขาที่สำเร็จ
การศึกษา (มรภ.3.3) 

ร้อยละ 60 21. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

22. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑิตมืออาชีพ 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

10. การพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณลักษณะที่
เป็นแบบอยา่งที่ดี   
มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีทักษะ
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีทักษะ
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีกับการ
เรียนการสอน 

12. (3.12) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและทกัษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความสนใจของผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ 50 23. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความสนใจของผู้เรียน 

 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 

13. (3.13) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เสียสละ เป็น
แบบอยา่งที่ดี (มรส.) 

ร้อยละ 50 25. โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์  
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

และความสามารถสูงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยคณะและสำนักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทในการ
ดำเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการบริการวิชาการและ
การให้คำปรึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการ
บริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม

โดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 
2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นผ่านการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย 
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารให้มี

ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์เพ่ือให้คณะสำนักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานได ้

4) ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นและการบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกำกับดูแล (Governance) พัฒนาระบบการกำกับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ    

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที ่
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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3. พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น                 
และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน   
กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิท ธิภาพ โปร่งใส และมี                        
ธรรมาภิบาล ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 

5. จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก           
ของมหาวิทยาลัย 

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

7. ลดการออกของนักศึกษาและสร้างช่องทางการเพ่ิมรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร  ให้มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าและสร้างความสามารถในการระดมทุน 

8. ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วม เพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
10. มีระบบและกลไกในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ส่งเสริมและสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์กร 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
แผนการ

ดำเนินงาน
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (4.1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ (มรส.) ร้อยละ   80 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

2. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (มรส.) 

ร้อยละของ
อาจารย์  

60 
 

60 
 

สำนักงานอธกิารบด ี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

10 10 

3. (4.3) ระบบและกลไก การจัดทำแผนพฒันา การใช้ประโยชน์
อาคาร สถานที ่และโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็ม
ศักยภาพของการใช้พื้นที่อยา่งเหมาะสมและสมดุล (มรส.) 

ข้อ 2 3 สำนักงานอธกิารบด ี

4. (4.4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ  (มรภ.4.6) 

เครือข่าย - 15 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

5. (4.5) ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการ
ตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย (มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักงานอธกิารบด ี

6. (4.6) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อ - 6 สำนักวิทยบริการฯ 
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ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
แผนการ

ดำเนินงาน
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

7. (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล
อย่างน้อย 5 ระบบ (มรภ.4.7) 

ระบบ - 5 สำนักวิทยบริการฯ 

8. (4.8) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เช่ือมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ (มรภ.4.4) 

ระดับ 3 4 สำนักวิทยบริการฯ 

9. (4.9) อัตราการขยายตวัของงบประมาณที่มาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการระดมทุน (มรส.) 

ร้อยละ - 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองคลัง / กองนโยบาย
และแผน) 

10. (4.10) ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการ

กำกับการให้ทุนการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักงานอธกิารบด ี 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

11. (4.11) ระดับความสำเร็จของการประเมนิระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกบัภาพอนาคต วิสัยทัศน ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกบัดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย

(มรภ.4.3) 
 

ระดับ 3 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองนโยบายและแผน) 

12. (4.12) มีการกำกบัติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมกีาร

ดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ (สกอ) 

ข้อ - 4 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานประกันคุณภาพ) 

13. (4.13) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยาย

เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอ (มรภ.4.8) 

ฐานข้อมูล - 1 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

14. (4.14) ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย (มรภ.4.9) 

ร้อยละ - 80 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

 

เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก ดังนี ้
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นคนดี
และคนเก่ง มีการ
แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ   เพือ่
พัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นอยา่ง
เต็มที ่

2. ส่งเสริมและสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคี และความ
สมานฉันท์ในองค์กร 

1. (4.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
(มรส.) 

ร้อยละ 80 1. โครงการบริหารจัดการ
บุคลากรชั้นยอด SRU Talent  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานและการสร้างแรง
บันดาลใจของบุคลากรทุก
ระดับ  

3. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือการทำงานเป็นทีม 
SRU Teamwork  

4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร SRU Sharing : One 
University One Culture 
(ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มแบ่งปัน 
ร่วมภาคภูมิใจ)  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองการเจ้าหน้าที่) 
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3. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล              
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ และร้อย
ละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
(มรส.) 

ร้อยละ  60 / 
10 

4. โครงการส่งเสริม  สนับสนุน
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ของสายวิชาการและการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน (ออกแบบระบบการ
ทำงานด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน 
(SRU Re-design 
Handbook) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองการเจ้าหน้าที่) 

4. พัฒนาให้
มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพิ่มบทบาทการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่
ท้องถิ่น                 
และเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการของชุมชน
ท้องถิ่น โดยให้
ความสำคัญกับ
การบูรณาการการ
เรียนการสอน   กบั
การพัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้างคุณค่า
จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3. (4.3) ระบบและกลไก การ
จัดทำแผนพัฒนา การใช้
ประโยชน์อาคาร สถานที่ และ
โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
แบบเต็มศักยภาพของการใช้
พื้นที่อย่างเหมาะสมและ
สมดุล (มรส.) 

3 ข้อ 5. โครงการจัดทำแผนการใช้ 
การบำรุงรักษา และการกำจัด
ทิ้งเพื่อปรับปรุง 

6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. โครงการ SRU Smart 
Classroom และ SRU 
Smart Lab  

8. โครงการพัฒนา SRU – 3600

ผ่าน Mobile Application  
9. โครงการ SRU Smart 

University / Digital 
University 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง/กอง
นโยบายและแผน) 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ให้
ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล ด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมทำ รว่ม
รับผิดชอบ 

4. (4.4) จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ  (มรภ.4.6) 

15 เครือข่าย 11. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพือ่
การพัฒนาองค์กร  

12. โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสารภายในองค์กร  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง) 

6. จัดการสิ่งแวดล้อม
และการลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

5. (4.5) ระดับความสำเร็จของ
การกำหนดมาตรการ และ
ดำเนินการตามมาตรการ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกจิกรรมใน
มหาวิทยาลัย(มรส.) 

5 ระดับ 13. โครงการ Green University  - คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง) 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ การ

6. (4.6) การบริหารจัดการและ
การให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6 ข้อ 14. โครงการบริหารจัดการและ
การให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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พัฒนาระบบบริการ
และการสร้าง
นวัตกรรม            
เพื่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงระบบ
การบริหารจัดการ 
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย 

และสิ่งแวดล้อม 
 
 

และสิ่งแวดล้อม 

7. (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (มรภ.4.7) 

5 ระบบ 15. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ (พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย SRU 
Data Driven) 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. (4.8) ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เช่ือมโยงการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ (มรภ.
4.4) 

4 ระดับ 16. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลกลาง SRU 
Central Operating System 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. ลดการออกของ
นักศึกษาและสร้าง
ช่องทางการเพิ่ม
รายได้ การจัดการ
ทรัพยากรทางการ
บริหาร  ให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า และสร้าง
ความสามารถในการ
ระดมทุน 

9. (4.9) อัตราการขยายตวัของ
งบประมาณที่มาจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรและ
การระดมทุน (มรส.) 

ร้อยละ 5 17. โครงการ SRU Re-Profile 
2020  

18. โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
การขับเคลื่อนแผน
งบประมาณและยุทธศาสตร์  

19. โครงการ SRU Community 
Partnership พันธมิตรชุมชน
เพื่อโอกาสทางการศึกษา 
(หมู่บ้านละ 1 โควตา) (One 
Quota One Community) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง) 

10. (4.10) ระดับความสำเร็จของ

กลไกในการบริหารจัดการและ

การกำกับการให้ทุนการศึกษา 
(มรส.) 

ระดับ 5 20. โครงการจัดหาทุนและให้
ทุนการศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

9. มีระบบและกลไกใน
การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

11. (4.11) ระดับความสำเร็จของ
การประเมินระดับความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัภาพอนาคต วิสัยทัศน ์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยกลไก

กำกับดแูล กลไกการบริหาร 
กลไกการจัดการ กลไกการ

ปฏิบัติ ของภาคส่วนตา่งๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั (มรภ.

4.3) 

ระดับ 5 21. โครงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเพือ่การรับใช้
ชุมชนท้องถิ่น  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองนโยบายและ
แผน) 

12. (4.12) มีการกำกบัติดตาม

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการ

4 ข้อ 22. โครงการจัดประกวด best 
practice 

- คณะ/วิทยาลัย 
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ดำเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

10. ยกระดับ ส่งเสริม
สนับสนุน บทบาท
ความสัมพันธก์ับของ
ศิษย์เก่าในการมีส่วน
ร่วม เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

13. (4.13) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า

และจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ
ขยายเครือข่ายและปรับปรุง

ฐานข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอ 
(มรภ.4.8) 

1 ฐาน 23. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์
24. โครงการ “มรส. 50 ปี สร้าง

คนดี สร้างปัญญา เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น”  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

11. สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่นของ
บุคลากร นักศึกษา 
และสาธารณชนที่มี
ต่อมหาวิทยาลยั 

14. (4.14) ผลสำรวจความคิดเห็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อ

มหาวิทยาลัย  (มรภ.4.9) 

ร้อยละ 80 25. โครงการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการจากทกุ
หน่วยงาน 

26. โครงการ SRU Smart 
Universtiy  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง) 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย และการถ่ายทอดสู่ผู้กำกับและเจ้าภาพตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. (1.1) มีฐานข้อมูลของ
พื้นที่บริการ (ศักยภาพ
ชุมชน สภาพปัญหา และ
ความต้องการที่แทจ้ริง
ของชุมชน) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาเชิง
พื้นที่ตามศักยภาพของ 
มรภ. (มรภ.1.1) 

4 ฐานข้อมูล - - - - - - - - 4 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

2. (1.2) ร้อยละสะสมของ
จำนวนหมูบ่้าน จำนวน
โรงเรียนที่ มรภ.เข้า
ดำเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจำนวน
หมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่
บริการ (การกระจายตวั
เชิงพื้นที่) (มรภ. 1.3) 

5 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 - 5 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

3. (1.3) จำนวนภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่ร่วมมือกับ 
มรภ. ดำเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
บริการ (มรภ.1.5) 

15 ภาคี
เครอืข่าย 

1 1 1 1 1 1 1 - 8 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

4. (1.4) จำนวนอำเภอ 
จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.
ดำเนินโครงการอันเป็น
ผลจากการวางแผนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่  (มรภ.
1.2) 

5 / 20 อำเภอ / 
โรงเรียน 

1
/
2
0 

1
/
- 

1
/ 
- 

1
/
- 

1
/ 
- 

1
/
- 

1
/ 
- 

- 5
/
2
0 

- - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

5. (1.5) ร้อยละโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. 
เป็นแกนนำเปรียบกับ

20 ร้อยละ - 2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

- 2
0 

- - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งหมดของ มรภ.  
(มรภ.1.6) 
 
 
 
 

สัมพันธ ์ วิชาการฯ) 

6. (1.6) ร้อยละการอา่นออก
เขียนได้ของประชากร 
โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพื้นที่
บริการของ มรภ.  
(มรภ.1.8) 

20 ร้อยละ 2
0 

- 2
0 

- - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

คณะครุ
ศาสตร์ 

7. (1.7) จำนวนโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่นของ มรภ. 
และจำนวนโครงการฯ
สะสม (แยกประเภทตาม
เป้าหมาย) (มรภ.1.4) 

15 โครงการ - 1 1 1 1 1 1 - 9 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

8. (1.8) ระบบ และกลไก
การมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพของครูผู้สอนที่มี
อยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกล ความครอบคลุม
ของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพโดยมหาวิทยาลยั 
(มรส.) 

3 ข้อ 3 - - - - - - - 3 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

9. (1.9) จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวกบัการ
น้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่บริการของ 
มรภ. (มรภ.1.7) 

400 คน 
 
 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

- 1
0
0 

- - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

10. (1.10) ระดับความสำเร็จ
การจัดทำฐานขอ้มูล

5 ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 รอง
อธิการบดี

สำนักงาน
อธิการบดี 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

สมรรถนะบุคลากร 
(มรส.) 

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

(งานบริการ
วิชาการฯ) 

11. (1.11) ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ครัวเรือนใน
พื้นที่การพัฒนาของ มรภ. 
(มรภ.1.10) 

2 ร้อยละ - - - - - - - - 2 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

12. (1.12) จำนวนวิสาหกจิ
ชุมชน ผู้ประกอบการใหม่
ในพื้นที่บริการของ มรภ. 
ที่ประสบความสำเร็จจาก
การสนับสนุนองค์ความรู้
จาก มรภ. (มรภ.1.12) 
 

5  ราย - - - 5 - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

13. (1.13) ระบบและกลไก
การพัฒนาท้องถิ่น (มรส.) 

6 ข้อ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

14. (1.14) จำนวนชุมชน
ต้นแบบที่สามารถบรหิาร
จัดการและพึ่งพาตนเอง
ได ้(มรส.) 

1 ชุมชน - - - - - - - - 1 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานบริการ
วิชาการฯ) 

15.  (1.15) ร้อยละของ
นักวิจยัและหรอืผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสำหรับการทำ
วิจัยและหรือสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ(มรส.) 

5 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

16. (1.16) อัตราส่วนจำนวน
ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญต่อ
จำนวนผลงานดังกล่าวที่
ถูกนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 
4.2) 

1 ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

17. (1.17) ระบบกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของการวิจยั
และนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น(มรส.) 

4 ข้อ 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - 4 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

18. (1.18) ผลงานของ
นักศึกษา อาจารย ์ศิษย์
เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ระดับชาติ และ 
นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

7 ชิ้น 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

19. (1.19) จำนวน
โครงการวิจัยที่รว่มกับ
กลุ่มเครือข่ายการวิจยัใน
ประเทศและหรือ
ต่างประเทศ (มรส.) 
 
 

15 โครงการ 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - 2 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

20. (1.20) กลไกในการกำกบั
ดูแลให้การดำเนินงาน
วิจัยของมหาวิทยาลยั 
ดำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
(มรส.) 

4 ข้อ 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - 4 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

21.  (1.21) ระดับความ
ภาคภูมิใจของผู้รับบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
(มรส.) 

82 ร้อยละ 8
2 

8
2 

8
2 

8
2 

8
2 

8
2 

8
2 

- - - 8
2 

- - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักศิลปะ
ฯ 

22. (1.22) ผลลัพธ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดว้ยจำนวนองค์
ความรู้ (สกอ) 

6 เร่ือง - - - - - - - - - - 6 - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักศิลปะ
ฯ 

23. (1.23) ระดับการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ และหรือ
ฟื้นฟู และหรือส่งเสริม 

4 ระดับ - - - - - - - - - - 4 - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ

สำนักศิลปะ
ฯ 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม 
(มรส.) 

สัมพันธ ์

24. (1.24) ระดับความสำเร็จ
ในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
และหรือศูนย์พัฒนาจิต
วิญญาณพุทธทาสภกิขุ 
และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ (มรภ.
1.11/มรส.) 

3 ระดับ - - - - - - - - - - 3 - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักศิลปะ
ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. (2.1) การพัฒนา การ
ปรับปรุงหลักสูตรการ
ผลิตครูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานคุณลักษณะ
บัณฑิตคุณภาพสูงและอัต
ลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ 
(มรภ. 2.1) 

2 หลักสูตร 2 - - - - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 
 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

2. (2.2) ร้อยละครูของครูทีม่ี
ประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา 
(มรภ.2.2) 

15 ร้อยละ 
 

1
5 

- - - - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

3. (2.3) ผลงานการวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
(มรภ.2.7) 

60 ร้อยละ 6
0 

- - - - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

4. (2.4) ระดับความสำเร็จ
ของกระบวนการคัดเลือก
เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการ
ขยายตัวของนักศึกษา
เรียนดี มีความศรัทธาใน

3 ระดับ 3 - - - - - - - - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

สภา
มหาวิทยาลัย

และบริหาร
บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

วิชาชีพครู (มรส.) 
 
 
 
 
 

5. (2.5) มี Platform เพือ่
สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครู 
มหาวิทยาลัยราชภฏั ที่
เข้าสู่วิชาชีพ (มรภ.2.4) 

1 ระบบ 1 - - - - - - - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ

สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

6. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่
สำเร็จการศึกษาได้เข้า
ทำงานสายวิชาชีพทาง
การศึกษาในภูมิภาค               
(มรภ. 2.6) 

60 ร้อยละ 6

0 

- - - - - - - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ

สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

7. (2.7) ร้อยละของบัณฑิต
ครทูี่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภฏัที่
สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์
และเข้าทำงานกับ
หน่วยงานตา่ง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายใน
เวลา 1 ปี(มรภ.2.3) 

70 ร้อยละ 
 

7

0 

- - - - - - - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ

สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

8. (2.8) ผลการวัดสมมรรถ
นะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หรือเทียบเท่า (มรส.) 

5 ข้อ 5 - - - - - - - - - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

9. (2.9) การจัดตั้งโรงเรียน 2 ข้อ 2 - - - - - - - - - - - - รอง คณะครุ
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(มรส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

ศาสตร์ 

10. (2.10) ผลคะแนน O-
NET หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจำการ
ของ มรภ. (มรภ.2.5) 

10 ร้อยละ 1

0 

- - - - - - - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ

สภา
มหาวิทยาลัย

และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 

11. (2.11) ระบบการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลาการทาง
การศึกษา (มรส.) 

4 ระดับ 4 - - - - - - - 4 - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ

สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

คณะครุ
ศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. (3.1) จำนวนหลกัสูตรที่
ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
และหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ (มรภ.
3.1) 

17 หลักสูตร 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

2. (3.2) ระบบ และกลไก 
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (มรส.) 

5 ข้อ - - - - - - - 5 - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

บัณฑิต
วิทยาลยั 

3. (3.3) ร้อยละของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (มรส.) 

70 ร้อยละ 7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

4. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

40 ร้อยละ 4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

5. (3.5) ผลการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต (มรภ.3.6) 

88 ร้อยละ 8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

- - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 
 

6. (3.6) การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน (สกอ) 

5 ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

7. (3.7) ร้อยละของโรงการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้บูรณา
การกับหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มรส.) 

10 ร้อยละ 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

- - - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

8. (3.8) อัตราการได้งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระ ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ภายในระยะเวลา 
1 ปี (มรภ.3.5) 

70 ร้อยละ 7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

9. (3.9) ผลการวัดสมมรรถ
นะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
B1  หรือเทียบเท่า (มรภ.
3.4) 

5 ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

สำนักวิทย
บริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

10. (3.10) นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรี
ที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถดา้นดิจิทัล
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(IC3 หรือเทียบเท่า) 
(สกอ.) 

5 ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

สำนักวิทย
บริการฯ 
 

11. (3.11) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้งกับสาขาที่สำเร็จ
การศึกษา(มรภ.3.3) 

60 ร้อยละ  6

0 

- - - - 6

0 

- - - - - - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

12. (3.12) จำนวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและความ
สนใจของผู้เรียน (มรส.) 

50 ร้อยละ 5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

13. (3.13) จำนวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่
ดี (มรส.) 

50 ร้อยละ 5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

1. (4.1) ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (มรส.) 

80 ร้อยละ  8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

2. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 
และร้อยละของการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน (มรส.) 

60 
 

ร้อยละของ
อาจารย์  

6
0 

6
0 

6
0 

6
0 

6
0 

6
0 

6
0 

- - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ
สภา

มหาวิทยาลัย
และบริหาร

บุคคล 

สำนักงาน
อธิการบดี
(กองการ
เจ้าหน้าที่) 

10 ร้อยละของ
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

3. (4.3) ระบบและกลไก 
การจัดทำแผนพัฒนา 
การใช้ประโยชนอ์าคาร 
สถานที่ และโครงสร้าง
พื้นฐานระยะยาวแบบเต็ม
ศักยภาพของการใช้พื้นที่
อย่างเหมาะสมและสมดุล 
(มรส.) 

3 ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

สำนักงาน
อธิการบดี 

4. (4.4) จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ  
(มรภ.4.6) 

15 เครือข่าย 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 

5. (4.5) ระดับความสำเร็จ
ของการกำหนดมาตรการ 
และดำเนินการตาม
มาตรการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกจิกรรมใน
มหาวิทยาลัย(มรส.) 

5 ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 รอง
อธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

สำนักงาน
อธิการบดี 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

6. (4.6) การบริหารจัดการ
และการใช้บริการ
ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (มรส.) 
 
 

6 ข้อ - - - - - - - - - - - 6 - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

สำนักวิทย
บริการฯ 

7. (4.7) มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลอย่าง
น้อย 5 ระบบ (มรภ.4.7) 

5 ระบบ - - - - - - - - - - - 5 - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

สำนักวิทย
บริการฯ 

8. (4.8) ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการ
ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มรภ.4.4) 

4 ระดับ - - - - - - - - - - - 4 - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

สำนักวิทย
บริการฯ 

9. (4.9) อัตราการขยายตวั
ของงบประมาณที่มาจาก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการระดม
ทุน (มรส.) 

5 ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองคลัง / 
กองนโยบาย
และแผน) 

10. (4.10) ระดับความสำเร็จ
ของกลไกในการบริหาร

จัดการและการกำกับการ
ให้ทุนการศึกษา (มรส.) 

5 ระดับ - - - - - - - - 5 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี  
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

11. (4.11) ระดับความสำเร็จ

ของการประเมินระดับ
ความเข้าใจเกีย่วกบัภาพ

อนาคต วิสยัทัศน์ 
เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกำกับ

ดูแล กลไกการบริหาร 

กลไกการจัดการ กลไก

5 ระดับ - - - - - - - - 5 - - - - รอง

อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ

ยุทธศาสตร์ 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองนโยบาย
และแผน) 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

รวม 
หน่วยนับ 

หน่วยงาน/ค่าเป้าหมาย 

ผู้กำกับดูแล 
(รอง

อธิการบดี) 

เจ้าภาพ
หลัก 

คร
ุศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

มน
ุษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วิท
ยา

ลยั
นา

นา
ชา

ต ิ

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลยั
 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วชิ

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

การปฏิบัต ิของภาคส่วน

ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย(มรภ.4.3) 

12. (4.12) มีการกำกบั

ติดตามส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานมกีาร

ดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ (สกอ) 

 
 

 
 

 

4 ข้อ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 รอง

อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ

ยุทธศาสตร์ 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(งานประกัน
คุณภาพ) 

13. (4.13) มีฐานข้อมูลศิษย์
เก่าและจัดกิจกรรม

สัมพันธ์เพื่อขยาย
เครือข่ายและปรับปรุง

ฐานข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอ 
(มรภ.4.8) 

1 ฐานข้อมูล 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - รอง
อธิการบดี

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ ์

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

14. (4.14) ผลสำรวจความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ผูร้ับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย (มรภ.4.9) 

80 ร้อยละ 8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 

รอง

อธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

สำนักงาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 
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ส่วนที่ 3 
กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

 

เพ่ือให้การขับ เคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 
กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินการ 

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้าน

การศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ดำเนินการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 

ยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักในการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ

ดำเนินการแต่ละชุดรับผิดชอบ มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อน การดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 

คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 คณะ ที่จะมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
2) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
3) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 
5) คณะกรรมการติดตามและการประเมินผล 

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการติดตามตั้งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล มีระบบ
รายงานผลที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เกีย่วข้องกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการที่ดำเนินการนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ (Purpose) 
ของแผนงาน รวมทั้งมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 

4. มุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา การบูรณาการนำทรัพยากรมาใช้และการบูรณาการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รวมทั้ง
การนำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาใช้ใน
การเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผล 
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5. การถ่ายทอดการดำเนินงานสู่หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทำงานข้ามคณะ/สำนักและลด
ความซ้ำซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการวางแผน การกำหนดงบประมาณ และการ
ดำเนินงาน จึงกำหนดอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานและมีคณะ /สำนักเป็น
คณะทำงาน ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
 

การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน 
ในการบริหารและการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการ
จัดการความเสี่ยง (Risk management – Guidelines) International Standard ISO 31000 (Second edition 
2018-02) มาใช้ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการดำเนินการในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) กำหนดขอบเขตความเสี่ยง (Defining the scope) โดยกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับโครงการโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหาวิเคราะห์ และ
อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได ้(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือพิจารณารายละเอียดของความไม่แน่นอนแหล่งความเสี่ยงผลที่ตามมา ความเป็นไปได้เหตุการณ์  ฉากทัศน์ 
(Scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่เดิม (3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk evaluation) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นเพ่ือกำหนดว่าจำเป็นต้องมีการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม ่

3) จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการกำหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  
มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

4) การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting) เพ่ือสื่อสารกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผลลัพธ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
การติดตามและประเมินผล 

กลไกหลักที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงานต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฉบับ
นี้ คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งไว้แล้วในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

 1) การวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) 
  (1)แนวทางการวัดประกอบด้ วย  2 องค์ประกอบหลักคื อ  การวัดประสิทธิผล 

(effectiveness) และการวัดประสิทธิภาพ (efficiency) โดยการวัดประสิทธิผลหมายถึงการวัดโดยเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตทั้งหมดที่ได้กำหนดเอาไว้ ส่วนการวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ใน
ตารางการดำเนินงาน (Schedule) ในแต่ละช่วงเวลา 

  (2) วิธีการวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความสำเร็จเชิงผลผลิต 
ประกอบด้วย 

   (2.1) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งหมดที่กำหนด
ไว้ (Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยคำนวณออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละจากที่ได้กำหนด 

   (2.2) ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย ที่ ก ำ ห น ด ไว้  (Estimated Unit Cost) โด ย ก า ร พิ จ า ร ณ าจ า ก ร้ อ ย ล ะ ข อ งก า ร ใช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่างบประมาณท่ีได้ประมาณการเอาไว้ตั้งแต่ข้ันการอนุมัติโครงการ 

    (2.3) ความสอดคล้องกัน (Conformance) ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่กำหนด
ไว้ในขอบเขตงานในเชิงคุณภาพ อาทิ มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนด เป็นต้น 

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (2.4.1) มีการคาดการณ์ความ
ต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการในระยะเวลาที่
กำหนดเอาไว้ และมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา และสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (2.4.2) มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ต้น อย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เผชิญกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง (2.4.3) มีการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ อาทิ ขวัญกำลังใจของทีม การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นต้น (2.4.4) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกับกระบวนการ
ในการทำงานหลัก (2.4.5) โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพหลังดำเนินการโครงการ มี
การระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างดำเนินโครงการ และการแก้ไขปัญหา 

  
 2) การวัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ (Outcome Success) 
  (1) แนวทางการวัด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ (1.1) การสนับสนุน/ส่งเสริมการบรรลุ

เป้าประสงค์ของแผนงาน การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์และ (1.2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้
บริการ  
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  (2) ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ประกอบด้วย (2.1) การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal) เป็น
การประเมินความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม (2.2) การบรรลุเป้าประสงค์ 
(Purpose) เป็นการประเมินความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงคข์องแต่ละแผนงาน 

 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Satisfaction) เป็นการประเมิน
ความสำเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการที่อยู่ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ 

 4) วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การประเมินความสำเร็จใน
การบริหารจัดการหรือความสำเร็จระดับผลผลิต (2) การประเมินความสำเร็จระดับผลลัพธ์(กรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถ
ประเมินผลได้) (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) การประเมินปัญหาและอุปสรรค 

การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมจะพิจารณา
ประมวลผลจากความสำเร็จของโครงการในแต่แผนงาน เนื่องจากการประเมินผลระดับแผนงานได้ทำการประเมิน
ครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน จึง
สามารถนำมาประมวลผลเพื่อสะท้อนความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนในด้านกรอบระยะเวลาในการประเมินผลนั้นจะดำเนินการ 1 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2563 

2. การติดตามความก้าวหน้า การติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดย
การติดตามความก้าวหน้าสามารถดำเนินการตั้งแต่ข้ันการเตรียมความพร้อมของโครงการจนกระทั่งดำเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้านั้นแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการติดตาม
ความก้าวหน้า 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่1  ไตรมาสที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ครั้งที ่2 ไตรมาสที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที ่3 ไตรมาสที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ครั้งที ่4 ไตรมาสที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

โดยให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

1. หน่วยงานในระดับคณะวิทยาลัยสถาบันสำนักกอง 
- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในส่วนของรายการครุภัณฑ์/

สิ่งก่อสร้างและโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดถึงกองนโยบายและแผนทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดส่งถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งถึงกองนโยบายและแผน 



46 
 

คร้ังท่ี 
หน่วยงาน ส่ง  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง 
กองนโยบายและแผน 

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

   
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (โดยมีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานและ

เลขานุการ) ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 1 รอบไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 2 รอบไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 3 รอบไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 4 รอบไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

3.การคำนึงถึงเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจะใช้
ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
ต้นและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

5. กรอบความเชื่อมโยงความสำเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสำเร็จเชิงการบริหารจัดการ (ระดับผลผลิต) และ

ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ (ระดับผลลัพธ์) ตามที่ระบุไว้ในแผนงานโครงการที่ได้นำเสนอในส่วนที่ 2 ไปพิจารณาให้มีการ
ดำเนินการที่สำคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ และส่งผลสำเร็จ
ต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี ตามลำดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1  ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการโดยอนุกรรมการ
ระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับท่ี 2  ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลลัพธ์ในระดับโครงการโดย “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์” ทำหน้าที่ประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์โดยการบูรณาการ
ผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับที่ 1  
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แนวทางการจัดทำและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการให้หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ภายใต้การดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา 
และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพโดยกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่สำคัญ
และให้มีจำนวนน้อยลงและสอดคล้องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับ
หน่วยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และให้การติดตามประเมินผล เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

• ตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจน  

• เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด  

• เพ่ือประกอบการพิจารณาและรายงานส่งกองนโยบายและแผน 

• เพ่ือสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 

• ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ม.ค. 62 

• ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 เม.ย. 62 

• ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ก.ค. 62 

• ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ต.ค. 62 
3. คะแนนภาพรวมผลการดำเนนิการตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที1่ การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วดัที่1.1   มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ ( ศักยภาพชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ประเมินวางแผนงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ตามศักยภาพของมรภ. 

หน่วยนับ ฐานข้อมูล 
คำอธิบาย เพื่อให้ มรภ. มีข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่บริการ มรภ. นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของการ

พัฒนาอย่างมีนัยสำคัญสามารถแก้ไขปัญหาของที่ได้ตรงประเด็น 
มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการหมายความถึงฐานข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้านในพื้นที่บริการของ  มรภ. ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาความต้องการศักยภาพชุมชนหรือ
ข้อมูลอื่นทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจำแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้านโดยมี
ระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ประมวลผลการรายงานและการนำเสนอ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นๆอินโฟกราฟฟิกได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

นับจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่บริการของ มรภ. ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ด้านและมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ

ครอบคลุมฐานข้อมูล 
1 ด้าน 

มีการดำเนินการ

ครอบคลุมฐานข้อมูล 

2 ด้าน 

มีการดำเนินการ

ครอบคลุมฐานข้อมูล 

3 ด้าน 

มีการดำเนินการ

ครอบคลุมฐานข้อมูล 

4 ด้าน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.2   ร้อยละสะสมของจำนวนหมูบ่้าน จำนวนโรงเรียนที่ มรภ. เข้าดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บา้น

ทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตวัเชิงพื้นที่) 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วพื้นที่ในระยะเวลาตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างมีนัยสำคัญ  

ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียนที่ มรภ. เข้าดำเนินโครงการ หมายความถึง หมู่บ้าน โรงเรียน ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ มรภ. กำหนดในแผนการปฏิบัติงานประจำปี และได้มีการดำเนินโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์บริการวิชาการวิจัย หรือลักษณะอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยอาจ
เป็นพื้นที่เดิมที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง หรือเป็นพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้นับจำนวนหมู่บ้าน โรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม โดย มรภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีปัจจุบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

นับจำนวนหมู่บ้าน โรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดย มรภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 หมู่บ้าน
โรงเรียนพื้นที่เดิมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องไม่นับซ้ำ โดยคำนวณเป็นร้อยละเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน โรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่บริการ
ที่กำหนดในพื้นที่เป้าหมายของ มรภ. 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ ร้อยละ 1-2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

 
 

ตัวชี้วดัที่ 1.3 
   

จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกบั มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่บริการ 

หน่วยนับ ภาคีเครือข่าย 
คำอธิบาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ระหว่าง ภาคีเครือข่าย และ มรภ. ในการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ 
ภาคีเครือข่าย  หมายความถึง เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้า

ร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นกับ มรภ. หรือที่ มรภ. เข้าไปร่วมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคีนั้นๆ 
โดยลักษณะความร่วมมือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในปีนั้นๆ การเข้าร่วม
เป็นคณะทำงานคณะกรรมการในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วน
ร่วมในโครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างในลักษณะอื่น ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

นับจำนวนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ มรภ. หรือ มรภ. เข้าไปร่วมในการดำเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นกับภาคีนั้นๆ ในปีที่พิจารณา โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการร่วมกันดำเนินโครงการ อาทิ เช่น บันทึก
ตกลงความร่วมมือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสรรงบประมาณ  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนิน
โครงการ ดูข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับในกรณีเข้าร่วมในฐานะผู้รับเชิญ หรือแขกในกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 1-5 ภาคีเครือข่าย 6 – 9 ภาคีเครือข่าย 10-14 ภาคีเครือข่าย 15 ภาคีเครือข่าย 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.4   จำนวนหมู่บ้านจำนวนโรงเรยีนที่ มรภ. ดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

หน่วยนับ อำเภอ/โรงเรียน 
คำอธิบาย เพื่อให้มรภ. มีการวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมรภ. อย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ 
จำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน หมายความถึงหมู่บ้านโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ 

มรภ. กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปีและได้มีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์
บริการวิชาการวิจัยหรือลักษณะอื่นๆส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนหมู่บ้านโรงเรียนที่มีการดำเนนิโครงการตามแผนการพัฒนาอยา่งเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 1-2 อำเภอ/  

1-5 โรงเรียน 

3 อำเภอ/  

6-10 โรงเรียน 

4 อำเภอ/  

11-15 โรงเรียน 

5 อำเภอ/  

16-20 โรงเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่ 1.5   อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนำเปรียบเทยีบกบัโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ. 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ มรภ. เป็นองค์กรนำในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. มีบทบาทหลักในการดำเนินการ 

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานอื่นๆ โดยนำแนวคิดองค์ความรู้ และความเช่ียวชาญของ มรภ. เป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนหรือเป็นองค์กรหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนำ หมายความถึง โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีการดำเนินการในปีที่
พิจารณา โดย มรภ. เป็นเจ้าภาพ เป็นแม่งาน หรือมีบทบาทหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือเป็นการ
ดำเนินงานเฉพาะ มรภ. ที่มีหน่วยงานอื่นมาร่วมในกิจกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน นับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนำโดยนับทั้งโครงการที่ดำเนินการเฉพาะ มรภ. และโครงการที่มีหน่วยงานอื่น
ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 

หรือมกีารดำเนนิการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 
ตัวชี้วดัที่ 1.6   อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพ้ืนที่บริการของ มรภ. 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนในพื้นที่บริการ โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา 

การอ่านออกเขียนได้ หมายความถึง การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน โดยอ้างอิงเกณฑ์ที่ส ำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำหนดดังนี้ 

1. การอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ดังนี้  
1.1 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นวงคำศัพท์ ที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้นปี 

ทั้งที่เป็น คำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
1.2 การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคำ ประโยคข้อความสั้นๆ หรือเร่ืองราวที่เป็นวงคำศัพท์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้น

ตรี ทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่ายๆ) จับใจความเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากเร่ืองที่อ่าน บอกความหมาย
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้ข้อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 

2. การเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำประโยคหรือเร่ืองของนักเรียน ดังนี้ 
2.1 การเขียนคำ หมายถึง การเขียนคำที่เป็นวงคำศัพท์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีการเขียนคำตามคำบอก 

(ประเมินเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
2.2 การเขียนประโยค/เร่ือง หมายถึง การเขียนประโยคง่ายๆ การเขียนเร่ืองสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์หรือจินตนาการ

อย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ 
ประชากรในวัยประถมศึกษา หมายความถึง นักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการของ มรภ. ทั้งที่เป็นการศึกษา

ในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการของ มรภ. ที่ผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้อ้างอิงเกณฑ์ที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำหนด ทั้งที่เป็นการศึกษา ในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อ
จำนวนนักศึกษาในระดับประถมศึกษาทั้งหมดในพื้นที่บริการของ มรภ. ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ

หรือมกีารดำเนนิการ
น้อยกว่ารอ้ยละ 14 

ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะครุศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.7   จำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นของมรภ. และจำนวนโครงการฯสะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

หน่วยนับ โครงการ 
คำอธิบาย เพื่อให้ มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมครบถ้วนเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น มรภ. หมายความถึงโครงการตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่บริการที่ มรภ. 

รับผิดชอบจำแนกตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษาและมีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่พิจารณา 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นสะสม หมายความถึง โครงการตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่บริการที่ มรภ. 
รับผิดชอบ จำแนกตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษาที่มีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดย มรภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีปัจจุบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นนับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมรภ. โดยจำแนกเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจด้าน
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาที่มีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเฉพาะปีที่พิจารณานับจำนวนโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นสะสมนับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมรภ. โดยจำแนกเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 

หรือมกีารดำเนนิการ
น้อยกว่า 12 โครงการ 

12 โครงการ 13 โครงการ 14 โครงการ 15 โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.8   ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคณุภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรยีนชนบทหา่งไกล ความครอบคลุมของครู

ในโรงเรียนชนบทหา่งไกลที่ได้รบัการพฒันาคุณภาพโดมหาวิทยาลยั 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 

โดยมีแผนงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล โดยมีการจัดทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาสายครูมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพื้นที่ชนบทห่างไกลอย่างเพียงพอและมีการพัฒนา และดำเนินการโครงการ 
“ห้องเรียนออนไลน์” โดยจัดระบบถ่ายทอดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มี
คุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ”  ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝีกอบรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน นับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท

ห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีแผนงานและและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
2. มีการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพื้นที่ชนบทห่างไกลอย่างเพียงพอ 

3. มีการพัฒนา และดำเนินการโครงการ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยจัดระบบถ่ายทอดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย
ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ” 
4. มีการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝีกอบรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่

เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ - มีการดำเนินการ 

อย่างน้อย 1ขอ้ 

มีการดำเนินการ 

อย่างน้อย 2 ขอ้ 

มีการดำเนินการ

อย่างน้อย 3 ขอ้  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.9   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทีเ่กี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายดา้นการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงค์ 4 ประการ สู่การปฏบิัตใินพ้ืนที่บริการของ มรภ. 

หน่วยนับ คน 
คำอธิบาย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระราโชบายด้านการศึกษา โดยมี มรภ. เป็น

หน่วยงานขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการผู้เข้าร่วมโครงการ หมายความถึง ประชาชน เยาวชน นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่ มรภ. จัดขึ้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ หมายความถึง คนไทยที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพมีงานทำ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีวินัย 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่ มรภ. จัดขึ้นในทุก
โครงการกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 

หรือนอ้ยกว่า 250 คน 
250 คน 300 คน 350 คน 400 คน 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

 
 
ตัวชี้วดัที่ 1.10   ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น เสริมสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันอย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการสำรวจศึกษา สมรรถนะของบุคลากรที่มีในปัจจุบันในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

2. มีการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. มีการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำผลการประเมินมา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย 3 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 5 ระดับ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.11   อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ มรภ. 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา ให้คนไทยในหมู่บ้านพื้นที่การพัฒนาของ มรภ. มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ 
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน  หมายความถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนประกอบด้วยค่าจ้างและ

เงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บําเหน็จบํานาญ เงินทุนการศึกษาและรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้
ครัวเรือนเดิมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการของ มรภ. ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนก่อนการดำเนินโครงการของ มรภ. และข้อมูลรายได้ของครัวเรือนภายหลังการดำเนินโครงการ
ของ มรภ. ทั้งจากรายได้ที่ขึ้นจริงหรือรายได้จากการประมาณการตามหลักทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลา (บาทต่อปี) 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 

หรือนอ้ยกว่าร้อยละ 0.5 
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

 
 
ตัวชี้วดัที่ 1.12   จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ทีป่ระสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้

จาก มรภ. 

หน่วยนับ ราย 
คำอธิบาย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ มรภ. ประสบความสำเร็จในการประกอบการส่งผล

ให้เกิดอาชีพ รายได้ และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน หมายความถึง กลุ่มคนในพื้นที่บริการของ มรภ. ที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างชัดเจน เพิ่งได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตา มรภ. 
ผู้ประกอบการใหม่ หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบการในพื้นที่บริการของ มรภ. โดยเป็นการ

ประกอบการธุรกิจ บริการใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจอย่างชัดเจน ซ่ึงได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา มรภ. 
ประสบความสำเร็จ หมายความถึง วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการมั้ย ซ่ึงได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจาก มรภ. 

ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือมีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเป็นรูปประธรรมในด้านรายได้ 
ผลประกอบการ ด้านการตลาด ด้านภาพลักษณ์ หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงความสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่
กำหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาจาก มรภ. 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 

หรือเท่ากับหรือน้อยกว่า  
1 ราย 

2 ราย 3 ราย 4 ราย 5 ราย 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.13 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคนในชุมชน

ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 
มาตรา 7 กำหนดให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลัง
การเรียนรู้ เชิดชูปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” ประกอบ
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้น
การพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้าน
สุขภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ ดังนี้ 

1. ทุกคณะมีการจัดทำแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 

2. มกีารดำเนินงานตามแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยร่วมมือกับหน่วยงานายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน /องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย 1 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 - 6ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.14   จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได ้

หน่วยนับ ชุมชน 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผน โดยมหาวิทยาลัย

จัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ
ตามแผน  นอกจากนั้นชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง โดยได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มรภ.และทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนชุมชนต้นแบบ ที่พึ่งพาตนเองได้ จากการได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจาก มรภ. 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ - - - 1 ชุมชน  

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (งานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น) 
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แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง 
กับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วดัที่ 1.15   ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวตักรรมได้รบัทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และหรอื
ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมหมายถึงจำนวนผู้อยู่ในตำแหน่งนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมทุกคนร่วมถึง

คณะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยโครงการนั้นๆที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีปฏิทินนั้นๆไม่นับนักวิจัยและหรือผู้สร้าง

นวัตกรรมที่จ้างชั่วคราวประจำโครงการฯไม่นับรวมนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่ลาศึกษาต่อได้รับทุนภายนอก
สำหรับการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติแต่ไม่นับซ้ำกับงานวิจัยห รือ

งานนวัตกรรมอื่นๆ 
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

ทุนภายนอก หมายถึง จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย (นับจำนวนเงินที่มีการ

เซ็นสัญญารับทุน และหากได้รับทุนต่อเนื่องให้เฉลี่ยเป็นรายปี) 

เกณฑ์มาตรฐาน นับอัตราส่วนจำนวนนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และ
หรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ 
มีการดำเนินการน้อย

กว่ารอ้ยละ 2 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.16   อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดงักล่าวที่ถูก

นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงถูก

นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา หมายความถึง งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบใด ๆ หรือผลงานใด ๆ ที่ได้รับการ

รับรองทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หมายความรวมถึง ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อสาธารณะ 

หรือผลงานที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสังคม  

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่มีข้อมูลประจักษ์ เทียบกับจำนวนผลงานทั้งหมด ในปีที่มีการพิจารณา 
ร้อยละ  = จำนวนผลงานฯที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
                                จำนวนผลงานฯ ทั้งหมด      

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ 
มีการดำเนินการน้อย

กว่ารอ้ยละ 1 

- - - ร้อยละ 1 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วดัที่ 1.17   ระบบกลไกส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งของการวิจยัและนวตักรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชงิสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หมายถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการที่กว้างขวางและลึกซ้ึงสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และประเด็นที่มีความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและภาคใต้ด้วย

องค์ความรู้ด้านวิชาการข้ามขอบข่ายของสาขาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นท้ายทายที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นการให้ “คน” ในชุมชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการวิจัยต้ังแต่การเริ่มคิดการตั้งคำถามการวางแผนและค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบโดยมีการเรียนรูจ้าก

การปฏิบัติจริง (Action Research) ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ผลงานและแก้ปัญหาของตนเองตลอดจนยกระดับการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจยัและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวตักรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงขา้มศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
2. มีชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการวจิัยที่สอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ  

ที่สังคมกำลังเผชิญ เช่น ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
3. มีการดำเนินการของศูนย์การวิจัยการพฒันาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

4. มีเครือข่ายการดำเนินการงานวจิัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพือ่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจยัและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสห

วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  มีการดำเนินการ

อย่างน้อย 1 ขอ้ 
มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 2 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 4 ขอ้  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.18   ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษยเ์กา่ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รบัรางวัลระดบัชาต ิและนานาชาติ 

หน่วยนับ ชิ้น 
คำอธิบาย เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน จนเป็นที่

ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า หมายความถึง ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์ก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึง
เกิดจากความรู้ ความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือทำงานในมหาวิทยาลัยและได้นำเสนอสู่สาธารณะ ใน

รูปแบบการตีพิมพ์ เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน หรือที่ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิเช่น
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ คิดค้น งานประพันธ์ หรือ งานในลักษณะอื่น  ๆ งานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจาก

หลายองค์กร หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 
รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ หลาย

ภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการกำหนด เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัล

ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีที่มีการพิจารณาที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  1 - 2 ชิ้น 3 -4 ชิ้น 5 -6  ชิ้น 7 ชิ้น  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
ตัวชี้วดัที่ 1.19   จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมกบักลุ่มเครอืข่ายการวิจยัในประเทศและหรือ ต่างประเทศ 

หน่วยนับ โครงการ 
คำอธิบาย โครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ  หมายถึง โครงการวิจัยที่สนับสนุนการ

วิจัยที่เป็นการทำงานร่วมกันในประเทศ และระหว่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยริเริ่ม
แผนงานระดมทุนวัยระหว่างประเทศ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานระดับนานาชาติและมีบทบาทในชุมชน

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศทั้งหมดในปีงบประมาณ พ .ศ. 
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เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการน้อย

กว่า6  โครงการ 

6 – 8 โครงการ  9 - 11 โครงการ 12 – 14 โครงการ 15 โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.20   กลไกการกำกับดแูลให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจยัทีเ่ป็น

มาตรฐานสากล 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น

มาตรฐานสากลหมายถึงการพัฒนากลไก กระบวนการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชาเพื่อประโยชน์ในการ

เผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวทิยาลัย โดยไม่กระทบกับความสมบูรณ์ของการวิจัย หรือ เป็นอุปสรรค

กับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกลไกในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานงานวิจยัมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่

เป็นมาตรฐานสากล 
2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของ

แต่ละสาขาวิชา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจำปีในการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  มีการดำเนินการ

อย่างน้อย 1 ขอ้ 
มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย  2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 4 ขอ้  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์”  ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วดัที่ 1.21 ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย ความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อการรับบริการในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับการ

บริการด้านศิลปวัฒนธรรมว่ามีความสำคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบ
ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 

เกณฑ์มาตรฐาน สัดส่วนระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรมเทียบกับจำนวนผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการน้อย

กว่ารอ้ยละ 70 

ร้อยละ 70  ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วดัที่ 1.22   ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

หน่วยนับ เร่ือง 
คำอธิบาย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เกณฑ์มาตรฐาน        จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

หรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เร่ือง 

หมายเหตุ 
    ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือมกีารดำเนนิการ
น้อยกว่า 3 เรื่อง 

3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดัที่ 1.23   ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการ
จัดตั้งโรงละครและการแสดง ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความภูมิ ใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การสนับสนุนคณะละคร วงดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งหอศิลป์เพื่อจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลปะพื้นถิ่ น 
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการประเมินความสำเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม 
และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  มีการดำเนินการ

อย่างน้อย  1 ระดับ 
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย  2 ระดับ 
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย  3 ระดับ 
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย  4 ระดับ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดัที่ 1.24   ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส

ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร ์

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย ความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

และหรือสวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์
พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีแผนการดำเนินการ และการกำหนดขอบเขตความ
รับผดิชอบในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์
พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

หรือสวนพฤกษศาสตร์ 
2. มีแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือ

สวนพฤกษศาสตร์ 
3. มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิต

วิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

4. ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 
5. รายได้จากการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวน

พฤกษศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  - มีการดำเนินการ 

อย่างน้อย 1 ระดับ 
มีการดำเนินการ 

อย่างน้อย 2 ระดับ 
มีการดำเนินการ 

อย่างน้อย 3 ระดับ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ/ วิทยาลัย 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตละพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

ตัวชี้วดัที่ 2.1   การพัฒนา การปรับปรุงหลักสตูรการผลิตครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชพีครู มาตรฐานหลักสตูร มาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑติคุณภาพสูงและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสอดคล้องกับความต้องการของชมชุน
ท้องถิ่นและประเทศ 

หน่วยนับ หลักสูตร 
คำอธิบาย เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษ ที่ 21  

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หมายความถึงการพัฒน าหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง การทบทวนสาระรายวิชา การทบทวนสื่อ วิธีการสอนของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร หรือการดำเนินการ 
ใดๆ เพื่อให้หลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถผลิตครูตามเป้าหมาย  

กระบวนการผลิตครู หมายความถึงกระบวนการในการคัดเลือกผู้เรียนจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผล การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็น
การบ่มเพาะ ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้เรียน เพื่อให้การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถผลิตครูตาม
เป้าหมาย  

อัตลักษณ์บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาการ วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย  

สมรรถนะบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู้ทักษะ และ
ทัศนคติตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาในปีที่พิจารณา โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ส่วนหลักสูตรที่มีการทบทวนสาระรายวิชา การทบทวนสื่อ วิธีการสอนของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร หรือการ
ดำเนินการอื่น ให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์และส่งผลต่อ การพัฒนาบัณฑิตครูอย่างเป็นรูปธรรม นับจำนวนกระบวนการผลิตครู
ที่มีการปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตครูอย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  - - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.2   ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย คำว่า “ครูของครู” ย่อมสะท้อนถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการสอนและความเป็นครู  ดังนั้นประสบการณ์

สอนในโรงเรียนเป็นจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะความเป็นครูโดยแท้จริง  ทั้งนี้
ครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน  หมายถึง  อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่มีประสบการณ์สอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษามาแล้ว หรือผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนใน
รูปแบบใดๆ อย่างน้อย  1  ปี  ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย  ส่วนครูของครู
ที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา หมายความถึง  อาจารย์ที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เคยเป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับต่างๆ หรือ ผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนใน
โรงเรียนในรูปแบบใดๆ เทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ังหมด 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนอาจารย์ที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เคยเป็นครู อาจารย์ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ 
หรือผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใดๆ ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี
การศึกษาที่พิจารณาเทียบกับจำนวนอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  ร้อยละ 1- 5 ร้อยละ 6- 10 ร้อยละ 11 - 14 ร้อยละ 15  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 

 
ตัวชี้วดัที่ 2.3   ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวชิาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อการผลติและพัฒนาครูเพิม่ขึ้น 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย การพัฒนาทางวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาครูเป็นวิธีการหรือช่องทางของการสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครูให้เป็น

ยอมรับอย่างกว้างขว้าง  และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอันเกิดจากการวิจัยและการใช้ประโยชน์จาก
การวิจัยในสาขาวิชาชีพครู  ซ่ึงผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูการพัฒนา
ครูที่หมายรวมถึงผลงานวิจัยที่เป็นของครูของครู  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาครู  ซ่ึงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาชีพครูหรือวารสารทางการศึกษา  หรือวารสารที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับวิชาชีพครู/วิชาชีพทางการศึกษา  การนำเสนอในงานวิชาการต่าง ๆ  อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และเล่มเอกสาร  รวมถึงการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม   มี
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ 
 หรือดำเนนิการ 

น้อยกว่ารอ้ยละ 15 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของกระบวนการคดัเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการ

ขยายตัวของนักศึกษาเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย  การผลิตครูให้มีคุณภาพสูงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพครู

เป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพ  ซ่ึงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูเข้าเรียนครูจะส่งผลต่อคุณภาพของครู   

 นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพครู  หมายถึง  

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏุราษฎร์ธานีที่ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  มีความสนใจที่
จะประกอบอาชีพครู  มีความประพฤติดี เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครูได้  5 ระดับ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นไปตามที่หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครูกำหนด 
2. มีการกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนมีผลการเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความประพฤติดีได้รับการคัดเลือก

เรียนวิชาชีพครู 

3. มีกลไกและระบบการคัดเลือก  คัดกรอง นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพครู 
4. จำนวนนักเรียนเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความประพฤติดีที่สนใจเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา 
5. มีการติดตามประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและปรับปรุงในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  - มีการดำเนินการอย่าง

น้อย 1 ระดับ 
มีการดำเนินการอย่าง

น้อย 2 ระดับ 
มีการดำเนินการ

อย่างน้อย 3 ระดับ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 

 
ตัวชี้วดัที่ 2.5   มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตคร ูมหาวทิยาลัยราชภัฏ ที่เข้าสู่วชิาชีพ 

หน่วยนับ ระบบ 
คำอธิบาย เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพระหว่างบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

เป็นครูประจำการ จะนำไปสู่การยกระดับสมรรถนะ ทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Re skill 
and Up Skill)   

มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง การสร้าง
ระบบ รูปแบบ วิธีการ สื่อ ช่องทาง เพื่อให้เกิดเครือข่าย ระหว่างครูประจำการที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์ (Offline) ที่
ก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนระบบ รูปแบบ วิธีการ สื่อ ช่องทางที่ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูประจำการที่เป็นบัณฑิตของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีกิจกรรมและการดำเนินการของเครือข่ายมีสมาชิกในเครือข่ายอย่างชัดเจนและมีการนำผลการเข้าร่วม
เครือข่ายไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  - - - 1 ระบบ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.6   ร้อยละของบัณฑติครูที่สำเร็จการศึกษาได้เขา้ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย บัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค  หมายถึง  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เข้าทำงานด้านการศึกษาในภูมิภาคของตน ทั้งนี้ภูมิภาค  หมายถึง ภูมิลำเนาของตนเอง  โดย
หมายรวมถึงจังหวัด กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน จำนวนบัณฑิตครูที่ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้านของ
บัณฑิต เทียบกับจำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 45 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 

 
ตัวชี้วดัที่ 2.7   ร้อยละของบัณฑติครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบคัดเลอืกผ่านเกณฑ์และเข้าทำงานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย การผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์  เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

สามารถทำงานตรงตามวิชาชีพทางการศึกษาตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นบัณฑิตครูที่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบคัดเลือกผ่าน
เกณฑแ์ละเข้าทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี หมายถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดและรับเข้าทำหน้าที่ครูหรือทำงานด้านการศึกษาในสถานศึกษาได้ภายหลัง
สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี  โดยเทียบกับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าทำหน้าที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ หรือทำงานเกี่ยวกับการศึกษา  รวมถึงผู้ที่
ได้ขึ้นบัญชีรอการเรียกบรรจุเข้าทำงานด้วย  โดยเทียบกับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 55 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.8 ผลการวัดสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตำ่กว่าระดบัที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

เทียบเท่า 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย นักศึกษาหมายถึงนักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4  ที่เข้ารับการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรปหรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หมายถึงผลการเข้าสอบ

วัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดสอบในปีงบประมาณพ .ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน นับสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษระดับ  B2 หรือเทียบเท่าจากจำนวน
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4  โดยตามลำดับ  ดังนี้ 

1. กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาและบริบทของสถาบันที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้ครูของประเทศ  และกำหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์

ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด 

2. จัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับมาตรฐานผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนด 
3. จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะในการยกระดับมาตรฐานผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนด 

4. มีระบบกำกับ  ติดตาม  และส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง 
5. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกฑณ์ขั้นต่ำของทักษะภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด (ร้อยละ 20) 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือมกีารดำเนนิการ
อย่างน้อย 1 ขอ้ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่ 2.9   การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย โรงเรียนสาธิตหมายถึง สถานศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครูเป็นแหล่ง

ทดลองวิจัยพัฒนานวัตกรรมให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู  เป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการสอนหรือการบริหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน)  ให้กับชุมชนท้องถิ่น  รวมถึงการเป็นโรงเรียนทางเลือกของการพัฒนาบุตรหลานให้กับชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐาน นับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3 ข้อ  

ดังนี้ 

1. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2. มีแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  - - มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.10   ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของ 
มรภ. (มรภ.2.5) 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย การพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนผลด้วยคะแนน  

O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจในการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ครูประจำการรับผิดชอบให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หรือผลการทดสอบมาตรฐาน O-NET มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  อันเป็นผลจากการ
พัฒนาสมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้งนีก้ารพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมายถึง  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เข้ารับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดขึ้น  
ส่วนผลการทดสอบมาตรฐาน O-NET หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง  คะแนนการวัดและประเมิน
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูประจำการเป็นผู้สอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลคะแนน O-NET หรอืผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนกับครูที่เข้ารว่มโครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู
ประจำการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยเปรียบเทียบผลคะแนนผู้เรียนก่อนและหลังการดำเนินการเฉพาะคะแนนที่ตรงกับ
หัวข้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือประเด็นการพัฒนานั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือมีผลการดำเนินงาน
น้อยกว่ารอ้ยละ 4 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.11  ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดการเรียนการ

สอน  การวิจัยและนวัตกรรม  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ  เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพื่อ

เป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4. มีการประเมินและนำผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและนำมาสู่ปรับปรุงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัดไป 

5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเทียบเคียง
กับสถาบันอื่น 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ   มีการดำเนินการ  

1 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

2 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

3 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

4 ระดับ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

 
ตัวชี้วดัที่ 3.1   จำนวนหลักสูตรการที่ถูกปรับปรุงใหท้นัสมัย และหรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

หน่วยนับ หลักสูตร 
คำอธิบาย หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้อง

กับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหมายถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคตในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยการทบทวนคุณภาพหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้อง

กับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับแนวโน้มลดลงของจำนวนนักศึกษาการปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้
เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการจัดสถานที่

ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วมกับ
นักศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงกว่า 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง พัฒนาในปีประเมิน โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่า 7 หลักสตูร 

7 หลักสูตร 11 หลักสูตร 14 หลักสูตร 17 หลักสูตร 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.2   ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหมายถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้

มีความทันสมัยและสอคดล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตโดยสำรวจและประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนากลไกที่
มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลหลักสูตรและความรับผิดชอบสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมทั้งจัดทำ

ฐานข้อมูลรายละเอียดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการ

สอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ด้วยการเชิญนักบริหารนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขาระดับชาติ
และระดับนานาชาติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีผลการศึกษา/ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนากลไกในการกำกับดูแลหลักสูตรและกำหนดความรับผิดชอบสำหรับการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีระบบและกลไก ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ 

4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวชี้วดัที่ 3.3   ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย กิจกรรมเสริมหลักสูตรหมายถึงการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในปีงบประมาณนอกเหนือจากการเรียนการสอน

ตามปกติเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองดี 
พลเมืองดีหมายถึงการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสภาพบริบททางสังคมและทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้แก่

การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองครอบครัวชุมชนรวมถึงประเทศชาติเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมืองมี

ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีพฤติกรรมดีมีจิตใจดีมีความรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้

ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เกิดความสงบสุข (ปลินธรเพ็ชรฤทธิ์, 2550) 

เกณฑ์มาตรฐาน นับสัดส่วนจำนวนกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีเทียบกับจำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ดำเนินการภายในปีงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 55  

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

 
ตัวชี้วดัที่ 3.4   หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรจึงควรผลักดันให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานที่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

หมายเหตุ 
2.  นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 

3. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล 
4. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐาน คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรมของทุกคณะ 
                        คะแนนที่ได้     =      จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมX 100 
                                                                       จำนวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 10  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.5   ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑติโดยสถานประกอบการผู้ใชบ้ัณฑิต 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

สมรรถนะ หมายความถึงความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และ 
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำ สามารถปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้ 

การประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การดำเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ความสามารถของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมิน การสอบถาม หรือการดำเนินการในลักษณะใดๆ ซ่ึงเป็นความคิดเห็น
ของสถานประกอบการซ่ึงเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ โดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง 
น้อย น้อยมาก 

เกณฑ์มาตรฐาน คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต จากจำนวนสถาน
ประกอบการที่ตอบแบบสำรวจ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
ตัวชี้วดัที่ 3.6   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.7   ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรูบู้รณาการกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงโครงการ 

/ กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรมภายใต้หลักการพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง อันนำไปสู่การมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ

ต่าง ๆ เพื่อประอบการวางแผนการดำเนินชีวิตมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และอดทน มีความเพียร

ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

เกณฑ์มาตรฐาน       คำนวณร้อยละของโครงการ /  กิจกรรมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะหรือสาขาวิชาที่มีการบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดให้แก่นักศึกษา 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของโครงการ /  กิจกรรมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะหรือสาขาวิชาที่

มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่จัดให้แก่นกัศึกษา x 100 
โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 4 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ตัวชี้วดัที่ 3.8  อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพ มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้  

การได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หมายความถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทำ ทำงานตรงสาขาหรือ มีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจำภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกบับัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การมีงานทำ นับการ
ทำงานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้ประจำ เพื่อเล้ียงชีพตนเองได้การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษา
เท่านั้น 

เกณฑ์มาตรฐาน คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตรการคำนวณ ค่าร้อยละ
นี้ไม่นำบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทำแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 55 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.9   ผลการวัดสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตำ่กว่าระดบั B1 หรือเทยีบเท่า 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้ านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซ่ึงจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี ้

1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัด CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ภาษา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ภาษา) 
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ตัวชี้วดัที่ 3.10   นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดบัปรญิญาตรีที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถดา้นดิจิทัลที่มหาวิทยาลยักำหนด (IC3 

หรือเทียบเท่า) 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพื่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี ้

1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัด (IC3 หรือเทียบเท่า)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ตัวชี้วดัที่ 3.11   ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะ มีคุณภาพ มีศักยภาพในสาขาวิชาที่ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 

ของสถานประกอบการ หรือแวดวงวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกยีรติบัตร หรือเอกสาร หลกัฐาน และสิ่ง

บ่งชี้ใด ๆ ที่แสดงถึงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
ฝึกอบรม การทดสอบ การประเมิน หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกันทาง วิชาการหรือวิชาชพี ซ่ึงออกหรอืรับรองโดย
องค์กร หน่วยงาน บุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา นั้นๆ 
เทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในช่วงเวลาที่มีการประเมิน เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ค่าคะแนนที่ได้ = 

จำนวนนกัศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 

x 100 
จำนวนนกัศึกษาทั้งหมดในช่วงเวลาที่มกีารประเมิน เฉพาะนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์  
เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการ 

น้อยกว่ารอ้ยละ 45 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.12   จำนวนอาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของ

ผู้เรียน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่

สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้และ

ทักษะที่จำเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียนเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน x 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด  

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 35 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
ตัวชี้วดัที่ 3.13   จำนวนอาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนาใหม้จีิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เปน็แบบอยา่งที่ดี 

หน่วยนับ ร้อยละ 

คำอธิบาย อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรูแ้ละเป็นแม่พิมพห์ลักในการผลิตบุคลากรออกสู่สังคมและตลาดแรงงาน ควรได้รับ
การพัฒนาการพัฒนาให้มจีิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังเช่นแนวคิดที่ว่า “นักศึกษา

จะเป็นอยา่งที่ครูเป็น มากกว่าจะเป็นอย่างที่ครูสอน” 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนอาจารย์ที่เข้ารว่มการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เปน็แบบอยา่งที่ดีเทียบกับจำนวนอาจารย์

ทั้งหมด 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาให้มจีิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ  

เป็นแบบอยา่งที่ดี x 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 35 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน และงบประมาณ  

และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่ 4.1   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถสูง ทีจ่ะทำให้มหาวิทยาลัย คณะ และสำนกัต่างๆ มี

ทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับบรบิทในการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มาตรฐาน นับสัดส่วนจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาศักยภาพต่อบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

x 100 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด  

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
น้อยกว่ารอ้ยละ 65 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธกิารบด ี(กองการเจ้าหนา้ที)่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.2   ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเขา้สู่ตำแหน่งทีส่งูขึ้นของสายสนับสนุน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษา

วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ

สถาบันการนับตำแหน่งทางวิชาการและของบุคลากรสายสนับสนุนให้นับณ. วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจำหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงิน

รายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือนในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน 

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสนับสนุนการสอน การ
วิจัย การทำนุบรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างที่
ชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 

เกณฑ์มาตรฐาน นับสัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และจำนวนบุคลากรที่ได้ตำแหน่งวิชาชีพที่สูงขึ้น 
 

อาจารย์ = 
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
อาจารย์ประจำ 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน = 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
x 100 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
 
 
 

   

 
เกณฑ์การประเมิน ประเภท 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

อาจารย ์ มีการดำเนินการน้อย
กว่ารอ้ยละ 30 

 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

บุคลากรสายสนับสนุน มีการดำเนินการน้อย
กว่ารอ้ยละ 4 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธกิารบด ี(กองการเจ้าหนา้ที)่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.3   ระบบและกลไก การจดัทำแผนพัฒนา การใชป้ระโยชน์อาคาร สถานที ่และโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็ม

ศักยภาพของการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ระบบและกลไก การจัดทำแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่  และโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็ม

ศักยภาพของการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุลหมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร
สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทำข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้อาคาร

สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทำแผนงาน การบำรุงรักษา การ

ปรับปรุงตกแต่ง และการกำจัดทิ้ง เพื่อปรับปรุงสภาพโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย  

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และ

ข้อแนะนำ เพื่อให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. มีการจัดทำแผนงาน การใช้การบำรุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกำจัดทิ้ง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
3. ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงตกแต่ง และกำจัดทิ้ง เพื่อให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบันและอนาคต 

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน การใช้อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

 
- มีการดำเนินการ           

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง / กองนโยบายและแผน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
 
 

ตัวชี้วดัที่ 4.4   จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองคก์รภายในและตา่งประเทศ 

หน่วยนับ เครือข่าย 
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ หมายความถึง เครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับหน่วยงาน องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศที่มีการทำความร่วมมือ อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเชิงประจักษ์จากความร่วมมือนั้นในปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ           
น้อยกว่า 6 เครือข่าย 

6 เครือข่าย 9 เครือข่าย 12 เครือข่าย 15 เครือข่าย 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.5   ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิง่แวดล้อม และการลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย ความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนากลไก

และแผนงานในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการลด

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ 

การพัฒนาเทคนิคในการใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ในการกำจัด
ขยะอย่างยั่งยืน รวมทั้งการผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอื่น ๆ สู่ชั้น

บรรยากาศและระบบนิเวศน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย และสร้างความตระหนักในการจัดการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. กำหนดกลไก แผนงาน และการดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. การดำเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

4. ติดตามและประเมินระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

5. ประเมินผลระดับความสำเร็จตามการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  มีการดำเนินการ  

 1- 2 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

3 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

4 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

5 ระดับ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.6   การบริหารจัดการและการให้บริการหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยนับ ข้อ 

คำอธิบาย การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหมายถึง การ
จัดการในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ด้านการบริหารจัดการที่ผู้บริหารมี

การกำหนดนโยบายสนับสนุนและจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว การเปิดโอกาสให้
บุคลากรและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ การให้บริการที่

ทันสมัย และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มี

ความรู้ด้านการให้บริการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์มาตรฐาน ห้องสมุดมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 7 ข้อ ดังนี้ 

     1. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงาน 
ห้องสมุด รวมทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน 
     2. ห้องสมุดมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด 

     3. ห้องสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. ห้องสมุดมีการจัดการขยะของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 

     5. ห้องสมุดมีการจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     6. มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด มีค่าความพึงพอใจไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 80 
     7. ห้องสมุดมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     8. ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.7   มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล 

หน่วยนับ ระบบ 

 

 

คำอธิบาย 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบการบริหารที่มี  ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปรับตัวให้ทันกับ การ

เปลี่ยนแปลง  

ระบบบริหารจัดการ หมายความถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงมี  การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

การใช้ระบบบริหารนั้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ ด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction 
Processing System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS) ระบบสนับสนุน การ

ตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) และระบบ สารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS) 
โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบบริการการศึกษา 2) ระบบการเงินและงบประมาณ 

3) ระบบริหารงานบุคคล 4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน 5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่น ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนระบบหลักและระบบย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการพัฒนาและมีการดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
นำไปสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ 
หรือมีการดำเนินการ 

1 ระบบ 

มีการดำเนินการ 
2 ระบบ 

มีการดำเนินการ 
3 ระบบ 

มีการดำเนินการ 
4 ระบบ 

มีการดำเนินการ 
5 ระบบ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.8   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทีเ่ชื่อมโยงการบริการครอบคลุมการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยนับ ระดับ 

คำอธิบาย ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เชื่อมโยงการบริการครอบคลุมการดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพหมายถึง มหาวิทยาลยัดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการ
กำกับดแูลโครงสร้างด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และระบบ

โครงสร้างพื้นฐานหลักมหาวิทยาลยั ได้อย่างประสิทธภิาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ระดับ ดังนี ้
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อการเพื่อทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดของคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูง  และมีการให้บริการที่มี

คุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนการศึกษาและการบริหารในมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีการดำเนินงานพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือ

การบริหาร หรือการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับการดำเนินงาน
หรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน
มหาวิทยาลัย ระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินผลการเรียนผ่านระบบ Online   หรือการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

ดำเนินงานวางแผนของภาพรวมในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ 

หรือมีการดำเนินการ 
1 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

1 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

2 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

3 ระดับ 

มีการดำเนินการ  

4 ระดับขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.9   อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบริหารจดัการทรัพยากรและการระดมทุน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหารายได้เพิ่มเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดยการจัดการทรัพยากรทางการ

เงินและทรัพยากรอื่นให้มปีระสิทธภิาพ ตลอดจนสร้างความสามารถในการระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีสาระสำคัญ 
คือการจัดให้มีกจิกรรมการรับบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การเพิ่มช่องทาง
รายได้ของมหาวิทยาลยัโดยพัฒนาปฏิสมัพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้ผลงานการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนาชุมชนทั้งด้านความยากจน สุขภาพ และดา้นการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการระดม
ทุน พร้อมกับการมอบผลตอบแทนที่ดีและน่าภาคภูมิใจในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลยัจะมกีารพัฒนาแผน
งบประมาณของมหาวิทยาลยัให้สอดคลอ้งกับระดับความสำคัญทางวิชาการ เพือ่ให้แน่ใจวา่การระดมทุนมกีารเชื่อมโยง
กับการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอย่างมีประสิทธภิาพ พร้อมทั้งจะตอ้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินให้มีความ
โปร่งใส และเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในการควบคุมภายในที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพยากร และการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นทางการในระดับจังหวัด ระดบัภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติในแต่ละปีงบประมาณ 

ระดับความพึงพอใจ  = 

งบประมาณปีปัจจุบัน – ปกี่อนหนา้ (จากการบริหารทรัพยากรและการระดม
ทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอยา่งเป็นทางการในระดับ

จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ) 
x 100 

งบประมาณปีก่อนหนา้  
เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการน้อย

กว่ารอ้ยละ 2 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธกิารบด ี(กองคลัง / กองนโยบายและแผน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.10   ระดับความสำเร็จของกลไกในการบรหิารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย กลไกในการบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษาหมายถึงกระบวนการให้ทุนการศึกษาที่สามารถดึงดูดนักศึกษา

ที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้ง
นักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาทินักศึกษาที่มีฐานะยากจนนักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายนักศึกษาในพื้นที่อ่อนไหว เป็น

ต้นโดยการวางระบบและดำเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนผู้ประกอบการและศิษย์เก่ารวมทั้งการ

วางระบบพิจารณากลั่นกรองนักศึกษาและกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนเกิด
ความมั่นใจว่าเงินที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
1. มีนโยบายและแผนในการจัดหาทุนและการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 

2. วางระบบและดำเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ 
3. มีกระบวนการในการบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษาที่ชัดเจนและโปร่งใส 

4. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจของผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 3 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 5 ระดับ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.11   ระดับความสำเร็จของการประเมินระดบัความเข้าใจเกีย่วกับภาพอนาคต วิสยัทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกบัดแูล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏบิัต ิของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย การประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

กลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหมายถึงการ
ออกแบบกลไกและเครื่องมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามามี

บทบาทในกระบวนการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและเข้มข้นขึ้น เพื่ อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความ

เข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารระหว่างกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการปฏิบัติ กลไกการจัดการ และภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการศึกษาระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไก

กำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. มีการกำหนดกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

4. มีการดำเนินการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5. มีการนำผลการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 3 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 5 ระดับ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วดัที่ 4.12   มีการกำกับติดตามส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การจัดการความรู้ตามระบบ หมายถึง การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์มาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

 
มีการดำเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั - ด้านการเรียนการสอน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

- ด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 

- ด้านการเรียนการสอน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
- ด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
ตัวชี้วดัที่ 4.13   ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจดักิจกรรมสมัพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย และปรบัปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

หน่วยนับ ฐานข้อมูล 
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภฏัมีข้อมูลศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุน การบริหารและการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัย  
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า หมายความถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมสัมพันธ์

หมายความถึงกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูล
เพิ่มขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน นับจำนวนฐานข้อมูลศิษย์เก่า จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่ามี
ความเข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นในปีประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

 
- 
 

- - มีฐานข้อมูล  
1 ฐาน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะ / วิทยาลัย 
- สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.14   ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการทีม่ีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หมายความถึง การสำรวจ การประเมิน การดำเนินการใดๆ  เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การอำ นวยความสะดวก หรือการดำ เนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการโดยประเมินตามเกณฑ์5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ประชาชนผู้รับบริการ หมายความถึง ประชาชน นักศึกษาผู้ประกอบการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงมีส่วน ในการ
รับบริการใด ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน คำนวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ ประเมิน
เป็นภาพรวมของการดำเนินงานในปีประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการน้อย

กว่ารอ้ยละ 65 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกหน่วยงาน 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

 เป้าหมาย  
 พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่   (2) “ปรับ
ปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด   ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน   พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจ

เข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด 

แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต ้

 
แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟืน้ฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น
และผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสถานที่สำหรับการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคใต้ 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

เป้าหมาย  
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ  โดยคนไทย 

มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่  21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับท้องถิ่น

ได้มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมีความไวในการรับรู้ 
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(Sensitivity) มีความรอบรู้เนื้อหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) มีจิตวิญญาณความเป็นครูมี
ความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครู
ที่ดีข้ึนในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษ 
ที ่21 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
รองรับนักศึกษาที่หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและเป็นที่
ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มี
คุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือยกระดับ
การศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพและความสามารถสูงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยคณะและสำนักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทใน
การดำเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้
ที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการบริการ
วิชาการและการให้คำปรึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวาง
แผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา  บริการวิชาการและการ
บริการนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์เพื่อให้คณะสำนัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานได้  ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการที่โดดเด่นและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา และ
พัฒนาระบบการกำกับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย 
 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ประเด็น การเกษตร 
1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

1.2 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
แนวทางพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออก
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สู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

2. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า  รวมทั้งการสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน  เช่น การ
ท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ 
และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก  

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 

1.3 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 
แนวทางพัฒนา 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตลอดจนส่งเสริมการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และวนเกษตร เป็นต้นเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
อันตรายในสินค้าเกษตรและอาหารและสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน 

2. พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่
มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็น
ต้นตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 
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4. สร้ างความตระหนั กรู้ ของผู้ ผลิ ตและผู้ บ ริ โภคถึ งความสำคัญ ของความปลอดภั ย 
เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสมและการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 

5. สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับ
การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที ่2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ
คุณคา่ทางโภชนาการสูงขึ้น 

 
1.4 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 

แนวทางพัฒนา 
1. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  พันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์  และ

เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน

เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำ
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ  ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่
ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนา
เภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที ่2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบล เพ่ิมข้ึน 
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1.5 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยเกษตรแปรรูป 

แนวทางพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า
สูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

2. ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการ
แปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

4. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

 
2. ประเด็น การท่องเที่ยว 

2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที ่1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที ่2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที ่3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
แนวทางพัฒนา 

1. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย 
เพ่ือนำมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้  นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ
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เพ่ือสร้างสรรค์ เป็นสินค้ารวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ  ให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

2. พัฒ นาปั จจัยแวดล้อมให้ เอ้ือต่อการส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ื อนำมาพัฒ นา 
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และการ
ออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาดและการสร้าง
เรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 

3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัย
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้างความ
แตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ท่องเที่ยว 

4. ส่ งเสริมการจดทะเบี ยน  การคุ้ มครอง การใช้ทรัพย์ สิ นทางปัญญ าและภู มิ ปัญ ญ า 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  

5. ส่ งเสริมการตลาดการท่ องเที่ ยว โดยการนำเสนอเอกลักษณ์ ของประเทศไทยและ 
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่างๆผ่าน
การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยม
ในกลุ่มเป้าหมาย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที ่2. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

 
 
2.3 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

แนวทางพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพให้ ได้มาตรฐานระดับสากล  

ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญให้
ความสำคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการซึ่งครอบคลุมการ
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ให้บริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถาน
พักฟ้ืนเพื่อการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย   

2. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ 
ในการบำบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การใช้
พุน้ำร้อน น้ำแร่ สปาโคลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น   

3. พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

4. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือสร้างการรับรู้
อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ 
ศัลยกรรมเสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มี
บุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที ่2. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 
2.4 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จาก

โครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทาง
ราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียนอาทิ กรอบความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค  
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2. อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ  โดยการพัฒนาและยกระดับพิธี  
ผ่านแดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของ
ตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์
ร่วมกันของอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จัก
และเป็นจุดหมายปลายทางร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

 
2.5 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

แนวทางพัฒนา 
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก

กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่
เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  

2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่เกาะ แหล่ง
วัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการ
ท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทาง
อากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก พ้ืนที่ ริมฝั่ งแม่น้ำโขง และพ้ืนที่แอ่ง
ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำภาคกลาง เป็นต้น 

4. พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่  

5. ส่ งเสริมการตลาดและประชาสั ม พันธ์ภ าพลั กษณ์ ที่ ดี ด้ านการท่ องเที่ ย วของไทย  
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำ
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เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของ
ตลาดยุคใหม่  

6. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว การ
พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน 
การกำหนดนโยบาย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 
 

3. ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1. ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 
3.2 แผนย่อยของแผนแม่บท โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

แนวทางพัฒนา 
1. จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทั้ งระบบให้มีความมั่นคง 

ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า 

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการจัดหา
แหล่งพลังงานใหม่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต 

3. สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้ งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม 
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ 
โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน ๆ และต่อระบบ
ไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกำกับดูแลให้สามารถควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใช้
ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ 

4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการ
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นำมาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้า
ทีม่ีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

5. สนั บ สนุ นการเพ่ิ มประสิ ท ธิภ าพการใช้พลั งงาน ในภ าค อุตสาหกรรม  ภาคธุ รกิ จ  
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

6. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกำกับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 
 เป้าหมายที ่2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 เป้าหมายที ่3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน 

 
4. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที ่1. ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิม
มากขึ้น 

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แนวทางพัฒนา 

1. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจรวมทั้งพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ การขยายช่องทางการตลาดการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการวางแผนธุรกิจส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของ
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สินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นโดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิดสามารถนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจและใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทยรวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่  
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการ
ผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

5. ส่งเสริมการรวมกลุ่ มและสร้างเครือข่ ายของผู้ประกอบการทั้ งในและต่างประเทศ 
ให้เข้มแข็งผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอนรวมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองใน
ตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตการขนส่งและโลจิสติกส์และ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

4.3 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
แนวทางพัฒนา 

1. สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มี อัตลักษณ์และตราสินค้าที่ เด่นชัด 
ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูงพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่างเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง
ตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

2. สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะเช่นสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับรวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทาง
การตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
ที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดย
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 
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4. สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุน ในต่ างประเทศทั้ งในด้าน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดภาษาวัฒนธรรมเครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุนและกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทยเช่นจีนและอินเดียเป็นต้นและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่
ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับ
เศรษฐกิจโลก 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่2. ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 

ดีขึ้น 
เป้าหมายที ่3. การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

 
5. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที ่1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บท ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แนวทางพัฒนา 

1. สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่21 โดย
ส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆพัฒนาทักษะชีวิต
และการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัยรวมถึง
การให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งโดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวใน
การดูแลสมาชิกในครอบครัวการส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทำงานการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุการสนับสนุน
ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวโดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่
เอ้ือต่อการดำรงชีวิตครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการเด็กและมีความปลอดภัยมีระบบสนับสนุนใน
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การดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานรวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทำงาน
ที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทำงานที่สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว 

2. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมรวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีกลไกการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ที่ประชาชนชุมชนองค์กรภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเฝ้าระวังและติดตาม
การดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนโดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิตดนตรีกีฬาศิลปะรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมเอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิตเพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพบุคคลของ
ประเทศนำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่
มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคตและใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษา
ต่อมีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ประสบการณ์และทักษะเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น 

 
5.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

แนวทางพัฒนา 
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1. ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงานรวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงินเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัวรวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

3. ส่ งเสริมและสนั บ สนุ นการพัฒ นาทั กษ ะแรงงานฝี มื อ ให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่  
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่  ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ทำงานและสร้างงาน 

4. ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศทั้งในรูปแบบ
การทำงานชั่วคราวและถาวรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศรวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กำเนิดในประเทศไทยให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ปร ะเทศ
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจำเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้า
มาทำงานในประเทศไทย 

5. ส่งเสริมการพัฒนาการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิดสามารถ
ประกอบอาชีพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที ่2. มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

5.4 แผนย่อยของแผนแม่บท การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
แนวทางพัฒนา 

1. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศรวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยสมรรถนะทางกายลักษณะงานและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ
หลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุอาทิสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเมืองที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะอาคารสถานที่พ้ืนที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยให้
เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 

 
6. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

6.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที ่1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที ่2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

6.2 แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่
21 
แนวทางพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อยได้แก่
(1)พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะปฏิรูป
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพโดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถาน
ประกอบการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงานเพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ใน
หลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาท่ีเป็นที่ต้องการของ
ตลาดการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้  รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 มีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้
แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรองโดยเน้น
การเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้เพ่ือให้สามารถนำ
องค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตโดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลายปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียนมีเนื้ อหาที่ไม่ยึดติดกับตัว
สื่อเลือกประกอบเนื้อหาได้เองค้นหาแก้ไขจดบันทึกได้เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมี
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะ และ
สมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. เปลี่ ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้ เป็นครูยุคใหม่ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย  ได้แก่  
(1 ) วางแผนการผล ิต  พ ัฒ นาและปรับบทบาท  “คร ู คณ าจารย ์ย ุค ใหม ่” ให ้เป ็น
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้”มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพโดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู  ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้าน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาใน
ระบบเดิมหรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืนๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอนมีความรู้  ทักษะ และสามารถสร้าง
สมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมี
อัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  ทุกประเภทประกอบด้วย 6 
แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้น
การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมี
โครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่
เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอนการบริหารจัดการโรงเรียน 
จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชาจำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้นมีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ใน
การประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชา
สังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่ เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิตรวมถึงการ
เรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐานได้แก่การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับ
ดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ(3) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อ
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้
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5. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติประกอบด้วย 5 แนวทางย่อยได้แก่ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะ
และทักษะพ้ืนฐานสำหรับสาขาอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์
แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่างๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้น
เป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้
มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน
ในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

6.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา  ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริม
สนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน  และสื ่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษโดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถ
พิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของ
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
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สถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มี
ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

 
7. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

7.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที ่1.  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 

7.2 แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
แนวทางพัฒนา 

1. สร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย  อาทิ ผ่านการ
พัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

2. พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชมท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรค
ที่ป้องกันได้มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง 
นำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือให้ดำเนินการด้าน
สุขภาพต่างๆ ตอบสนองต่อความจำเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมทุกระดับ  

3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
ทุกระดับเพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

4. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะโดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค ์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 
7.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

แนวทางพัฒนา 
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1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับ
สุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้าและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน 
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน 
อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพ่ือสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ 

3. สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
อนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนรวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพ่ือการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดโดยพัฒนา
แนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนา
มัยสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

 
7.4 แผนย่อยของแผนแม่บท การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

แนวทางพัฒนา 
1. ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่

มีภาวะพ่ึงพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบและบุคลากรรวมทั้ง  จัดให้มี
กลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการ
ให้คำปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการ
ส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

2. พัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสร้างและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 
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8. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
8.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1.  รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท 

8.2 แผนย่อยของแผนแม่บท ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
แนวทางพัฒนา 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้  ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
และจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การ
ควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้
สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน 
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. บริหารจัดการหนี ้สินอย่างยั ่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ ้มกันทางการเงินให้ก ับประชากร 
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน นำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุน
และหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับ
โครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
 

8.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสู่ชุมชนเพ่ือสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของ
สมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน 
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เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาด
สินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ  

2. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื ่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน  อาทิ 
ตลาดทุนในการทำหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถ
พัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจำนวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการ
เปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพัฒนาระบบกำกับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ 
ที ่เห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง เศ ร ษ ฐ ก ิจ ช ุม ช น  ร ว ม ทั ้ง  
การส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนด้าน
เงินทุนและบริหารสภาพคล่อง 

3. พ ัฒ น า ก ล ไก การใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น ส าธารณ ะ โด ยการพั ฒ น าฐาน ข้ อมู ลที่ ดิ น 
ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความ
ทันสมัย โดยให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไกเพ่ือทำหน้าที่
รับฝากที่ดินจากเอกชนและนำมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย  รวมทั้งปรับ
ระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดินพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและที่สาธารณะ
เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 

เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที ่2. กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

9. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
9.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1.  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมายที ่2.  ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 
9.2 แผนย่อยของแผนแม่บท การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางพัฒนา 
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1. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว 
ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายใน
และภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันท่ี
เป็ น ธ ร รม  ส ร้ า งบ รรย าก าศ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า รน ำ เท ค โน โล ยี ม า ใช้ ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร 
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชำระ
เงินหลักของประเทศ 

2. พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้าให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีด
กันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมี
กลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิด
สมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษีและการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3. จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้
เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่าง
ยั่งยืน 

4. ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการทางภาษี ให้มีโครงสร้างใน
ด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอนมีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานมีวิธีการที่ทำให้
ประชาชนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงระบบภาษีได้อย่างง่าย ให้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือใน
การลดความเหลื่อมล้ำ ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิการปรับปรุงมาตรการลดหย่อน
ภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
การใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
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5. กำหนดให้ มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจ
พ้ืนที่มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน 
เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ 
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

9.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางพัฒนา 

1. ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรมเพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการ
วางแผนกำลังคนรูปแบบการจ้างงานการสรรหาการคัดเลือกการแต่งตั้งเพ่ือเอ้ือให้เกิดการ
หมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วน
ต่างๆของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพสามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ
โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิ
ชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่าง
คล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
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ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่างๆอาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มี
มาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้
อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและ
กรอบความคิดในการทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ
เป็นมืออาชีพมีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าสามารถบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคกล้ายืน
หยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่
ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.  สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้
ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการ
นำหน่วยงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้ง
ผู้นำทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจนำการเปลี่ยนแปลงพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคมเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
โ ด ย ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ว า ม คิ ด ใ ห้ ต น เอ ง 
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะเพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้าง
คุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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10. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
10.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1.  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท 
 

10.2 แผนย่อยของแผนแม่บท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับมุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม“คน”โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก”จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อ
การกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตโดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหาร
ประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปใน
สังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจาก
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คุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วยมี
การพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4. ปรับ“ระบบ”เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณา
การติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ัน
สรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต รวมถึง
การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มี
การกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล
ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแ ล ะก าร ใช้ งบ ป ระม าณ ข อ งห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ  เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม 
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของภาครัฐโดยสาธารณชนซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและ
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายที ่2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
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11. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
11.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1.  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

เป้าหมายที ่2.  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
11.2 แผนย่อยของแผนแม่บท การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย  พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความหลากหลายของผลผลิตรวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงใน
การทำการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์การลดต้นทุน
แรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การ
รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหารยา 
และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่งและข้อมูลขนาดใหญ่  

3. พัฒนาบริการแห่งอนาคตโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศได้แก่ การบริการทางการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์  เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิม
ทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 
อาทิระบบแพทย์ปฐมภูมิ  การดูแลผู้สูงอายุ  การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ การ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการ
กระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ  

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
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 เป้าหมายที ่2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
11.3 แผนย่อยของแผนแม่บท การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒ นาและเสริมสร้างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ โดยการส่ ง เสริมการวิจั ย  พัฒ นา  

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคน
ดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 
ในวัยเรียนและวัยแรงงานบุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

2. สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สำคัญ อาทิการจัดการที่ดินทำกิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและกระจายอำนาจการเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

3. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใสโดยมีประเด็นการวิจัย
ที่สำคัญ อาทิรัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่  

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
 

11.4 แผนย่อยของแผนแม่บท การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพฒันา 

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล
เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก
แหล่งกำเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยา
ทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  
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2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และ
ภาคการผลิตต่าง ๆ การกดัเซาะชายฝั่งการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 

3. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษเพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย 
น้ำเสีย และของเสียอันตรายการนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิอุทกวิทยาเชิงพ้ืนที่ 
ระบบน้ำชุมชนและเกษตร 

5. พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
และการนำมาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการ
ผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ 
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
 

11.5 แผนย่อยของแผนแม่บท การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
แนวทางพัฒนา 

1. พัฒ นาองค์ ความรู้ พ้ื น ฐานและเทค โน โลยี ฐาน  โดยการส่ ง เส ริมการวิ จั ย  พัฒ นา  
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง  รวมทั้ง
นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์  เพ่ือสร้าง 
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องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกใน
การดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา 
รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
นโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบาย
สาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 
 

11.6 แผนย่อยของแผนแม่บท ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แนวทางพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มี
หน่วยงานเท่าที่จำเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจ
วิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็น
ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
กลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า 
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือ
ทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิด
การรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนาน
และใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทำหน้าที่ได้ตาม
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ภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือทำหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง  

3. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบันเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกำหนด อันจะทำให้สินค้าและบริการ
นั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

4. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้
เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และ
สร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้น
แนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ 
ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรม
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. การ เพ่ิ มจ ำนวนและคุณ ภ าพบุ คล ากรวิ จั ย และนวัตกรรม  เพ่ื อผลิ ต  (เชิ งป ริม าณ )  
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีด
ความสามารถใน การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการ
ดำเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ
วิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐาน
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  และจริยธรรมสำหรับผู้
ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
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 เป้าหมายที่ 2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 
 

แผนระดับท่ี 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เป้าหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีความ

มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสร้างภาพลักษณ์ด ีและ เพ่ิมความเชื่อมั่น

ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อำนาจและมีส่วน

ร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที ่2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที ่3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที ่4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
เป้าหมายที ่5  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ ภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมายที ่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
เป้าหมายที ่3  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ

ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ และมีอาชีพ 

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที ่2  การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที ่3  พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที ่4  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เป้าหมายที ่5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที ่6  เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ 
เป้าหมายที ่7  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
เป้าหมายที ่8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
เป้าหมายที ่9  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที ่10  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
เป้าหมายที ่11  พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
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เป้าหมายที ่12  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น 

เป้าหมายที ่13  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
เป้าหมายที ่14  เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมายที ่2  สร้างความม่ันคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและ น้ำใต้ดิน ให้มี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที ่3  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและ

ระบบนิเวศ 
เป้าหมายที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิตและ

ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที ่2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที ่3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส ในการ 

ศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที ่4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป
กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

เป้าหมายที ่5  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 

เป้าหมายที ่6  แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยใน

เขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงานที่เก่ียวข้อง

กับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

เป้าหมายที ่2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที ่3  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
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เป้าหมายที ่4  ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสากล

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที ่1  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที ่2  เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม 
2. ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
3. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
4. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
1. ประเด็น การผลิตกำลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
 เป้าหมายการให้บริการ 

เป้าหมายที ่1.  การพัฒนากำลังคนด้าน ววน. และสร้างความสามารถหลักด้าน วทน. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศ 

2. ประเด็น การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการให้บริการ 
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เป้าหมายที ่1.  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที ่2.  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที ่3.  การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม 
3. ประเด็น การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 

เป้าหมายการให้บริการ 
เป้าหมายที ่1.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ

ชีวิต 
4. ประเด็น การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายการให้บริการ 
เป้าหมายที ่1.  การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความ

ต้องการของประเทศ 
เป้าหมายที ่2.  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
เป้าหมายที ่3.  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 

2562 และ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
อย่างยั่งยืน 

 1.แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คณุภาพ
ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 

 1.แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คณุภาพ
ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

5.4 แผนงานมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการ
ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.5  แผนงานการมีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

 กลยุทธ์ที่ 1.   พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน 

 กลยุทธ์ที่ 4  สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

กลยุทธ์ที่ 5.  ยกระดับการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ที่สำคัญของ
ประเทศและความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที 6 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินใน
การพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ที่สมดุลและ
ยั่งยืน 

     
5.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรระดับชุมชนท้องถ่ิน และหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคที่สำคัญ 

 กลยุทธ์ที่ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับภาคีพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัด
ในพื้นที่บริการเพื่อการวางแผนพัฒนา
และแก้ไขปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือ
ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน) ตามพันธกิจ
เสริมสร้างพลังทางสังคมและส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับภาคีเครือข่าย 

     
    กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ  และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 2.แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพ
การวิจัยและนวัตวกรรม 

 2.แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพ
การวิจัยและนวัตวกรรมท่ีสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด 

3.2 แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

3.4 แผนงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนา/การนำเสนอผลงานวิจัย 

3.5 แผนงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

3.6 แผนงานพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1.   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2.   ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3.   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการเผยแพร่และการร่วม
ประชุมสัมมนางานวิจัยทั้งระดับชุมชน
ท้องถ่ินระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยทุธ์ที่ 5. สร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและ
นวัตกรรมโดยสร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบโจทย์ประเทศสู่อนาคตที่สามารถนำ
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินและแก้ไขปัญหา
สังคมได้ 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสรมิ 
และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาว          
สุราษฎร์ธานีภาคใต้และอาเซียน 

 3.แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟู 
ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม 

 3.แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟู 
ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม 

6.1 แผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.   พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 

     
6.2 แผนงานการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือ

ฟื้นฟู และหรือส่งเสริม หรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ ของชาว
สุราษฎร์ธานีภาคใต้ และอาเซียน 

 กลยุทธ์ที่ 2.   ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการทำนุบำรุง สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญา
ไทย เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างจิตสำนึก
รักษ์ท้องถ่ิน นำไปสู่ความภาคภูมิใจใน
เวทีไทยและเวทีโลก 

กลยุทธ์ที่ 2  สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการผลิต
และพัฒนาครู 

 4.แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการ
ผลิตและพัฒนาคร ู

 4.แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการ
ผลิตและพัฒนาคร ู

2.1 แผนงานการคัดสรรนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพ
ครู และผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

 

 กลยุทธ์ที่ 1.   เสริมสร้างระบบกลไกและกระบวนการ
คัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพและมีความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพครูและคัด
สรรคุณภาพของผู้ที่จะมาเป็นครูของครู 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 
ประการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบ กลไก และกระบวนการ
คัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ และมีความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพครู 

     
2.2 แผนงานผลิตครูมาตรฐานสากล 
2.3 แผนงานผลิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของท้องถ่ินและประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.   การผลิตครูคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างระบบ กลไก และ
กระบวนการคัดสรรนักศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่อาชีพครู 

     
2.4 แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาครูของครูให้เป็นครูวิชาชีพ 
2.5 แผนงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท้องถ่ิน 
2.6 แผนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

เพื่อการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ 3.   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 2   คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครู
เป็นครูยุคใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ 
พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม 

     
2.7 แผนงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
2.8 แผนงานสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

ต้นแบบและการวิจัยทางด้านการศึกษา 
2.9 แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อเป็น

แหล่งฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และ
การวิจัยทางด้านการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4.   การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 

 

 กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างระบบ กลไก และ
กระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มี
คุณภาพ และมีความพร้อมในการก้าว
เขา้สู่อาชีพครู 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

 5.แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

 5.แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

1.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 

 กลยุทธ์ที่ 1.   การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  กลยุทธ์ที่ 3.   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และ
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

กลยุทธ์ที่ 4.   พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีเป้าหมาย
เฉพาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill 

กลยุทธ์ที่ 9.  พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     
1.2 แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ตอบสนองการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
พื้นที่ภาคใต้ 

1.3แผนงานการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 2.   การจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนทุกระดับ 

 กลยุทธ์ที่ 1.   ปรับปรุง / ควบรวม / ยุบรวมหลักสูตร
เดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 10.  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ / ออนไลน์ / SRU Mooc และ
สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 

     
1.4 แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้

จริง ปฏิบัติได้” 
 กลยุทธ์ที่ 3.   การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

“รู้จริงปฏิบัติได้” 
 กลยุทธ์ที่ 5.  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา

การกับการทำงาน “รู้จริงและปฏิบัติ
ได้” และเสริมสร้างทักษะใหม่ เพื่อ
พัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน 

     
1.5 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ

เพิ่มคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ 
 กลยุทธ์ที่ 4.   การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5.  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา

การกับการทำงาน “รู้จริงและปฏิบัติ
ได้” และเสริมสร้างทักษะใหม่ เพื่อ
พัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 7.  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัลและทักษะ
ชีวิต 

     

1.6 แผนงานการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย  กลยุทธ์ที่ 5.   การศึกษาอย่างมีเป้าหมาย  กลยุทธ์ที่ 2.   พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในด้านความรู้
ความสามารถ การสร้างสรรค์
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แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

 5.แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

 5.แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิต
อาสา และตรงความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

กลยุทธ์ที่ 8.  ร่วมสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

     
    กลยทุธ์ที่ 6.  การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่

เป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีทักษะการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการ
สอน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

 6.แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” 
การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณ 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

 6.แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” 
การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณ 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

4.1 แผนงานยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 1.   การปรับโครงสร้างองค์กรและการ
ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 1.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคน
ดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ   เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ 

กลยุทธ์ที่ 2.   ส่งเสริมและสร้างความรัก ความ
สามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.   พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
และทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

     
4.2 แผนงานการปรับปรุงการวางแผนการคลังและ

การจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ยิ่งข้ึน 

4.3 แผนงาน เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากร และการระดมทุน 

4.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรับ
สมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4.13 แผนงานการจัดหาทุนการศึกษาและการ
สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 2.   การปรับปรุงการวางแผนการคลังและ
การจัดสรรทรัพยากร 

 กลยุทธ์ที่ 8.  ลดการออกของนักศึกษาและสร้างช่อง
ทางการเพิ่มรายได้ การจัดการทรัพยากร
ทางการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า และสร้างความสามารถในการ
ระดมทุน 

กลยุทธ์ที่ 5.   พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 

     
4.5 แผนงานยกระดับการให้บริการห้องสมุดเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
เรียนรู้ของสาธารณะ 

 กลยุทธ์ที่ 3.   ยกระดับการให้บริการห้องสมุดและ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 กลยุทธ์ที่ 7.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาระบบบริการและการ
สร้างนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

     
4.6 แผนงานจัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษา ณ จุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
4.7 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการบริการนักศึกษา 
4.8 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลยุทธ์ที่ 4.   พัฒนากลไกและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 7.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาระบบบริการและ
การสร้างนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ 
การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย 

     
4.9 แผนงานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบัน
และอนาคต 

 กลยุทธ์ที่ 5.   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 กลยุทธ์ที่ 4.   พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพิ่มบทบาทการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถ่ิน                 
และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน
ท้องถ่ิน โดยให้ความสำคัญกับการบูร
ณาการการเรียนการสอน   กับการ
พัฒนาท้องถ่ิน และการสร้างคุณค่าจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ปี (61-65)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2562  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป ี2563 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  กลยุทธ์  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

 6.แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” 
การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณ 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

 6.แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” 
การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณ 
และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

4.10 แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ 6.   การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ 6.   จัดการสิ่งแวดล้อมและการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

     
4.11 แผนงานการยกระดับคุณภาพการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4.12 แผนงานยกระดับการมีส่วนร่วมและคุณภาพ

การสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

  กลยุทธ์ที่ 7.   ยกระดับคุณภาพการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 9.  มีระบบและกลไกในการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

กลยุทธ์ที่ 11. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันของ
บุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

     
4.14 แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและ

ยกระดับความเชื่อม่ันของสาธารณชน (Public 
Reputation) ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับภาคีพัฒนา(ประเด็นยุทธศาสตร์ 1) 

 กลยุทธ์ที่ 10.  ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาท
ความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมี
ส่วนร่วม เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

 
แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบตัิการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอยา่งยั่งยืน แผนปฏิบตัิการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอยา่งยั่งยืน 
1. ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานขอ้มูลสมรรถนะบุคลากร 1. (1.10) ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

(มรส.) 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับภูมภิาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

2. (1.7) จำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิน่ของมรภ. และจำนวน
โครงการฯสะสม (แยกประเภทตามเปา้หมาย) (มรภ.1.4) 
 

3. ระบบและกลไกการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เกา่ 
(ย้ายไปยุทธศาสตร์ 4) 

 

4. ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคณุภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิม
ในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

3. (1.8) ระบบ และกลไกการมีส่วนรว่มพฒันาคุณภาพของครูผู้สอนที่มี
อยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย (มรส.) 

5. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการประกอบ
อาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้ารว่มการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลยั และองค์กร
เครือข่าย 

4. (1.4) จำนวนหมู่บา้น จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.ดำเนินโครงการอันเป็น
ผลจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่  (มรภ.1.2) 

6. จำนวนนกัเรียนหรือประชาชนที่ขาดทกัษะการอา่นในพื้นที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานแีละภาคใต้ และได้รับส่งเสริม “การอ่าน” จาก
มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 

5. (1.6) อัตราการอ่านออกเขยีนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากร
ในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของ มรภ. (มรภ.1.8) 

7. ระบบและกลไกการพัฒนาทอ้งถิ่น 6. (1.13) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิน่ (มรส.) 
 7. (1.1) มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และ

ความต้องการที่แทจ้ริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน
และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ มรภ. (มรภ.1.1) 

 8. (1.2) ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บา้น จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.เข้า
ดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บา้นทั้งหมดในพื้นที่
บริการ (การกระจายตวัเชิงพื้นที่) (มรภ. 1.3) 

 9. (1.3) จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมที่ร่วมมือกับ มรภ. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

(มรภ.1.5) 

 10. (1.5) อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนำเปรียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ. (มรภ.1.6) 

 11. (1.9) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกบัการน้อมนำพระราโชบาย
ด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บรกิารของ มรภ. (มรภ.1.7) 

 12. (1.11) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ 
มรภ. (มรภ.1.10) 
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แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 13. (1.12) จำนวนวิสาหกจิชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ 

มรภ. ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 
(มรภ.1.12) 

 14. (1.14) จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเอง
ได้ (มรส.) 

แผนปฏิบตัิการด้าน “ขบัเคลื่อน” คุณภาพการวิจยัและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แผนปฏิบตัิการด้าน “ขบัเคลื่อน” คุณภาพการวิจยัและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

8. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติรวมถึงการขยายตัวของจำนวนความถี่ที่ถูกนำไปอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจำ 

 

9. ร้อยละของนักวิจยัและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสำหรับ
การทำวจิัยและหรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

15. (1.15) ร้อยละของนักวจิัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
สำหรับการทำวิจยัและหรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ (มรส.) 

10. ร้อยละผลงานวิจยัและหรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น 

 

11. ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวจิัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

16. (1.17) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจยั
และนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

12. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการนำเสนอผลงานวจิัยในกิจกรรมการประชุม/
สัมมนางานวิจยัระดับชุมชนท้องถิ่นระดบัจังหวัดระดับภาคระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

 

13. จำนวนโครงการวิจัยที่รว่มกับกลุ่มเครือข่ายการวิจยัในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

17. (1.19) จำนวนโครงการวจิัยที่ร่วมกับกลุม่เครือข่ายการวิจัยในประเทศ
และหรือต่างประเทศ (มรส.) 

14. กลไกในการกำกับดูแลใหก้ารดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
ดำเนินการตามมาตรฐานทางจรยิธรรมด้านการวจิัยที่เป็น
มาตรฐานสากล  

18. (1.20) กลไกในการกำกบัดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
ดำเนินการตามมาตรฐานทางจรยิธรรมด้านการวจิัยที่เป็น
มาตรฐานสากล (มรส.) 

 19. (1.16) อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถกูนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 4.2) 

 20. (1.18) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาติ และ นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

แผนปฏิบตัิการด้าน “อนุรักษ”์ ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

แผนปฏิบตัิการด้าน “อนุรักษ”์ ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

15. ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 21. (1.21) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
(มรส.) 

16. ระดับความสำเร็จในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ 

22. (1.24) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พฒันาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกข ุ
และหรือสวนพฤกษศาสตร์ (มรภ.1.11/มรส.) 

17. ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ ์และหรือฟืน้ฟู และหรอืส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศลิปวัฒนธรรม 

23. (1.23) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ และหรือฟื้นฟ ูและหรอืส่งเสริม 
และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

 24. (1.22) ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย จำนวน
องค์ความรู้ (สกอ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
แผนปฏิบตัิการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู แผนปฏิบตัิการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู
18. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR ของนักศึกษา

ไม่ต่ำกว่าระดับB2หรือเทียบเท่า 
25. (2.8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือเทยีบเท่า (มรส.) 
19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพิ่มขึ้น 26. (2.7) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์และเข้าทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ป ี(มรภ.2.3) 

20. ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ
นักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชพีครู 

27. (2.4) ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลกัสูตร และมีอัตราการขยายตัว
ของนกัศึกษาเรียนดี มีความศรัทธาในวชิาชีพครู (มรส.) 

21. ระบบและกลไกการกำหนดคุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครูของ
ครูที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

22. ระดับความสำเร็จกระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต
คุณภาพในระดับ Good Quality 

 

23. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

28. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชพีทาง
การศึกษาในภูมิภาค  (มรภ. 2.6) 

24. กลไกการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครู
ให้เป็นครูวิชาชีพ 

29. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา (มรภ.2.2) 

25. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 30. (2.11) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา (มรส.) 

26. ระดับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบคุลากรเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู 

 

27. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

31. (2.9) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
(มรส.) 

28. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู มีมาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวิจยัดีขึ้น 

 

 32. (2.1) การพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต
คุณภาพสูงและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ (มรภ. 2.1) 

 33. (2.3) ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น (มรภ. 2.7) 

 34. (2.5) มี Platform เพือ่สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าสูว่ิชาชีพ (มรภ.2.4) 

 35. (2.10) ผลคะแนน O-NET หรอืผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของ มรภ. (มรภ.2.5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้
สำหรับศตวรรษที่ 21 

แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้
สำหรับศตวรรษที่ 21 
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แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
29. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 36. (3.5) ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้

บัณฑิต(มรภ.3.6) 
30. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
37. (3.9) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า (มรภ.3.4) 
31. จำนวนหลกัสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 

32. ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกำกับการให้
ทุนการศึกษา (ยา้ยไปยุทธศาสตร์ที่ 4) 

 

33. จำนวนหลกัสูตรการสอนระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี

38. (3.1) จำนวนหลกัสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทนัสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ (มรภ.3.1) 

34. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 39. (3.2) ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มรส.) 
35. ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสห

วิทยาการ 
 

36. ร้อยละของรายวิชาที่มกีารบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

40. (3.7) ร้อยละของโครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มรส.) 

37. ร้อยละของกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 41. (3.3) ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร (มรส.) 
38. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้

รูปแบบการเรียนการที่สามารถแก้ปญัหาและพัฒนาได้ 
 

 

 42. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้างนวัตกรรม 
 43. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการทำงาน (สกอ) 
 44. (3.8) อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชพีอิสระ ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภฏั ภายในระยะเวลา 1 ป ี(มรภ.3.5) 
 45. (3.10) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านการทดสอบ

ความสามารถดา้นดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 หรือเทียบเท่า) 
(สกอ.) 

 46. (3.11) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกีย่วขอ้ง
กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา (มรภ.3.3) 

 47. (3.12) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยแีละความสนใจของผู้เรียน 
(มรส.) 

 48. (3.13)จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี (มรส.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้
สำหรับศตวรรษที่ 21 

แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้
สำหรับศตวรรษที่ 21 

39. ระดับความสำเร็จของการประเมินระดบัความเข้าใจเกีย่วกับภาพ
อนาคต วิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั
กลไกกำกบัดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏบิัติ 
ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

49. (4.11) ระดับความสำเร็จของการประเมนิระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาพอนาคต วิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไก

การปฏิบัต ิของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (มรภ.4.3) 
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แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
40. ระบบและกลไกการจัดจา้งและการคัดสรรบุคลากร  
41. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
50. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (มรส.) 
42. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต  
43. ระดับความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
44. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบ

อิเล็คทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จำนวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด 

51. (4.6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จำนวนผู้บริการห้องสมุดทั้งหมด (มรส.) 

45. ระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบรหิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

52. (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 
5 ระบบ (มรภ.4.7) 

46. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

53. (4.8) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มรภ.4.4) 

47. ระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที ่
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และข้อแนะนำ เพื่อให้
การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

54. (4.3) ระบบและกลไก การจัดทำแผนพฒันา การใช้ประโยชน์อาคาร 
สถานที่ และโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้
พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล (มรส.) 

48. ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตาม
มาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

55. (4.5) ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตาม
มาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกจิกรรมในมหาวิทยาลัย (มรส.) 

49. ระดับความสำเร็จของการประเมินระดบัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีรายงานทาง
การเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 56. (4.1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ (มรส.) 
 57. (4.4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  

(มรภ.4.6) 
 58. (4.9) อัตราการขยายตวัของงบประมาณที่มาจากการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและการระดมทุน (มรส.) 
 59. (4.10) ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกำกบั

การให้ทุนการศึกษา (มรส.) ** 

 60. (4.12) มีการกำกบัติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมกีารดำเนินการ

จัดการความรู้ตามระบบ (สกอ) 

 61. (4.13) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย

และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (มรภ.4.8) ** 

 62. (4.14) ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ
ที่มีต่อมหาวิทยาลยั (มรภ.4.9) 
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