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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับน้ีจัดทําขึ้น
ภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 กําหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาเป้าหมายของภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จ และต้อง
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด 
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดี           
ไว้ว่า “จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังน้ัน แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทําขึ้นภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ โดยการบูรณาการตัวช้ีวัด ทั้งจาก
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ี ได้กําหนดสาระสําคัญ 3 สว่น ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมา บริบทองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 3 กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจต่างๆ 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ใน 
เชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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เข็มทิศชี้นาํการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยได้น้อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นเข็มทิศช้ีนําการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสกับชาวราชภัฏ 
ความว่า 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
แล้ว ทําให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุขอยากให้ทุก
คนมีกําลังใจที่จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และ
ท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเร่ืองการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสําคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็น
ประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และ
เป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างย่ิง ถ้าหากต้ังใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศ
และประชาชนได้อย่างมาก...” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 
2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 
ค่านยิมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

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

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสํานึกความเป็นไทย มีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยรวมแสวงหาความจริงและ
ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ 
ภูมิปัญญาสากล 

6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน



ฉ 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นํา
ชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 

อัตลักษณ ์ มีคุณธรรม นําปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 
โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ที่ใฝรู่้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้ 6 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 32 กลยุทธ์ 58 
ตัวช้ีวัด  และโครงการที่รองรับการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยจําแนกโครงการเป็นแผนงาน เพ่ือให้
เห็นภาพการปฏิบัติราชการ ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
บูรณาการ ดังน้ี 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
1.1 โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................บาท 
2. แผนงานพ้ืนฐาน 

2.1 โครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน  
จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................บาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
4.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ  .................บาท 
4.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................บาท 
4.3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................บาท 
4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................บาท 
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4. แผนงานบูรณาการ 
4.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  

จํานวน.......โครงการ งบประมาณ.................  บาท 
 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ โดยกลไกการ
ขับเคลื่อนและแนวทางการดําเนินงานประกอบด้วย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการพัฒนา
กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งเน้นกระบวนการ
บูรณาการแผนงานและโครงการเพ่ือถ่ายทอดการดําเนินงานสู่หน่วยงาน นอกจากน้ันยังมีกระบวนการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลโดยวัดความสําเร็จเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีการติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส
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ส่วนที่ 1 
ประวัติความเป็นมา บริบทองค์กรและยุทธศาสตร์ 

 

ประวตัิความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพัฒนาการจากการเป็น“วิทยาลัยครูสรุาษฎร์ธานี”โดยก่อต้ังขึ้นในปี

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

และเมื่อปี พ.ศ. 2520 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 และสภาการฝึกหัดครูได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ดําเนินการเปิด
สํานักงานอธิการบดี และคณะวิชา จํานวน 3 คณะวิชา เพ่ือรับนักศึกษา ได้แก่ 1) คณะวิชาครุศาสตร์ 2) คณะวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยขยายฐานทางการศึกษากว้างขึ้นเน่ืองจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2527 กําหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาอ่ืนได้ จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ในปีน้ีสภาการฝึกหัดครูได้ออกบังคับ ว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู จึงส่งผลให้
กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้ จึงมีสภาวิทยาลัยทักษิณขึ้น ประกอบด้วยวิทยาลัยครูทั้งหมดที่มี
ในภาคใต้ 5 แห่ง มีสํานักงานของสหวิทยาลัยที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2530 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 ให้แบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเพ่ิมเติมจากเดิม 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
2) ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 3) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4) สํานักกิจการนักศึกษา 5) สํานักวางแผนและพัฒนา
และ 6) สํานักส่งเสริมวิชาการ 

พ.ศ. 2535 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า“สถาบันราชภัฏ” โดยมหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับ
นักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2540 ได้งดรับนักเรียนสาธิตเน่ืองจากสถาบัน
มีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท ประกอบกับแนวทางการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป และได้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเป็นคร้ังแรกในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไปทําให้สถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศมีสถานภาพเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความใน
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มาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมายกระทรวงให้จัดต้ังส่วนราชการ ดังน้ี 1) สํานักอธิการบดี 2) คณะวิชาครุศาสตร์ 
3) คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 5) คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 7) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 9) สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 10) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และในปี พ.ศ. 2551 ดําเนินการเปิด
คณะใหม่ 2 คณะคือคณะนิติศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา ออกพระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยกระทรวงน้ีเกิดจากการรวมหน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเปล่ียนจากสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

จากการพัฒนาการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีเติบโตและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านสมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในสาขาต่าง ๆ เพ่ือเป้าหมายให้
นักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 
 

บริบทองค์กร 
ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ทําหน้าที่ดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กําหนด
นโยบายในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการ ทําหน้าที่
กํากับดูแลด้านวิชาการ การเรียนการสอน มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกําหนดทิศทางและ
นโยบายด้านวิชาการ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
มีหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลหน่วยงานภายในองค์กรภาพรวม และในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน มีคณบดี และ
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันในการดูแลภายในแต่ละหน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แบ่ง
หน่วยงานเป็น 2 ประเภท คือ 1) หน่วยงานวิชาการ และ 2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

หน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะ/วิทยาลัยจํานวน 8 คณะ/วิทยาลัย ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 8 คณะมหาวิทยาลัยมีการ
เปิดสอน 18 หลักสูตร 55 สาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษา 16,452 คน บุคลากร จํานวน 944 คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 
534 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิปริญญาเอก 153 คน ปริญญาโท 373 คน  ปริญญาตรี 8 คนมีตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตร์จารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 90 คน อาจารย์ 440 คน  และสายสนับสนุน 410 คน โดยจําแนกราย
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
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สรุปข้อมูลพืน้ฐาน ประกอบด้วย จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน จาํนวนนักศึกษา  และจํานวนบุคลากร 

หน่วยงาน 
หลักสูตร
ที่เปิด
สอน 

จํานวน 
นศ. 

จํานวนบุคลากร

รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

รวม 

คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ

รวม 

คุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาชีพ 

ตร ี โท เอก อ ผศ. รศ 
ต่ํา
กว่า 
ป.ตร ี

ตร ี โท 
ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1) คณะครุศาสตร์ 1 2,058 94 81 - 42 39 59 20 2 13 1 11 1 13 - - 
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 4,158 118 101 5 70 26 89 12 - 17 2 14 1 16 1 - 
3) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 17 2,112 192 160 1 109 50 132 27 1 32 4 27 1 32 - - 
4) วิทยาลัยนานาชาตฯิ 2 759 77 31 2 22 7 30 1 - 46 22 23 1 46 - - 
5) คณะนิติศาสตร์ 1 1,391 43 34 - 30 4 23 11 - 9 - 8 1 9 - - 
6) คณะพยาบาลศาสตร์ 1 418 52 42 - 35 7 42 - - 10 - 9 1 10 - - 
7) คณะวิทยาการจัดการ 10 5,156 100 85 - 65 2- 65 19 1 15 3 12 - 14 1 - 
8) บัณฑิตวิทยาลัย 8 400 14 - - - - - - - 14 1 11 2 14 - - 
9) สถาบันวิจัยฯ - - 8 - - - - - - - 8 - 7 1 7 1 - 
10) สํานักวิทยบริการฯ - - 48 - - - - - - - 48 16 29 3 47 - 1 
11) สํานักศิลปะฯ - - 8 - - - - - - - 8 - 7 1 7 1 - 
12) สํานักส่งเสริมฯ - - 17 - - - - - - - 17 1 15 1 16 1 - 
13) สํานักงานอธิการบดี - - 173 - - - - - - - 173 73 89 11 166 7 - 

รวม 50 16,452 944 534 8 373 153 440 90 4 410 123 262 25 397 12 1 

 
(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อธิการบดี

รองอธิการบดี

หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 

คณะพยาบาลศาสตร์ * 

คณะนิติศาสตร์ * 

บัณฑิตวิทยาลัย * 

สํานักงานอธิการบดี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที่ * 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองคลัง * 

กองนโยบายและแผน 

*  หน่วยงานจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมาตรา 9 โดยได้กําหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2563 – 2566) ที่มี
เป้าหมายสําคัญ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน”โดยยุทธศาสตร์ในระยะดังกล่าว มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัย       มีการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในการผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย และการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ              เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
เข้มแข็งและย่ังยืน           อันนําไปสู่การลดปัญหาความเหล่ือมล้ํา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย
ภูมิคุ้มกันจากภายในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
และวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับมหาวิทยาลัย 
 

โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังน้ี 
 

ค่านยิมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สรา้งแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

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

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสํานึกความเป็นไทย มีทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
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3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

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

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมแสวงหา
ความจริงและความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

อัตลักษณ ์ มีคุณธรรม นําปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 
โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ  
4. เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาคร ู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นเป็นหัวใจหลักของการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานีให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏิบัติการด้าน “สรา้งสรรค์” คุณภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ 

ยกระดับชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งม่ันคงยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจเข้าถึง
พัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญต่อชุมชนท้องถ่ินใน
ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

กลยุทธ ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในพ้ืนท่ีบริการเพ่ือการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา  
2. สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 

ตามพันธกิจ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย  
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และ

อาจารย์ เพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถ่ิน  
4. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของประเทศ และความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 

ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสมดุลและย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
แผนการดําเนิน

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.1) มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ
ชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริง
ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ 
มรภ. (มรภ.1.1) 

ฐานข้อมูล 1 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

2. (1.2) ร้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ้าน จํานวน
โรงเรียนที่ มรภ.เข้าดําเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจํานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่
บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) (มรภ. 1.3) 

ร้อยละ 5 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

3. (1.3) จํานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มรภ. ดําเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ (มรภ.1.5) 

ภาคีเครือข่าย 15 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

4. (1.4) จํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียนที่ มรภ.
ดําเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่  (มรภ.1.2) 

อําเภอ / 
โรงเรียน 

5 / 20 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

5. (1.5) อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. 
เป็นแกนนําเปรียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งหมดของ มรภ. (มรภ.1.6) 
 

ร้อยละ 20 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
แผนการดําเนิน

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

6. (1.6) ระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพของครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย (มรส.) 

ข้อ 1 3 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

7. (1.7) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร 
โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่
บริการของ มรภ. (มรภ.1.8) 

ร้อยละ 20 คณะครุศาสตร์

8. (1.8) จํานวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นของ 
มรภ. และจํานวนโครงการฯ สะสม (แยก
ประเภทตามเป้าหมาย) (มรภ.1.4) 

โครงการ 15 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

9. (1.9) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับการ
น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของ มรภ. 
(มรภ.1.7) 

คน
 
 
 

400 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

10. (1.10) ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูล
สมรรถนะบุคลากร (มรส.) 

ระดับ 3 5 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

11. (1.11) อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนใน
พ้ืนที่การพัฒนาของ มรภ. (มรภ.1.10) 

ร้อยละ 2 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

12. (1.12) จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่
ในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ที่ประสบความสําเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.              
(มรภ.1.12) 

ราย 5 คณะวิทยาการจัดการ

13. (1.13) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น (มรส.) ข้อ 6 6 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

14. (1.14) จํานวนชุมชนต้นแบบท่ีสามารถบริหาร
จัดการและพ่ึงพาตนเองได้ (มรส.) 

ชุมชน - 1 สํานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการฯ) 

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด              

และโครงการหลัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับจังหวัดในพ้ืนที่
บริการเพ่ือการวางแผน
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 

1. (1.1) มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่
บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพ
ปัญหา และความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินและวางแผน
งานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ
ของ มรภ. (มรภ.1.1) 

1 ฐาน 1. โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูล (Big data) 
ของพ้ืนที่บริการ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลตําบลในจังหวัด 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

2. (1.2) ร้อยละสะสมของจํานวน
หมู่บ้าน จํานวนโรงเรียนที่ มรภ.
เข้าดําเนินโครงการพัฒนา

ร้อยละ 5 3. โครงการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาระดับชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัด และ

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
เปรียบเทียบกับจํานวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การ
กระจายตัวเชิงพ้ืนที่) (มรภ. 1.3) 

ระดับภูมิภาคร่วมกับ 
ชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ระดับจังหวัด และ
หน่วยงานระดับภูมิภาค 

2. สร้างเครือข่าย บูรณาการ
ความร่วมมือใน
มหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ตามพันธกิจ และ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคีเครือข่าย 

3. (1.3) จํานวนภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มรภ. 
ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
พ้ืนที่บริการ (มรภ.1.5) 

15 เครือข่าย 4. โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

3. บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ  และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
เพ่ือสร้างโอกาสและ
มูลค่าให้กับผู้เรียน และ
ชุมชนท้องถิ่น 

4. (1.4) จํานวนหมู่บ้าน จํานวน
โรงเรียนที่ มรภ.ดําเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวางแผนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่  (มรภ.1.2) 

5 อําเภอ / 
20 โรงเรียน 

5. โครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

5. (1.5) อัตราส่วนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ มรภ เป็นแกนนํา
เปรียบกับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ. (มรภ.
1.6) 

ร้อยละ 20

6. (1.6) ระบบ และกลไกการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน
ที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกล ความครอบคลุมของครู
ในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัย (มรส.) 

3 ข้อ 6. โครงการพัฒนา
คุณภาพครูในโรงเรียน
ชนบทห่างไกล/ตชด. 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

7. (1.7) อัตราการอ่านออกเขียนได้
ของประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรในวัยประถมศึกษาใน
พ้ืนที่บริการของ มรภ. (มรภ.
1.8) 

ร้อยละ 20 7. โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านออกเขียนได้
และการวิเคราะห์ของ
นักเรียน ในระดับการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

8. (1.8) จํานวนโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่นของ มรภ. และจํานวน
โครงการฯ สะสม (แยกประเภท
ตามเป้าหมาย) (มรภ.1.4) 

 
 

15 โครงการ 8. โครงการบริการ
วิชาการ 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
9. (1.9) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่

เก่ียวกับการน้อมนําพระรา
โชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของ มรภ. 
(มรภ.1.7) 

400 คน 9. โครงการพระราชดําริ - คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

4. ยกระดับการบริการ
วิชาการให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่
สําคัญของประเทศ 
และความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น ตาม
แนวทางพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม 

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

ระดับ 5 10. โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลสมรรถนะ
บุคลากรด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 

11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

11. (1.11) อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การ
พัฒนาของ มรภ. (มรภ.1.10) 

ร้อยละ 2 12. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

13. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 
12. (1.12) จํานวนวิสาหกิจชุมชน 

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

5 ราย

13. (1.13) ระบบและกลไกการ
พัฒนาท้องถิ่น (มรส.) 

6 ข้อ 14. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของ
กระบวนการทํางาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
ตามพระราโชบาย 

15. โครงการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

5. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สมดุลและ
ยั่งยืน 

14. (1.14) จํานวนชุมชนต้นแบบท่ี
สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพา
ตนเองได้ (มรส.) 

1 ชุมชน 16. โครงการพัฒนา
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ด้วย
การบูรณาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

17. โครงการชุมชนต้นแบบ 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(งานบริการวิชาการ) 

 
 
 



18 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการท่ีตอบสนองการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

แก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมท้ังอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด         
สุราษฎร์ธานี และพื้นท่ีภาคใต้ 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและ

แก้ไขปัญหาสังคมได้  

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนการ

ดําเนินงานปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.15) ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทําวิจัย
และหรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ (มรส.) 

ร้อยละ 3 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. (1.16) อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญต่อ
จํานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 4.2) 

ร้อยละ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. (1.17) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

ข้อ 3 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. (1.18) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ระดับชาติ และ นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

ชิ้น 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. (1.19) จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ (มรส.) 

โครงการ 10 15 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6. (1.20) กลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  
(มรส.) 

ข้อ 3 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด                         
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ

นวัตกรรม ที่สามารถนําองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหาสังคมได้ 

1. (1.15) ร้อยละของนักวิจัยและ
หรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสําหรับการทําวิจัย
และหรือสร้างนวัตกรรมและ
หรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
(มรส.) 

ร้อยละ 5 1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพนักวิจัย
และผู้สร้างนวัตกรรม 

- คณะ/วิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. (1.16) อัตราส่วนจํานวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญต่อจํานวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
(มรภ. 4.2) 

ร้อยละ 1 2. โครงการส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- คณะ/วิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. (1.17) ระบบกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของการวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

4 ข้อ 3. โครงการจัดทําแผนการ
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับคณะและ
สาขาวิชา 

4. โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม
ข้ามศาสตร์เชิงสห
วิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. (1.18) ผลงานของนักศึกษา 
อาจารย์ ศิษย์เก่าทีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัล ระดับชาติ และ 
นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

14 ขิ้น 5. โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การตีพิมพ์
งานวิจัย 

6. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การนํา
ผลงานวิจัยในกิจกรรม
การประชุม/สัมมนา
งานวิจัยระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

- คณะ/วิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. (1.19) จํานวนโครงการวิจัยที่
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัย
ในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ (มรส.) 
 

15 โครงการ 7. โครงการสร้างความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ 
เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 

- คณะ/วิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. (1.20) กลไกในการกํากับดูแล
ให้การดําเนินงานวิจัยของ

4 ข้อ 8. โครงการพัฒนา
มาตรฐานทางจริยธรรม

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  
(มรส.) 

ด้านการวิจัย 

 
แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟสู่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดและภาคใต้ เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนท้องถ่ิน และผู้ใช้ประโยชน์
ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังสถานท่ีสําหรับการสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคใต้ 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและส่ิงท่ีมีคุณค่าทาง

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. การมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิ

ปัญญาไทย เพ่ือสร้างคุณค่าและสร้างจิตสํานึกรักษ์ท้องถ่ิน นําไปสู่ความภาคภูมิใจในระดับประเทศและอาเซียน 
3. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนการ

ดําเนินงานปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.21) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์
พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ (มรภ.1.11/มรส.) 

ระดับ 1 3 สํานักศิลปะฯ

2. (1.22) ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ร้อยละ 80 82 สํานักศิลปะฯ

3. (1.23) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  
(มรส.) 

ระดับ 3 4 สํานักศิลปะฯ
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 
และโครงการหลัก ดังน้ี 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์

การเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 
การวิจัย และการอนุรักษ์
ทรัพย์สินและส่ิงที่มีคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

1. (1.21) ระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และ
หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ (มรภ.1.11/
มรส.) 

ระดับ 3 1. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การมีส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุง สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย เพ่ือ
สร้างคุณค่าและสร้าง
จิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 
นําไปสู่ความภาคภูมิใจใน
ระดับประเทศและอาเซียน 

2. (1.22) ระดับความภาคภูมิใจ
ของผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ร้อยละ 82 2. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม และ
ความเป็นไทย 

4. โครงการสืบสาน
ปณิธานของพุทธทาส 

- สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. สืบสานปณิธานของพุทธ
ทาสภิกขุ และการเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. (1.23) ระดับการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม  (มรส.) 

ระดับ 4 5. โครงการประเมินผล
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น ต่อการ
อนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู 
และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

- สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คณุภาพการผลิตและพฒันาคร ู
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ 

เพ่ือผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง ให้เป็นครูดี ครูเก่ง และครูที่สามารถทํางานเช่ือมโยงกับท้องถิ่น        
ได้มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident)             
และมีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เน้ือหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : 
PCK) มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้           
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน (Become a better teacher everyday) 

กลยุทธ ์
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ  
2. คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
3. เสริมสร้างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการก้าว

เข้าสู่อาชีพครู  
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม  
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (2.1) การพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานคุณลักษณะบณัฑิตคุณภาพสูง
และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ (มรภ. 2.1) 

หลักสูตร 9 2 คณะครุศาสตร์

2. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา (มรภ.2.2) 

ร้อยละ
 

10 15 คณะครุศาสตร์

3. (2.3) ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนา
ครูเพ่ิมขึ้น (มรภ. 2.7) 

ร้อยละ 50 60 คณะครุศาสตร์

4. (2.4) ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือก
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียน
ดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 2 3 คณะครุศาสตร์

5. (2.5) มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
เข้าสู่วิชาชีพ (มรภ.2.4) 

ระบบ 1 1 คณะครุศาสตร์
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

6. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาได้เข้า
ทํางานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค             
(มรภ. 2.6) 

ร้อยละ 50 60 คณะครุศาสตร์

7. (2.7) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์และ
เข้าทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนภายในเวลา 1 ปี(มรภ.2.3) 

ร้อยละ
 

60 70 คณะครุศาสตร์

8. (2.8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับที่
มหาวิทยาลัยกําหนดหรือเทียบเท่า (มรส.) 

ข้อ 5 คณะครุศาสตร์

9. (2.9) การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) 

ข้อ 1 2 คณะครุศาสตร์

10. (2.10) ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจําการของ มรภ. (มรภ.2.5) 

ร้อยละ 5 10 คณะครุศาสตร์

11. (2.11) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลาการทางการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 3 4 คณะครุศาสตร์

 
เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

และโครงการหลัก ดังน้ี 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.ปรับปรุงกระบวนการผลิตครู
ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ   มี
คุณลักษณะ 4 ประการ 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

1. (2.1) การพัฒนา การปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
คุณลักษณะบณัฑิตคุณภาพสูง
และอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ (มรภ. 2.1) 

2 หลักสูตร 1. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูฐาน
สมรรถนะตอบสนอง
ความต้องการของ
ประเทศและท้องถิ่น 

- คณะครุศาสตร์

2.คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพ พร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู 

2. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อ
ปีการศึกษา (มรภ.2.2) 

ร้อยละ 15 2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูของครู
ให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ 
(กิจกรรมพัฒนาครู
ของครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน/
พัฒนาอาจารย์
ต้นแบบด้านการ
จัดการเรียนรู้/ด้าน
การวิจัยทาง

- คณะครุศาสตร์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
การศึกษา/ด้านภาษา
เทคโนโลยี/เสนอ
ผลงานทางวิชาการ) 

3. (2.3) ผลงานการวิจัยเฉพาะ
สาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูเพ่ิมขึ้น (มรภ. 2.7) 

ร้อยละ 60 3. โครงการหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรมสู่การผลิต
และพัฒนาครู 

- คณะครุศาสตร์

3.เสริมสร้างระบบ กลไก และ
กระบวนการคัดสรรนักเรียน
ที่มีคุณภาพ และมีความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพ
ครู 

4. (2.4) ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และ
มาตรฐานหลักสูตร และมีอัตรา
การขยายตัวของนักเรียนเรียนดี 
มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
(มรส.) 

ระดับ 3 4. โครงการพัฒนา
ระบบการรับและการ
คัดเลือกนักศึกษาสู่
วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วม (กิจกรรมสรรหา
คนดี คนเก่ง รักใน
อาชีพครู รักท้องถิ่น 
เข้าสู่อาชีพครู) 

5. โครงการคลังข้อสอบ
วัดแววความเป็นครู 

- คณะครุศาสตร์

5. (2.5) มี Platform เพ่ือสร้าง
เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่เข้าสู่วิชาชีพ (มรภ.
2.4) 

1 ระบบ 6. โครงการยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
(กิจกรรมเสริม
หลักสูตรทุกชั้นปี/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหอพักสู่ครู
คุณภาพสูง 

- คณะครุศาสตร์

6. (2.6) ร้อยละบัณฑิตครูที่สําเร็จ
การศึกษาได้เข้าทํางานสาย
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค    
(มรภ. 2.6) 

ร้อยละ 60

7. (2.7) ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบ
คัดเลือกผ่านเกณฑ์และเข้า
ทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 
ปี(มรภ.2.3) 

ร้อยละ 70

8. (2.8) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับที่
มหาวิทยาลัยกําหนดหรือ
เทียบเท่า (มรส.) 

5 ข้อ 7. โครงการยกระดับ
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR สําหรับ
นักศึกษาครู 

- คณะครุศาสตร์

9. (2.8) การจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

2 ข้อ 8. โครงการจัดต้ัง
โรงเรียนสาธิตแห่ง

- คณะครุศาสตร์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
สุราษฎร์ธานี (มรส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรานี 
4.พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นขุมทรัพย์ทางปญัญา
ของสังคม 

10. (2.10) ผลคะแนน O-NET หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจากการ
พัฒนาสมรรถนะครูประจําการ
ของ มรภ. (มรภ.2.5) 

ร้อยละ 10 9. โครงการอุดมศึกษาพ่ี
เล้ียงเพ่ือสร้าง / 
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ผลิตพัฒนาครูสู่การ
เป็นต้นแบบและการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โรงเรียนเครือข่าย / 
โรงเรียนขนาดเล็ก/
โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน) 

- คณะครุศาสตร์

11. (2.11) ระบบการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 4 10. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบ
คูปองครูครบวงจร 

11. โครงการ DLTV เพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลน
ครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

- คณะครุศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาํหรบัศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ี
หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน ด้วยการ
สร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มีคุณภาพสูง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรม
ด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนา

ท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในด้านความรู้ความสามารถ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม และความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีเป้าหมายเฉพาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนสามารถนําไปใช้งานได้จริง 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางาน “รู้จริงและปฏิบัติได้” และเสริมสร้างทักษะใหม่ เพ่ือพัฒนา

และสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  

5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

7. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

8. ร่วมสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (3.1) จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
และหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ (มรภ.3.1) 

หลักสูตร 1 17 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

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

ข้อ 3 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

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

4. (3.4) ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต (มรภ.3.6) 

ร้อยละ 85 88 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
 

5. (3.5) ร้อยละของโรงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของ

ร้อยละ 5 10 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

เศรษฐกิจพอเพียง (มรส.)
6. (3.6) อัตราการได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ 

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (มรภ.3.5) 

ร้อยละ 70 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

7. (3.7) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ 
B1 หรือเทียบเท่า (มรภ.3.4) 

ข้อ 5 สํานักวิทยบริการฯ
(ศูนย์ภาษา) 

8. (3.8) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัลที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (IC3 หรือเทียบเท่า) 
(สกอ.) 

ข้อ 5 สํานักวิทยบริการฯ
 

9. (3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา (มรภ.3.3) 

ร้อยละ 60 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

10. (3.10) จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของ
ผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ 50 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

11. (3.11) จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
(มรส.) 

ร้อยละ 50 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด                   
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้

ทันสมัย บูรณาการและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนา
ประเทศ 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน
ที่มีเป้าหมายเฉพาะด้วย
รูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้
งานได้จริง 

1. (3.1) จํานวนหลักสูตรท่ีถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ (มรภ.3.1) 

17 หลักสูตร 1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพบัณฑิต 

2. โครงการ “ปรับ ยก 
สร้าง” หลักสูตรเพ่ือ
สร้างพบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

3. โครงการทุนสนับสนุน
การออกแบบและ
พัฒนารายวิชาออนไลน์
แบบ MOOCs 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

2. (3.2) ระบบ และกลไก การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(มรส.) 

5 ข้อ
 
 
 
 
 

4. โครงการทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
ในด้านความรู้
ความสามารถ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และความเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็งและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. ร่วมสร้างนวัตกรรมและ
งานวิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 

3. (3.3) ร้อยละของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (มรส.) 

ร้อยละ 70 5. โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 

6. โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

5. ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การทํางาน “รู้จริงและ
ปฏิบัติได้” และเสริมสร้าง
ทักษะใหม่ เพ่ือพัฒนา
และสร้างจิตสํานึกในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. (3.4) ผลการประเมินสมรรถนะ
ของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต (มรภ.
3.6) 

ร้อยละ 88 7. โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

8. โครงการเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตสู่
ตลาดแรงงาน 

9. โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
ทํางาน 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

5. (3.5) ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (มรส.) 

ร้อยละ 10 10. โครงการปรับปรุง
รายวิชางานหลักสูตรให้
มีการบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

6. (3.6) อัตราการได้งานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (มรภ.3.5) 

ร้อยละ 70 11. โครงการติดตามผลการ
มีงานทําของบัณฑิต 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะผู้เรียน 
พัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และ
ทักษะชีวิต 

7. (3.7) ผลการวัดสมมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 
หรือเทียบเท่า (มรภ.3.4) 

5 ข้อ 12. โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

13. โครงการอบรม และ
สอบวัดสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. (3.8) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ

5 ข้อ
 

14. โครงการอบรม และ
ทดสอบความสามารถ

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักวิทยบริการ
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (IC3 
หรือเทียบเท่า) (สกอ.) 

 
 
 

ด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน 
และการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน ให้
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

9. (3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (มรภ.3.3) 

ร้อยละ 60 15. โครงการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

16. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตมืออาชีพ 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

8. การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณลักษณะท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู 
มีทักษะ  การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มทีักษะ
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีกับการเรียน
การสอน 

10. (3.10) จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ 50 17. โครงการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนให้มี
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและความ
สนใจของผู้เรียน 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

11. (3.11) จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู เสียสละ เปน็แบบอย่างที่
ดี (มรส.) 

ร้อยละ 50 18. โครงการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค ์  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
ความสามารถสูง เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ และสํานักต่างๆ มีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทในการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความย่ังยืนทางการเงินโดยการสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมท้ังเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและการบริการวิชาการและการให้
คําปรึกษา รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนรายได้
จากเงินภาษีของประชาชนอย่างม่ันคง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียน รับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม โดย

พิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงาน และศักยภาพของนักศึกษา 
2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเด่นผ่านการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย 
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารให้มี

ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ท่ีระบุไว้ในส่วนต่างๆ ของยุทธศาสตร์เพ่ือให้คณะ สํานัก และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถกําหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารท่ีมีความจําเป็น
สําหรับการใช้งานได้ 

4) ด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเด่นและการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกํากับดูแล (Governance) พัฒนาระบบการกํากับดูแลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และ
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี และคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มท่ี  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเ รียนรู้ตลอดชี วิต เ พ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเ พ่ือท้องถ่ิน                 

และเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการของชุมชนท้องถ่ิน โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถ่ิน และการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา  

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ 

5. จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย  
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6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร้างนวัตกรรม  เพ่ือการพัฒนา
องค์กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย  

7. ลดการออกของนักศึกษา และสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร               
ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสร้างความสามารถในการระดมทุน 

8. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  
10. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย  
11. ส่งเสริมและสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์กร 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
แผนการ

ดําเนินงานปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (4.1) ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (มรส.) 

ร้อยละ 80 สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

2. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
และร้อยละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน (มรส.) 

ร้อยละของ
อาจารย์  

60
 

60
 

สํานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

10 10

3. (4.3) ระบบและกลไก การจัดทําแผนพัฒนา การ
ใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและสมดุล (มรส.) 

ข้อ 2 3 สํานักงานอธิการบดี

4. (4.4) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ  (มรภ.4.6) 

เครือข่าย 15 สํานักงานอธิการบดี
(กองกลาง) 

5. (4.5) ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ 
และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย(มรส.) 

ระดับ 3 5 สํานักงานอธิการบดี

6. (4.6) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนผู้บริการห้องสมุดท้ังหมด (มรส.) 

ร้อยละ 80 80 สํานักวิทยบริการฯ

7. (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ (มรภ.4.7) 

ระบบ 5 สํานักวิทยบริการฯ

8. (4.8) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มรภ.4.4) 

ระดับ 3 4 สํานักวิทยบริการฯ

9. (4.9) อัตราการขยายตัวของงบประมาณท่ีมาจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรและการระดมทุน 
(มรส.) 

ร้อยละ - 5 สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง / กองนโยบาย
และแผน) 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
แผนการ

ดําเนินงานปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

10. (4.10) ระดับความสําเร็จของกลไกในการบริหาร
จัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 3 5 สํานักงานอธิการบดี 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

11. (4.11) ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับ
ความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร 
กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (มรภ.4.3) 

ระดับ 3 5 สํานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน) 

12. (4.12) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม
สัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ (มรภ.4.8) 

ฐานข้อมูล 1 สํานักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

13. (4.13) ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ

ประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย     
(มรภ.4.9) 

ร้อยละ 80 สํานักงานอธิการบดี
(กองกลาง) 

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด                        
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร ให้เป็นคนดีและ
คนเก่ง มีการแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ   
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

2. ส่งเสริมและสร้างความรัก 
ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์ในองค์กร 

1. (4.1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ (มรส.) 

ร้อยละ 80 1. โครงการบริหารจัดการ
บุคลากรชั้นยอด SRU 
Talent 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
และการสร้างแรง
บันดาลใจของบุคลากร
ทุกระดับ 

3. โครงการยกระดับ
ระบบสวัสดิการ SRU 
Flexible Benefit 
เพ่ือสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. (4.2) ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ และร้อย
ละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุน (มรส.) 

ร้อยละ  60 / 
10 

4. โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของสายวิชาการและ
การเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองการเจ้าหน้าที่) 

4. พัฒนาให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ิมบทบาทการเป็น

3. (4.3) ระบบและกลไก การจัดทํา
แผนพัฒนา การใช้ประโยชน์
อาคาร สถานที่ และโครงสร้าง

3 ข้อ 5. โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง/กอง
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 
และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
ของชุมชนท้องถิ่น โดยให้
ความสําคัญกับการบูรณา
การการเรียนการสอน   
กับการพัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้างคุณค่าจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 

พ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็ม
ศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่าง
เหมาะสมและสมดุล (มรส.) 

6. โครงการจัดทําแผนการ
ใช้ การบํารุงรักษา และ
การกําจัดทิ้งเพ่ือ
ปรับปรุง 

7. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

นโยบายและแผน)

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ให้
ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล ด้วย
การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ 

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

15 เครือข่าย 8. โครงการเครือข่าย
สัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
องค์กร 

9. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการส่ือสาร
ภายในองค์กร 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง) 

6. จัดการส่ิงแวดล้อมและ
การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

5. (4.5) ระดับความสําเร็จของการ
กําหนดมาตรการ และ
ดําเนินการตามมาตรการ การ
จัดการส่ิงแวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิด
จากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
(มรส.) 

5 ระดับ 10. โครงการ Green 
University 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง) 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาระบบบริการและ
การสร้างนวัตกรรม          
เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงระบบการบริหาร
จัดการ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

6. (4.6) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนผู้บริการ
ห้องสมุดทั้งหมด (มรส.) 

ร้อยละ 80 11. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. (4.7) มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างน้อย 5 ระบบ (มรภ.4.7) 

5 ระบบ 12. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ 

- สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. (4.8) ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
เชื่อมโยงการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม
การดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มรภ.4.4) 

4 ระดับ 13. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง SRU 
Central Operating 
System 

- สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. ลดการออกของนักศึกษา
และสร้างช่องทางการเพ่ิม
รายได้ การจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหาร   
ให้มีประสิทธิภาพและ

9. (4.9) อัตราการขยายตัวของ
งบประมาณท่ีมาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการระดม
ทุน (มรส.) 

ร้อยละ 5 14. โครงการ SRU Re-
Profile 2020 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
คุ้มค่า และสร้าง
ความสามารถในการ
ระดมทุน 

10. (4.10) ระดับความสําเร็จของ
กลไกในการบริหารจัดการและ

การกํากับการให้ทุนการศึกษา 
(มรส.) 

ระดับ 5 15. โครงการจัดหาทุนและ
ให้ทุนการศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

11. มีระบบและกลไกในการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

11. (4.11) ระดับความสําเร็จของ
การประเมินระดับความเข้าใจ
เก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับ

ดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ ของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย (มรภ.4.3) 

ระดับ 5 16. โครงการขับเคล่ือน   
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
เพ่ือการรับใช้ชุมชน
ท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองนโยบายและ
แผน) 

12. ยกระดับ ส่งเสริม
สนับสนุน บทบาท
ความสัมพันธ์กับของศิษย์
เก่าในการมีส่วนร่วม เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

12. (4.12) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยาย
เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล

อย่างสม่ําเสมอ (มรภ.4.8) 

1 ฐาน 17. โครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

18. โครงการ “มรส. 50 ปี 
สร้างคนดี สร้างปัญญา 
เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น” 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

13. สร้างภาพลักษณ์และ
ความเช่ือม่ันของบุคลากร 
นักศึกษา และ
สาธารณชนท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย 

13. (4.13) ผลสํารวจความคิดเห็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย     
(มรภ.4.9) 

ร้อยละ 80 19. โครงการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ
จากทุกหน่วยงาน 

20. โครงการ SRU Smart 
Universtiy 

- คณะ/วิทยาลัย
- สํานัก / สถาบัน 
- สํานักงานอธิการบดี 

(กองกลาง) 
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ส่วนที่ 3 
กลไกขับเคล่ือน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 
กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการดําเนนิการ 

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการ
ดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็นกลไกหลักในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ เน่ืองจากในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ระยะ 20 ปีได้มีการกําหนดให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์” เพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1449/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธษศาสตร์ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีความเหมาะสมในเชิงการ
บริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการโครงการท่ีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
คณะกรรมการดําเนินการแต่ละชุดรับผิดชอบมีบทบาทในการกํากับดูแล ขับเคลื่อน การดําเนินงานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ จํานวน 4 คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 คณะ ที่จะมีบทบาทในการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 

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

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยมีการติดตามต้ังแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการ
ประเมินผล มีระบบรายงานผลที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการที่ดําเนินการนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
(Purpose) ของแผนงาน รวมท้ังมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 
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4. มุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา การบูรณาการนําทรัพยากรมาใช้และการบูรณาการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผล 

5. การถ่ายทอดการดําเนินงานสู่หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางานข้ามคณะ/สํานัก
และลดความซ้ําซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการวางแผน การกําหนด
งบประมาณ และการดําเนินงาน จึงกําหนดอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน
และมีคณะ/สํานัก เป็นคณะทํางาน ตามความเช่ียวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนแนวทางการดําเนินงาน 

ในการบริหารและการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นําแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงตามคู่มือการจัดการความเสี่ยง (Risk management – Guidelines) International Standard ISO 
31000 (Second edition 2018-02) มาใช้ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และ
อนุกรรมการดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

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

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหาวิเคราะห์ 
และอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ (2) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณารายละเอียดของความไม่แน่นอนแหล่งความเสี่ยงผลท่ีตามมา ความเป็นไปได้
เหตุการณ์ ฉากทัศน์ (Scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่เดิม (3) การประเมินผล
ความเสี่ยง (Risk evaluation) เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่
กําหนดขึ้นเพ่ือกําหนดว่าจําเป็นต้องมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

3) จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการกําหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

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

ราชการฉบับน้ี คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้มีการกําหนดให้มีการจัดต้ังไว้แล้วในแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและวิธีการ ดังน้ี 

 1) การวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) 
  (1) แนวทางการวัด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ การวัดประสิทธิผล 

(effectiveness) และการวัดประสิทธิภาพ (efficiency) โดยการวัดประสิทธิผล หมายถึง การวัดโดย
เปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งหมดที่ได้กําหนดเอาไว้ ส่วนการวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดโดยเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้กําหนดไว้ในตารางการดําเนินงาน (Schedule) ในแต่ละช่วงเวลา 

  (2) วิธีการวัดความสําเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความสําเร็จ  
เชิงผลผลิต ประกอบด้วย 

   (2.1) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งหมดที่
กําหนดไว้ (Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยคํานวณออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละ          
จากที่ได้กําหนด 

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

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

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (2.4.1) มีการคาดการณ์
ความต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ และมีการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา 
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (2.4.2) มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่างๆ ต้ังแต่ต้น อย่าง
รวดเร็วที่สุดนับต้ังแต่เผชิญกับประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเน่ืองและ
ทั่วถึง (2.4.3) มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ อาทิ ขวัญกําลังใจของทีม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นต้น (2.4.4) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของโครงการน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกับกระบวนการในการทํางานหลัก (2.4.5) โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ 
มีการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพหลังดําเนินการโครงการ มีการระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างดําเนิน
โครงการ และการแก้ไขปัญหา 
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 2) การวัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ์ (Outcome Success) 
  (1) แนวทางการวัด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ (1.1) การสนับสนุน/ส่งเสริม

การบรรลุ เ ป้ าประสงค์ ของแผนงาน  การบรรลุ เ ป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์                      
และ (1.2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  

  (2) ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงผลลัพธ์ ประกอบด้วย (2.1) การบรรลุจุดมุ่งหมาย 
(Goal) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม (2.2) 
การบรรลุเป้าประสงค์ (Purpose) เป็นการประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละแผนงาน 

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

 4) วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การ
ประเมินความสําเร็จในการบริหารจัดการหรือความสําเร็จระดับผลผลิต (2) การประเมินความสําเร็จระดับผลลัพธ์
(กรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถประเมินผลได้) (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) การ
ประเมินปัญหาและอุปสรรค 

การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมจะ
พิจารณาประมวลผลจากความสําเร็จของโครงการในแต่แผนงาน เน่ืองจากการประเมินผลระดับแผนงานได้ทํา
การประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน จึงสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือสะท้อนความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนในด้านกรอบระยะเวลาในการประเมินผลน้ันจะดําเนินการ 
1 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

2.การติดตามความก้าวหน้า การติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่สําคัญในการกระตุ้น
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นที่ นํามาพิจารณา
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถดําเนินการต้ังแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมของ
โครงการจนกระทั่งดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าน้ันแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ฉบับน้ีได้กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า 4 ครั้ง ดังน้ี 

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

โดยให้หน่วยงานต่างๆ นําเสนอความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังน้ี 
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1. หน่วยงานในระดับ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก กอง 
- จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนดถึงกองนโยบายและแผน ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดส่งถึงผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
- จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งถึงกองนโยบายและแผน 

ครั้งท่ี 
หน่วยงาน ส่ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่ง
กองนโยบายและแผน 

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

   
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (โดยมีกองนโยบายและแผน ทําหน้าที่เป็นคณะทํางาน

และเลขานุการ) ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลตัวช้ีวัด 
ครั้งที่ 1 รอบไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 2 รอบไตรมาสท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 3 รอบไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 4 รอบไตรมาสท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

3. การคํานึงถึงเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่ มีอยู่เดิมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

5. กรอบความเช่ือมโยงความสําเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จเชิงการบริหารจัดการ (ระดับผลผลิต) 

และความสําเร็จเชิงผลลัพธ์ (ระดับผลลัพธ์) ตามท่ีระบุไว้ในแผนงานโครงการที่ได้นําเสนอในส่วนที่ 2 ไปพิจารณาให้
มีการดําเนินการที่สําคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ 
และส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี ตามลําดับดังน้ี 

ระดับที่ 1  ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการโดย
อนุกรรมการระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับที่ 2  ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลลัพธ์ในระดับโครงการโดย
“คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์” ทําหน้าที่ประเมินผลระดับแผน
ยุทธศาสตร์โดยการบูรณาการผลสําเร็จของการดําเนินงานในระดับที่ 1  
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ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏบิัติการด้าน “สรา้งสรรค์” คณุภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที ่1.1   มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ ( ศักยภาพชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ประเมินวางแผนงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ตามศักยภาพของ มรภ. 

หน่วยนับ ฐานข้อมูล
คําอธิบาย เพ่ือให้ มรภ. มีข้อมูล ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่บริการ มรภ. นําไปสู่การวางแผนการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของ

การพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญ สามารถแก้ไขปัญหาของที่ได้ตรงประเด็น 
มีฐานข้อมูลของพ้ืนท่ีบริการ  หมายความถึง  ฐานข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้านในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาความต้องการ ศักยภาพชุมชน หรือ
ข้อมูลอ่ืนท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิโดยจําแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ประมวลผลการรายงาน และการนําเสนอ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอ่ืนๆ อินโฟกราฟฟิก   ได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนหมู่บ้านในพ้ืนท่ีบริการของ มรภ. ที่มีการจัดทําฐานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน และมีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.2   ร้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียนที่ มรภ. เข้าดําเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในพ้ืนที่บรกิาร (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที)่ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย เพ่ือให้ มรภ. ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมท่ัวพ้ืนที่ในระยะเวลาตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างมีนัยสําคัญ  

ร้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียนท่ี มรภ. เข้าดําเนินโครงการ หมายความถึง หมู่บ้าน โรงเรียน ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ มรภ. กําหนดในแผนการปฏิบัติงานประจําปี และได้มีการดําเนินโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์บริการวิชาการวิจัย หรือลักษณะอ่ืนๆ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยอาจ
เป็นพ้ืนที่เดิมที่มีการดําเนินการต่อเนื่อง หรือเป็นพ้ืนท่ีใหม่ ทั้งนี้นับจํานวนหมู่บ้าน โรงเรียนท่ีมีการดําเนินโครงการการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม โดย มรภ. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีปัจจุบัน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มีการดําเนินโครงการตามแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดย มรภ. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 หมู่บ้าน
โรงเรียนพ้ืนท่ีเดิมที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องไม่นับซ้ํา โดยคํานวณเป็นร้อยละเทียบกับจํานวนหมู่บ้าน โรงเรียนทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ
ที่กําหนดในพ้ืนท่ีเป้าหมายของ มรภ. 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 
   

จํานวนภาคีเครือขา่ยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มรภ. ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
พ้ืนที่บริการ 

หน่วยนับ ภาคีเครือข่าย 
คําอธิบาย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ระหว่าง ภาคีเครือข่าย และ มรภ. ในการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยสําคัญ 
ภาคีเครือข่าย  หมายความถึง เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้า

ร่วมในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นกับ มรภ. หรือที่ มรภ. เข้าไปร่วมการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคีนั้นๆ 
โดยลักษณะความร่วมมือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในปีนั้นๆ การเข้าร่วมเป็น
คณะทํางานคณะกรรมการในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างในลักษณะอ่ืน ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ มรภ. หรือ มรภ. เข้าไปร่วมในการดําเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นกับภาคีนั้นๆ ในปีที่พิจารณา โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการร่วมกันดําเนินโครงการ อาทิ เช่น บันทึกตกลงความ
ร่วมมือ คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ การจัดสรรงบประมาณ  การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ดูข้อมูล
อ่ืนๆ ทั้งนี้ไม่นับในกรณีเข้าร่วมในฐานะผู้รับเชิญ หรือแขกในกิจกรรม 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
ตัวชี้วัดที ่1.4   จํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียนที่ มรภ. ดําเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

หน่วยนับ อําเภอ/โรงเรียน 
คําอธิบาย เพ่ือให้ มรภ. มีการวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่นําไปสู่การเปล่ียนแปลงของหมู่บ้านโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่บริการของ มรภ. อย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญ 
จํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียน หมายความถึง  หมู่บ้านโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ 

มรภ. กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปี และได้มีการดําเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรม
สัมพันธ์ บริการวิชาการ วิจัยหรือลักษณะอ่ืนๆ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนหมู่บ้านโรงเรียนที่มีการดําเนินโครงการตามแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
 

ตัวชี้วัดที ่1.5   อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ มรภ. เป็นแกนนําเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถ่ินทั้งหมดของ มรภ.

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือให้ มรภ. เป็นองค์กรนําในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. มีบทบาทหลักในการดําเนินการ 

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานอ่ืนๆ โดยนําแนวคิดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของ มรภ. เป็นแกนนําในการ
ขับเคล่ือนหรือเป็นองค์กรหลักในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนํา หมายความถึง โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีการดําเนินการในปี
ที่พิจารณา โดย มรภ. เป็นเจ้าภาพ เป็นแม่งาน หรือมีบทบาทหลักในการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือเป็นการ
ดําเนินงานเฉพาะ มรภ. ที่มีหน่วยงานอ่ืนมาร่วมในกิจกรรม 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ. เป็นแกนนําโดยนับทั้งโครงการท่ีดําเนินการเฉพาะ มรภ. และโครงการที่มีหน่วยงานอ่ืน
ร่วมดําเนินการ ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมในกิจกรรมเทียบกับจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการทั้งหมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6   ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล ความครอบคลุมของ
ครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท

ห่างไกล โดยมีแผนงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล โดยมีการจัดทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาสายครูมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลอย่างเพียงพอและมีการพัฒนา และดําเนินการ
โครงการ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยจัดระบบถ่ายทอดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ”  ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบท
ห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรฝีกอบรมท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหลักสูตรระยะส้ัน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบท
ห่างไกล ความครอบคลุมของครูในโรงเรียนชนบทห่างไกลที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 4 ระดับ ดังน้ี 
1. มีแผนงานและและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียนชนบทห่างไกล 
2. มีการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสายครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลอย่างเพียงพอ 
3. มีการพัฒนา และดําเนินการโครงการ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยจัดระบบถ่ายทอดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย

ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพแต่ละวิชา โดยประสานความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

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

ที่เป็นหลักสูตรระยะส้ัน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง หรือเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
ตัวชี้วัดที ่1.7   อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพ้ืนที่บริการของ มรภ.

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนในพ้ืนที่บริการ โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา

การอ่านออกเขียนได้ หมายความถึง การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน โดยอ้างอิงเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่กําหนด ดังน้ี 

1. การอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร่ืองของนักเรียน ดังน้ี  
1.1 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคํา ประโยค หรือข้อความส้ันๆ ที่เป็นวงคําศัพท์ ที่กําหนด ในแต่ละ

ระดับชั้นปี ทั้งที่เป็น คําที่มีความหมายโดยตรงหรือคําที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.2 การอ่านรู้เร่ือง หมายถึง การอ่านคํา ประโยคข้อความส้ันๆ หรือเร่ืองราวที่เป็นวงคําศัพท์ที่กําหนดในแต่ละ

ระดับชั้นตรี ทั้งที่เป็นคําที่มีความหมายโดยตรงหรือคําที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสามารถบอกข้อคิด
ที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สําหรับเด็ก (เป็นข้อความง่ายๆ) จับใจความเร่ืองที่อ่าน ตอบคําถามจากเร่ืองที่อ่าน 
บอกความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่สําคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน คาดคะเนจากเร่ืองที่อ่าน และสรุป
ความรู้ข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 

2. การเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนคําประโยคหรือเร่ืองของนักเรียน ดังน้ี 
2.1 การเขียนคํา หมายถึง การเขียนคําที่เป็นวงคําศัพท์ที่กําหนดในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีการเขียนคําตามคําบอก 

(ประเมินเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
2.2 การเขียนประโยค/เร่ือง หมายถึง การเขียนประโยคง่ายๆ การเขียนเร่ืองส้ันๆ เก่ียวกับประสบการณ์หรือ

จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ 
ประชากรในวัยประถมศึกษา หมายความถึง นักเรียนในระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ทั้งที่เป็น

การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ที่ผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้อ้างอิงเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่กําหนด ทั้งที่เป็นการศึกษา ในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต่อจํานวนนักศึกษาในระดับประถมศึกษาทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8   จํานวนโครงการการพัฒนาท้องถ่ินของ มรภ. และจํานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

หน่วยนับ โครงการ
คําอธิบาย เพ่ือให้ มรภ. ดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุม ครบถ้วนเป้าหมายการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญ 
จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น มรภ. หมายความถึง โครงการตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในพ้ืนที่บริการที่ มรภ. 

รับผิดชอบ จําแนกตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
การศึกษา และมีการดําเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่พิจารณา 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นสะสม หมายความถึง โครงการตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในพ้ืนที่บริการท่ี มรภ. 
รับผิดชอบ จําแนกตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
การศึกษาที่มีการดําเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดย มรภ. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีปัจจุบัน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น นับจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ. โดยจําแนกเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษา ที่มีการดําเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเฉพาะปีที่พิจารณานับจํานวน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นสะสม นับจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ. โดยจําแนกเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษา 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
ตัวชี้วัดที ่1.9   จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการทีเ่ก่ียวกับการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงค์ 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของ มรภ. 

หน่วยนับ คน 
คําอธิบาย เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระราโชบายด้านการศึกษา โดยมี มรภ. เป็น

หน่วยงานขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการผู้เข้าร่วมโครงการ หมายความถึง ประชาชน เยาวชน นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรในพ้ืนที่บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่ มรภ. จัดขึ้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ หมายความถึง คนไทยท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มี
พ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพมีงานทํา และ 4) เป็นพลเมืองดี มีวินัย 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่ มรภ. จัดขึ้นในทุกโครงการ
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.10   ระดับความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น เสริมสมรรถนะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ต้ังแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการ  บูรณาการพันธกิจสัมพันอย่างมีส่วนร่วมท้ังด้านการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีการสํารวจศึกษา สมรรถนะของบุคลากรที่มีในปัจจุบันในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน

และความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 
2. มีการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร 

3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. มีการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนําผลการประเมินมา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ตัวชี้วัดที ่1.11   อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรอืนในพ้ืนที่การพัฒนาของ มรภ.

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตาม พระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา ให้คนไทยในหมู่บ้านพ้ืนที่การพัฒนาของ มรภ. มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือน  หมายความถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนประกอบด้วยค่าจ้างและ

เงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บําเหน็จบํานาญ เงินทุนการศึกษาและรายได้อ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้
ครัวเรือนเดิมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินโครงการของ มรภ. ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนก่อนการดําเนินโครงการของ มรภ. และข้อมูลรายได้ของครัวเรือนภายหลังการดําเนินโครงการ
ของ มรภ. ทั้งจากรายได้ที่ขึ้นจริงหรือรายได้จากการประมาณการตามหลักทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลา (บาทต่อปี) 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตัวชี้วัดที ่1.12   จํานวนวิสาหกิจชมุชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคค์วามรู้
จาก มรภ. 

หน่วยนับ ราย 
คําอธิบาย เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ประสบความสําเร็จในการประกอบการส่งผล

ให้เกิดอาชีพ รายได้ และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน หมายความถึง กลุ่มคนในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ที่รวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังอย่างชัดเจน เพ่ิงได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตา มรภ. 
ผู้ประกอบการใหม่ หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบการในพ้ืนที่บริการของ มรภ. โดยเป็นการ

ประกอบการธุรกิจ บริการใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา มรภ. 
ประสบความสําเร็จ หมายความถึง วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการมั้ย ซึ่งได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาจาก มรภ. 

ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหรือมีความก้าวหน้าในการดําเนินการอย่างเป็นรูปประธรรมในด้านรายได้ 
ผลประกอบการ ด้านการตลาด ด้านภาพลักษณ์ หรืออ่ืนๆ ที่แสดงถึงความสําเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือแผนงานท่ี
กําหนด 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับองค์ความรู้เพ่ือการ
พัฒนาจาก มรภ. 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคนในชุมชน

ให้มีจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 กําหนดให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลัง
การเรียนรู้ เชิดชูปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน” ประกอบ
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้น
การพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้าน
สุขภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการจัดทําแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จไว้อย่าง
ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 

2. มีการดําเนินงานตามแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3. มีโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว้ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 
5. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนโดยปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน เช่น 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีดัชนีสุขภาพเพ่ิมขึ้น อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทํางานใน
ท้องถิ่นลดลง มีวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้น 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.14   จํานวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้

หน่วยนับ ชุมชน 
คําอธิบาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

ของ มรภ. และทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง 
การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนชุมชนต้นแบบ ที่พ่ึงพาตนเองได้ จากการได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาจาก มรภ. 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง 
กับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดที่ 1.15   ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวตักรรมได้รับทุนภายนอกสําหรับการทาํวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และหรือ
ได้รับรางวัลในเวทรีะดับชาติหรือนานาชาติ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม  หมายถึง  จํานวนผู้อยู่ในตําแหน่งนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมทุกคนร่วมถึง

คณะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยโครงการนั้นๆท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีปฏิทินนั้นๆ ไม่นับนักวิจัยและหรือผู้สร้าง
นวัตกรรมที่จ้างชั่วคราวประจําโครงการฯ ไม่นับรวมนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมท่ีลาศึกษาต่อได้รับทุนภายนอก
สําหรับการทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมและหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติแต่ไม่นับซ้ํากับงานวิจัยหรือ
งานนวัตกรรมอ่ืนๆ 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

ทุนภายนอก หมายถึง จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นับจํานวนเงินที่มี
การเซ็นสัญญารับทุน และหากได้รับทุนต่อเน่ืองให้เฉล่ียเป็นรายปี) 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับอัตราส่วนจํานวนนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอก สําหรับการทําวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และ
หรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.16   อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองคค์วามรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งถูก

นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา หมายความถึง งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบใด ๆ หรือผลงานใด ๆ ที่ได้รับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงานที่ถูกนไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หมายความรวมถึง ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อสาธารณะ หรือ
ผลงานที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา ถูกนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสังคม  

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนผลงานท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์ที่มีข้อมูลประจักษ์ เทียบกับจํานวนผลงานท้ังหมด ในปีที่มีการพิจารณา 
ร้อยละ  =   จํานวนผลงานฯที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
                                จํานวนผลงานฯ ทั้งหมด      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.17   ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  

หมายถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการที่กว้างขวางและลึกซึ้ง สนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมในประเด็นท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และประเด็นที่มีความเปราะบางที่เก่ียวข้องกับจังหวัดและภาคใต้ด้วย
องค์ความรู้ด้านวิชาการข้ามขอบข่ายของสาขาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นท้ายทายท่ีสังคมกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเน้นการให้ “คน” ในชุมชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการวิจัยต้ังแต่การเร่ิมคิดการต้ังคําถามการวางแผนและค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบโดยมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง (Action Research) ทําให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ผลงานและแก้ปัญหาของตนเองตลอดจนยกระดับการ
แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้เกิดการเช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
2. มีชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยที่สอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ  

ที่สังคมกําลังเผชิญ เช่น ปัญหาความม่ันคงด้านพลังงาน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
3. มีการดําเนินการของศูนย์การวิจัยการพัฒนาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. มีเครือข่ายการดําเนินการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้เกิดการเช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้เกิดการเช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.18   ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ 

หน่วยนับ ชิ้น 
คําอธิบาย เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน จนเป็นที่

ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก 
ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า หมายความถึง ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์ก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือทํางานในมหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสู่สาธารณะ 
ในรูปแบบการตีพิมพ์ เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน หรือที่ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิเช่น
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ คิดค้น งานประพันธ์ หรือ งานในลักษณะอ่ืน ๆ งานหรือโครงการท่ีมีผู้เข้าร่วมจาก
หลายองค์กร หลายหน่วยงานท่ัวทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 

รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ หลาย
ภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการกําหนด เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติ 

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีที่มีการพิจารณาท่ีไดรับ การตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.19   จํานวนโครงการวิจยัที่ร่วมกับกลุ่มเครอืข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ ต่างประเทศ

หน่วยนับ โครงการ
คําอธิบาย โครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ  หมายถึง โครงการวิจัยที่สนับสนุนการ

วิจัยที่เป็นการทํางานร่วมกันในประเทศ และระหว่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยริเร่ิม

แผนงานระดมทุนวัยระหว่างประเทศ เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานระดับนานาชาติและมีบทบาทในชุมชน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.20   กลไกการกํากับดูแลให้การดําเนนิงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น

มาตรฐานสากล 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย การกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น

มาตรฐานสากล  หมายถึง  การพัฒนากลไก กระบวนการ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือประโยชน์

ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยไม่กระทบกับความสมบูรณ์ของการวิจัย หรือ เป็น
อุปสรรคกับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การกํากับดูแลให้การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีกลไกในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานงานวิจัยมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่

เป็นมาตรฐานสากล 
2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการดําเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของ

แต่ละสาขาวิชา 
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปีในการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดทําขึ้น 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์”  ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนยีมประเพณีและศลิปวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.21   ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศนูย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย ความสําเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

และหรือสวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือ
ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีแผนการดําเนินการ และการกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือ
ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 
หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

2. มีแผนการดําเนินงานในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือ
สวนพฤกษศาสตร์ 

3. มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิต
วิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

4. ดําเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 
5. รายได้จากการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณ พุทธทาสภิกขุ หรือสวน

พฤกษศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.22 ระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย ความภาคภูมิใจของผู้รับบริการ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อการรับบริการในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับการ

บริการด้านศิลปวัฒนธรรมว่ามีความสําคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระทําส่ิงต่าง ๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

สัดส่วนระดับความภาคภูมิใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรมเทียบกับจํานวนผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.23   ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย การมีส่วนร่วมอนุ รักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การ
เรียนรู้ ด้วยการจัดต้ังโรงละครและการแสดง ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การสนับสนุนคณะละคร วงดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมท้ังการจัดต้ังหอศิลป์เพ่ือจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลปะ
พ้ืนถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
2. มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือ

ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินความสําเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และ

หรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม 

และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตละพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คณุภาพการผลิตและพฒันาคร ู

ตัวชี้วัดที ่2.1   การพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพสูงและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน
ท้องถ่ินและประเทศ 

หน่วยนับ หลักสูตร
คําอธิบาย เพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษ ที่ 21  

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หมายความถึง  การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง การทบทวนสาระรายวิชา การทบทวนส่ือ วิธีการสอนของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร หรือการดําเนินการ 
ใดๆ เพ่ือให้หลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถผลิตครูตามเป้าหมาย  

กระบวนการผลิตครู หมายความถึง  กระบวนการในการคัดเลือกผู้เรียนจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผล การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการดําเนินการใด ๆ เพ่ือเป็น
การบ่มเพาะ ปลูกฝัง ปรับเปล่ียน พฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือให้การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถผลิตครูตาม
เป้าหมาย  

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

สมรรถนะบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู้ทักษะ และ
ทัศนคติตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่กําหนด 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาในปีที่พิจารณา โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ส่วนหลักสูตรที่มีการทบทวนสาระรายวิชา การทบทวนส่ือ วิธีการสอนของเน้ือหาวิชาของหลักสูตร หรือการ
ดําเนินการอ่ืน ให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์และส่งผลต่อ การพัฒนาบัณฑิตครูอย่างเป็นรูปธรรม นับจํานวนกระบวนการผลิตครู
ที่มีการปรับปรุง พัฒนา และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตครูอย่างแท้จริง 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2   ร้อยละครูของครทูีมี่ประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย คําว่า “ครูของครู” ย่อมสะท้อนถึงผู้ที่มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษด้านการสอนและความเป็นครู  ดังน้ันประสบการณ์

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

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนอาจารย์ที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เคยเป็นครู อาจารย์ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ 
หรือผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใดๆ ที่มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี
การศึกษาที่พิจารณาเทียบกับจํานวนอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตัวชี้วัดที ่2.3   ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย การพัฒนาทางวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาครูเป็นวิธีการหรือช่องทางของการสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครู

ให้เป็นยอมรับอย่างกว้างขว้าง  และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอันเกิดจากการวิจัยและการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยในสาขาวิชาชีพครู  ซึ่งผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตครูการพัฒนาครูที่หมายรวมถึงผลงานวิจัยที่เป็นของครูของครู  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  หรือครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครู  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาชีพครูหรือวารสารทาง
การศึกษา  หรือวารสารที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับวิชาชีพครู/วิชาชีพทางการศึกษา  การนําเสนอในงานวิชาการต่าง ๆ  
อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และเล่มเอกสาร  รวมถึงการนําผลงานการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม   มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติหรือนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของกระบวนการคดัเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชพีครูและมีคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย  การผลิตครูให้มีคุณภาพสูงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพ

ครูเป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคล่ือนสู่คุณภาพ  ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูเข้าเรียนครูจะส่งผลต่อคุณภาพของครู   
 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพครู  หมายถึง  

นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด  มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพครู  มีความประพฤติดี 
เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครูได้  5 ระดับ ดังน้ี 
1. จัดทําแผนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นไปตามท่ีหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครูกําหนด 
2. มีการกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนมีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติดีได้รับการคัดเลือก

เรียนวิชาชีพครู 

3. มีกลไกและระบบการคัดเลือก  คัดกรอง นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพครู 
4. จํานวนนักเรียนเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีความประพฤติดีที่สนใจเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา 
5. มีการติดตามประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและปรับปรุงในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
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ตัวชี้วัดที ่2.5   มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าสู่วิชาชีพ 

หน่วยนับ ระบบ 
คําอธิบาย เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพระหว่างบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

เป็นครูประจําการ จะนําไปสู่การยกระดับสมรรถนะ  ทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง (Re skill 
and Up Skill)   

มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายความถึง การสร้าง
ระบบ รูปแบบ วิธีการ ส่ือ ช่องทาง เพ่ือให้เกิดเครือข่าย ระหว่างครูประจําการท่ีเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์ (Offline) ที่
ก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนระบบ รูปแบบ วิธีการ ส่ือ ช่องทางที่ทําให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูประจําการที่เป็นบัณฑิตของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีกิจกรรมและการดําเนินการของเครือข่ายมีสมาชิกในเครือข่ายอย่างชัดเจนและมีการนําผลการเข้าร่วม
เครือข่ายไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.6   ร้อยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาได้เข้าทํางานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย บัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาได้เข้าทํางานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค  หมายถึง  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เข้าทํางานด้านการศึกษาในภูมิภาคของตน ทั้งนี้ภูมิภาค  หมายถึง ภูมิลําเนาของตนเอง  โดย
หมายรวมถึง จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

จํานวนบัณฑิตครูที่ทํางานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิลําเนาของตนเอง โดยพิจารณาจากสําเนาทะเบียนบ้านของ
บัณฑิต เทียบกับจํานวนบัณฑิตท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.7   ร้อยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์และเข้าทํางานกับหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย การผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์  เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

สามารถทํางานตรงตามวิชาชีพทางการศึกษาตามความต้องการของหน่วยงานเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและการศึกษาของประเทศ  ดังนั้นบัณฑิตครูที่ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบคัดเลือกผ่าน
เกณฑ์และเข้าทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี หมายถึง  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีสอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดและรับเข้าทําหน้าที่ครูหรือทํางานด้านการศึกษาในสถานศึกษาได้ภายหลัง
สําเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี  โดยเทียบกับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนบัณฑิตท่ีสอบผ่านการคัดเลือกและเข้าทําหน้าที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ หรือทํางานเก่ียวกับการศึกษา  รวมถึงผู้ที่
ได้ขึ้นบัญชีรอการเรียกบรรจุเข้าทํางานด้วย  โดยเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือ
เทียบเท่า 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติชาวไทยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้ารับการทดสอบภาษาต่างประเทศ   

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปหรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หมายถึง ผลการเข้าสอบ
วัดสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าจากจํานวน
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 – 4  โดยตามลําดับดังน้ี 
1. กําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาและบริบทของสถาบันที่

สอดคล้องกับความต้องการใช้ครูของประเทศ  และกําหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์
ขั้นตํ่าที่สถาบันกําหนด 

2. จัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาวในการยกระดับมาตรฐานผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่กําหนด 
3. จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะในการยกระดับมาตรฐานผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่กําหนด 
4. มีระบบกํากับ  ติดตาม  และส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง 
5. จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกฑณ์ขั้นตํ่าของทักษะภาษาอังกฤษท่ีสถาบันกําหนด (ร้อยละ 20) 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่2.9   การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย       โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครู  

เป็นแหล่งทดลองวิจัยพัฒนานวัตกรรมให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู  เป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการสอนหรือการ
บริหาร (ราชบัณฑิตยสถาน)  ให้กับชุมชนท้องถิ่น  รวมถึงการเป็นโรงเรียนทางเลือกของการพัฒนาบุตรหลานให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

        นับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3 
ระดับ ดังนี้ 

1. มีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2. มีแผนการขับเคล่ือนการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ตัวชี้วัดที่ 2.10   ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีเ่พ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คําอธิบาย การพัฒนาสมรรถนะครูประจําการเป็นกระบวนการหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนผลด้วยคะแนน 

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

การจัดเก็บข้อมูล 
 

ข้อมูลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนกับครูที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู
ประจําการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยเปรียบเทียบผลคะแนนผู้เรียนก่อนและหลังการดําเนินการเฉพาะคะแนนท่ีตรงกับ
หัวข้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือประเด็นการพัฒนานั้น ๆ 

 
 
ตัวชี้วัดที ่2.11  ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดการเรียนการ

สอน  การวิจัยและนวัตกรรม  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ  เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือ
เป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. มีการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4. มีการประเมินและนําผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและนํามาสู่ปรับปรุงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัดไป 

5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเทียบเคียง

กับสถาบันอ่ืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ” คณุภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาํหรบัศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที ่3.1   จํานวนหลักสูตรการที่ถูกปรับปรุงให้ทนัสมัย และหรือหลกัสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินและสอดคลอ้งกับการพัฒนาประเทศ  

หน่วยนับ หลักสูตร
คําอธิบาย หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความ

สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติ ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยการทบทวนคุณภาพหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพ่ือรับมือกับแนวโน้มลดลงของจํานวนนักศึกษา การปรับบทบาท
อาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ การจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส

พบปะและมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงกว่า 

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุง พัฒนาในปีประเมิน โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัดที ่3.2   ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ให้มีความทันสมัยและสอคดล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยสํารวจและประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลหลักสูตรและความรับผิดชอบสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม
ทั้งจัดทําฐานข้อมูลรายละเอียดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ด้วยการเชิญนักบริหารนักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา
ระดับชาติและระดับนานาชาติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีผลการศึกษา/ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนากลไกในการกํากับดูแลหลักสูตรและกําหนดความรับผิดชอบสําหรับการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีระบบและกลไก ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ 
4. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
ตัวชี้วัดที ่3.3   ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในปีงบประมาณนอกเหนือจากการเรียนการสอน

ตามปกติเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองดี 
พลเมืองดี หมายถึง การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามสภาพบริบททางสังคมและทําประโยชน์ให้แก่สังคม 

ได้แก่ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนรวมถึงประเทศชาติเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายของ
บ้านเมือง มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นบุคคลท่ีมีจิตสํานึกในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมดี มีจิตใจดี มีความรับผิดชอบ รักษา

ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้ความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันเพ่ือให้เกิดความสงบสุข (ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550) 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับสัดส่วนจํานวนกิจกรรมท่ีเสริมหลักสูตร ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี เทียบกับจํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ดําเนินการภายในปีงบประมาณท้ังหมด 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.4   ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 

สมรรถนะ หมายความถึง ความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ 
และ ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทํามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 

การประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การดําเนินการเพ่ือชี้บ่งความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากการทดสอบ การประเมิน การสอบถาม หรือการดําเนินการในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็น
ของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ โดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง 
น้อย น้อยมาก 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

คํานวณค่าเฉล่ียของระดับผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต จากจํานวนสถาน
ประกอบการที่ตอบแบบสํารวจ 

 
ตัวชี้วัดที ่3.5   ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สง่เสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

โครงการ / กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมี

ความรู้คู่คุณธรรมภายใต้หลักการพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง อันนําไปสู่การมีความรอบรู้เก่ียวกับ
วิชาการต่าง ๆ เพ่ือประอบการวางแผนการดําเนินชีวิตมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และอดทน มี
ความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

      คํานวณร้อยละของโครงการ /  กิจกรรมของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะหรือสาขาวิชาที่มีการบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดให้แก่นักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่3.6   อัตราการได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพ มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้  

การได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หมายความถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ัน ๆ ที่ได้งานทํา ทํางานตรงสาขาหรือ มีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การมีงานทํา นับการ
ทํางานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้ประจํา เพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษา
เท่านั้น 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตรการคํานวณ ค่าร้อยละ
นี้ไม่นําบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้ว แต่ไม่ได้เปล่ียนงานมาพิจารณา 

 
ตัวชี้วัดที ่3.7   ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สําคัญ คือ การส่งเสริมการ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัด CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
ตัวชี้วัดที ่3.8   นักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวทิยาลัยกําหนด (IC3 

หรือเทียบเท่า) 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นส่ิงที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกยุค
ดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การจัดเก็บข้อมูล 
 

การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัด (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัดที ่3.9   ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะ มีคุณภาพ มีศักยภาพในสาขาวิชาที่ศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ ของ

สถานประกอบการ หรือแวดวงวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสาร หลักฐาน และส่ิงบ่งช้ีใด 

ๆ ที่แสดงถึงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคลว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม การ
ทดสอบ การประเมิน หรืออ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันทาง วิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งออกหรือรับรองโดยองค์กร หน่วยงาน 
บุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา นั้นๆ เทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในช่วงเวลาที่มีการประเมิน เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัดที ่3.10   จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของ

ผู้เรียน 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่

สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียนเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดที ่3.11   จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ด ี

หน่วยนับ ร้อยละ 

คําอธิบาย อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นแม่พิมพ์หลักในการผลิตบุคลากรออกสู่สังคมและตลาดแรงงาน ควรได้รับ
การพัฒนาการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังเช่นแนวคิดที่ว่า 
“นักศึกษาจะเป็นอย่างท่ีครูเป็น มากกว่าจะเป็นอย่างที่ครูสอน” 

การจัดเก็บข้อมูล 
 

นับจํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีเทยีบกับจํานวนอาจารย์

ทั้งหมด 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบคุลากรการเงิน และงบประมาณ  

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวชี้วัดที ่4.1   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและความสามารถสูง ที่จะทําให้มหาวิทยาลัย คณะ และสํานักต่างๆ มี

ทางเลือกด้านบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทในการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดเก็บข้อมูล นับสัดส่วนจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัดที ่4.2   ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนบัสนุน 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษา

วิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ
สถาบันการนับตําแหน่งทางวิชาการและของบุคลากรสายสนับสนุนให้นับ ณ. วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอนสําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงิน
รายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน 
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสนับสนุนการสอน 

การวิจัย การทํานุบรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานที่
รับผิดชอบ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลา
การจ้างท่ีชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 

การจัดเก็บข้อมูล นับสัดส่วนจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และจํานวนบุคลากรที่ได้ตําแหน่งวิชาชีพที่สูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที ่4.3   ระบบและกลไก การจัดทําแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็ม
ศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและสมดุล 

หน่วยนับ ข้อ 
คําอธิบาย ระบบและกลไก การจัดทําแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์อาคาร สถานท่ี และโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็ม

ศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและสมดุล หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
อาคารสถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทําข้อแนะนําเก่ียวกับการใช้
อาคารสถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังจัดทําแผนงาน การบํารุงรักษา 

การปรับปรุงตกแต่ง และการกําจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุงสภาพโดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  

การจัดเก็บข้อมูล การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังน้ี 
1. ดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ข้อแนะนํา เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. มีการจัดทําแผนงาน การใช้การบํารุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกําจัดทิ้ง เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
3. ดําเนินการบํารุงรักษา ปรับปรุงตกแต่ง และกําจัดทิ้ง เพ่ือให้การใช้อาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวย
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ความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันและอนาคต 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน การใช้อาคารสถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ตัวชี้วัดที ่4.4   จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

หน่วยนับ เครือข่าย
คําอธิบาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ หมายความถึง เครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเป็นที่ยอมรับ 

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศที่มีการทําความร่วมมือ อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ดําเนินโครงการกิจกรรมเชิงประจักษ์จากความร่วมมือนั้นในปีที่ประเมิน 

 

ตัวชี้วัดที ่4.5   ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย ความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนากลไก
และแผนงานในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืน ๆ 
การพัฒนาเทคนิคในการใช้น้ําอย่างประหยัด การนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ในการกําจัด
ขยะอย่างยั่งยืน รวมท้ังการผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอ่ืน ๆ สู่ชั้น
บรรยากาศและระบบนิเวศน์ 

การจัดเก็บข้อมูล การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังน้ี 
 
1. กําหนดนโยบาย และสร้างความตระหนักในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรม 
2. กําหนดกลไก แผนงาน และการดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

3. การดําเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

4. ติดตามและประเมินระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

5. ประเมินผลระดับความสําเร็จตามการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม และ
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่4.6   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และครอบคลุมผู้ใช้บริการไม่น้อย
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผูร้ับบริการห้องสมุดทัง้หมด

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย การบริการของห้องสมุด หมายถึง การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ ตลอดจนส่ิงอํานวย

ความสะดวกไว้ให้พร้อม และหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ 

(จินตนา เกสรบัวขาว ,2542) 
การบริการห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การอํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ด้วยข้อมูลที่
จําเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสะดวกโดยไม่จํากัดรูปแบบดําเนินการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในการทํางานอย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
เชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ จัดหาวัสดุด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ยืมอย่าง
เพียงพอ ดําเนินการสนับสนุนการใช้และการเก็บวัสดุด้านการศึกษา ทั้งหนังสือและวัสดุต่างๆ  ในรูปแบบกายภาพและ
ดิจิทัล ดําเนินการบูรณาการวัสดุการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเข้าถึงห้องสมุดของสาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่าในระดับสูงสุดด้วยนวัตกรรม
ออนไลน์ใหม่ ๆ และดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้มีคุณภาพเพียงพอในการสนับสนุนการเรียน

การสอน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวโน้มในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 

การจัดเก็บข้อมูล ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50***
 

ตัวชี้วัดที ่4.7   ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล

หน่วยนับ ระบบ 
คําอธิบาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบการบริหารที่มี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถปรับตัวให้ทันกับ การ

เปล่ียนแปลง  
ระบบบริหารจัดการ หมายความถึง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมี การพัฒนา

อย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้
ระบบบริหารน้ันอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ ด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing 
System : TPS) ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS) ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ
(DecisionSupportSystem : DSS)และระบบ สารสนเทศสํา นักงาน (Office Information System : OIS) 
โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบบริการการศึกษา 2) ระบบการเงินและงบประมาณ 
3) ระบบริหารงานบุคคล 4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน 5) ระบบเอกสาร งานสารบรรณ และระบบอ่ืน ๆ 

 การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนระบบหลักและระบบย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการพัฒนาและมีการดําเนินการ อย่างเป็นรูปธรรมนําไปสู่
การสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

  

ตัวชี้วัดที ่4.8   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยนับ ระดับ 

คําอธิบาย ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดต้ังทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสารที่มีขีดความสามารถสูง เพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาใช้ในการบริการ 

การจัดเก็บข้อมูล การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีการทบทวนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารท้ังหมดของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานผลการทบทวนท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กําหนดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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2. มีทีมงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารที่มีขีดความสามารถสูง และมีการให้บริการท่ีมี
คุณภาพสูงสําหรับสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งการอบรมในห้องเรียน และการอบรมในที่ทํางานให้มีความเข้าใจและ

สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการประเมินความคุ้มค่าในการบํารุงรักษาและ

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบํารุงรักษาและ

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวชี้วัดที ่4.9   อัตราการขยายตัวของงบประมาณทีม่าจากการบริหารจัดการทรัพยากรและการระดมทุน 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย        มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดหารายได้เพ่ิมเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดยการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินและทรัพยากรอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความสามารถในการระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมี
สาระสําคัญ คือการจัดให้มีกิจกรรมการรับบริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การเพ่ิม
ช่องทางรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้ผลงานการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาชุมชนทั้งด้านความยากจน สุขภาพ และด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการ
ระดมทุน พร้อมกับการมอบผลตอบแทนที่ดีและน่าภาคภูมิใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาแผน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระดับความสําคัญทางวิชาการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการระดมทุนมีการเช่ือมโยง
กับการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินให้มีความ
โปร่งใส และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในท่ีเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

การจัดเก็บข้อมูล      ร้อยละของงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจากการบริหารทรัพยากร และการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดที ่4.10   ระดับความสําเร็จของกลไกในการบรหิารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย กลไกในการบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการให้ทุนการศึกษาที่สามารถดึงดูด

นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงแต่ขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
รวมท้ังนักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นักศึกษาที่มีฐานะยากจนนักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกาย นักศึกษาในพ้ืนที่
อ่อนไหว เป็นต้น โดยการวางระบบและดําเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
ศิษย์เก่า รวมท้ังการวางระบบพิจารณากล่ันกรองนักศึกษา และกระบวนการกํากับดูแล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้บริจาค
หรือผู้สนับสนุนเกิดความม่ันใจ ว่าเงินที่บริจาคได้ถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 

การจัดเก็บข้อมูล การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษา 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีนโยบายและแผนในการจัดหาทุนและการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 
2. วางระบบและดําเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ 
3. มีกระบวนการในการบริหารจัดการและการกํากับการให้ทุนการศึกษาที่ชัดเจนและโปร่งใส 
4. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5. ความพึงพอใจของผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดที ่4.11   ระดับความสําเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ ระดับ 
คําอธิบาย การประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

กลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  หมายถึง  

การออกแบบกลไกและเคร่ืองมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามา
มีบทบาทในกระบวนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและเข้มข้นขึ้น เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส่ือสารระหว่างกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการปฏิบัติ กลไกการจัดการ และภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

การจัดเก็บข้อมูล การนับผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังน้ี 
1. มีการศึกษาระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไก
กํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. มีการกําหนดกลไกกํากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5. มีการนําผลการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.12   ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่าย และปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

หน่วยนับ ฐานข้อมูล 
คําอธิบาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีข้อมูลศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าเพ่ือสนับสนุน การบริหารและการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า หมายความถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมสัมพันธ์

หมายความถึงกิจกรรมใดๆ ที่ดําเนินการเพ่ือให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 

การจัดเก็บข้อมูล นับจํานวนฐานข้อมูลศิษย์เก่า จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นในปีประเมิน 

 

ตัวชี้วัดที ่4.13   ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีตอ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หน่วยนับ ร้อยละ
คําอธิบาย เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หมายความถึง การสํารวจ การประเมิน การดําเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การอํา นวยความสะดวก หรือการดํา เนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ  โดยประเมินตามเกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

ประชาชนผู้รับบริการ หมายความถึง ประชาชน นักศึกษาผู้ประกอบการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีส่วน ในการ
รับบริการใด ๆ ของมหาวิทยาลัย 

การจัดเก็บข้อมูล คํานวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ ประเมิน
เป็นภาพรวมของการดําเนินงานในปีประเมิน 
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