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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนที่เกี่ยวข้อง  

โดยดำเนินการตามระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนเป็น 3 ระดับ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการในแผนระดับ 3 คือแผนท่ีจัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของแผนระดบัท่ี 1 และระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ
อธิการบดีไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดทำขึ้น
โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งงบประมาณ รายได้ 
รายจ่าย และทรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วง 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ              
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาความมั่นคง รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ      
โดยการบูรณาการตัวชี ้ว ัด ทั ้งจากตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ตัวชี ้ว ัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และตัวชี ้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ได้กำหนดสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี  1  บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนท่ี  2   ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนท่ี 4 กลไกขับเคลื่อน  การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือ

สำหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันภารกิจต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าประสงค์
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชั ดเจนอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย นำสู่ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 
2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้ 6 เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ 38 ตัวชี้วัด  และโครงการที่รองรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมการบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วตามบริบทขอ งสังคม 
แนวนโยบายของรัฐ และความเป็นโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององค์กรอยู่ตลอดเวลา การปรับ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ในลักษณะการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงกลยุทธ์การใช้ประสิทธิภาพของบุคลากรให้
เต็มศักยภาพและความสามารถ ทำงานได้หลากหลาย มีการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และ
ความสำเร็จ 
 โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับยุทธศาสตร์การบริหาร เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานและบุคลากรได้รับ
ทราบยุทธศาสตร์การบริหารนำไปบริหารและปฏิบัติงานร่วมกัน อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและบุคลากรได้ร่วมกัน
ในลักษณะข้ามสายงานและข้ามหน้าที่ เพื่อให้เชื่อมโยงกลยุทธ์ หน่วยงานและบุคลากร ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการกำกับและตัดสินใจทางกลยุทธ์ให้เป็นไปตาม
กรอบงบประมาณและเงื่อนไขการดำเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• นโยบายรัฐบาล 

• นโยบายสภามหาวิทยาลยั 

• นโยบายผู้บริหาร 

• งบประมาณ 

• โครงสร้างบุคลากร 

• พัฒนางาน และประสานคน

ให้ทำงานร่วมกัน 

• เชื่อมโยงงานและบุคลากร

เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

• วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ 

• ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

• ความเชื่อมโยงของแผน 

• ระบบฐานข้อมลูเชิงกลยุทธ์ 

• ความสำเร็จของกลยุทธ์ 
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ในกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมุ่งสร้าง
การเป็นที ่พึ ่งของชุมชนท้องถิ ่นในด้านวิชาการ เพื ่อตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐาน  
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต (Future 
Economy) ใน 3 ด้าน คือ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนฐานความเชีย่วชาญการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ และดิจิทัลเพื่อสังคม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใช้วิธีการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า 

การกำหนดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอยู่ในกลุ่มของการพัฒนาชุมชนเชิง

พื ้นที ่ (Area-Based and Community) ซึ ่งได้กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การดำเนินงานตามจุดเน้นเชิง

ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area 

Based and Community) ดังนี้ 

 

 

 

 
เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) 
 

- เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป 

- ธุรกิจและโลจิสตกิส ์

- ท่องเท่ียวยั่งยืน 

- ระบบสุขภาพและสังคมเปน็สขุ 

 เศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy) 

 

 
เศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bio Economy) 
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1. อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in Region) 

2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area Based 

Development) 

3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green /Sustainability) 

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

(Integrated Government Budget) 
 

โดยกรอบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  

4 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้นหลัก 8 การพัฒนา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การผลิตและพัฒนาคร ู

3. การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. เกษตรคณุภาพและอาหารแปรรูป 

2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 

3. ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข 

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

5. ธุรกิจและโลจสิติกส ์

6. ดิจิทัลเพื่อสังคม 

1. พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอน 
2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
3. พัฒนาวิจัย 
4. พัฒนาบริการวิชาการ 
5. พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
6. พัฒนาการบริหารจัดการ 
7. พัฒนาบุคลากร 
8. พัฒนาภาษาและเทคโนโลย ี

6 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
35 กลยุทธ์ 
38 ตัวชี้วัด 

65 โครงการหลัก 
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โดยการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการ รายปีของส่วนราชการ จะต้องดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  

ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 

ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ระดับท่ี 3 คือแผนที่ทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำตามท่ีกฎหมายกำหนด  

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ โดยกลไกการ
ขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซึ ่งเป็นกลไกหลักในการนำแผนไปสู ่การปฏิบัติ โดยมีการพัฒนา
กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นกระบวนการ
บูรณาการแผนงานและโครงการเพื่อถ่ายทอดการดำเนินงานสู่หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีกระบวนการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลโดยวัดความสำเร็จเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีการติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส 
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ส่วนที่ 2  
ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ 3 ระดับ 

 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 เป้าหมาย  

 พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) 
“ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด   ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน   พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) ข้อ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (2) ข้อ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ยกระดับชุมชนท้องถิ ่นให้เข้มแข็งมั ่นคงยั ่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การพัฒนา

คน”“เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด 

แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพื่อผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่นและผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสถานที่สำหรับการสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนเป็นทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
อื่นๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวั ดและ
ภาคใต้ 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม   

เป้าหมาย  
ให้ความสำคัญโดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวกันของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            
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ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั ้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
(1) ข้อ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพื่อผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ

ท้องถิ่นได้มีการประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมีความ
ไวในการรับรู ้ (Sensitivity) มีความรอบรู ้ เนื ้อหาที ่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) มีจิต
วิญญาณความเป็นครูมีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนสังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

                   แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซยีน
เพื่อรองรับนักศึกษาที่หลากหลายจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุก
ระดับให้มีคุณภาพสูงรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา   โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ข้อ 4.3 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(2) ข้อ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(3) ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพื ่อส่งเสริมพัฒนาและรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยคณะและสำนักต่างๆมีทางเลือกด้านบุคลากรที่
เหมาะสมกับบริบทในการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินโดยการสร้าง
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากโครงการวิจัยและ
การบริการวิชาการและการให้คำปรึกษารวมทั ้งการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะ
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา  บริการ
วิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ ่งอำนวยความสะดวกและบริการที ่โดดเด่นผ่านการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วน
ต่างๆของยุทธศาสตร์เพื่อให้คณะสำนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดขีดความสามารถคุณภาพและ
ต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานได้  ด้านอาคารสถานที่และ
โครงสร้างพื้นฐานมีสิ ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา และพัฒนาระบบการกำกับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1. ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 
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1.2 แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
แนวทางพัฒนา 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและ
โครงข่ายบอร์ดแบรดนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมีสเถียรภาพและสอดรับกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั ้งกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถ
เชื่อมต่อถึงกันในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิดให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างมีค ุณภาพและทั ่วถ ึง ตลอดจนส่งเสร ิมการแข ่งข ันในตลา ดของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย  

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
 

2. ประเด็นที่ 8  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิม
มากขึ้น 

2.2 แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แนวทางพัฒนา 
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ  
การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะมีการ
วิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
วางแผนธุรกิจของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายของแผนย่อย 



 

 

 

14  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 เป้าหมายที ่1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
 

2.3 แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 
แนวทางพัฒนา 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์           
บ่มเพาะ ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิต และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการ
จัดการ การผลิต และการพัฒนาบุคลากร ทางเทคโนโลยีชั ้นสูงให้มีประสิทธภาพและมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
 

3. ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.2 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แนวทางพัฒนา 
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุ ก
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ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การส่งเสริม
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้
มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 
โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่เอื ้อต่อการดำรงชีวิตครอบครัว 
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่
มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทำงานที่เอื ้อต่อครอบครัวทุกภาคส่วน การ
พัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่สมดุลระหว่างชีวิต
การทำงานและชีวิตครอบครัว 
แนวทางพัฒนา 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงาน ส่งผลให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้
ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
แนวทางพัฒนา 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื ่อมโยงข้อมูลที ่เกี ่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความ
เข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อ
ความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลัง
สมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที่ 1. ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น 

3.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 
แนวทางพัฒนา 
จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
แนวทางพัฒนา 
จัดให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

3.4 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
แนวทางพัฒนา 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
 
 
 



 

 

 

17  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

แนวทางพัฒนา 
จัดให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 
เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที่ 1.แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2. มีคนไทยที่มีความสามารถและผู ้เชี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
 

4. ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิพล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2 แผนย่อยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางพัฒนา 
ปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ใน
การพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักาณะ
ที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด / ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
แนวทางพัฒนา 
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่โดยปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด 
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู และส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
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สมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่อง เพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริ หารจัดการศึกษาในทุกระดับ             
ทุกประเภท โดยปรับโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที ่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาโดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล
คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
แนวทางพัฒนา 
พัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต โดยพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิ ทัลและดิจ ิทัล
แพลตฟอร์ม สื ่อดิจิทัลเพื ่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท การศึกษาอย่างทั ่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื ่อการเรียนรู ้ดิจิทัลที ่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
แนวทางพัฒนา 
สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการะดับนานาชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ พัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากข้ึนเป็นระยะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในระดับชาติ และส่งเสริมสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
 



 

 

 

19  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

5. ประเด็นที ่14 ศักยภาพการกีฬา 
5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา  และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
5.2 แผนย่อยการส่งเสริมการออกกำลัง และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 
แนวทางพัฒนา 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออก
กำลังกายและการเล่นกีฬาขั ้นพื ้นฐาน รวมทั ้งสามารถปฐมพยาบาลเบื ้องต้นได้ ตลอดจน                     
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคลอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และ
พัฒนาให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่ว
ประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
การประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

6. ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก 
6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
6.2 แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

แนวทางพัฒนา 
เสริมสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ ่มผ ู ้มีรายได้น้อย เพื ่อยกระดับสู ่การเป็น
ผู ้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ทั ้งทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
จำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุม
ต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร 
ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

7. ประเด็นที ่20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
7.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
              2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 
7.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางพัฒนา 
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทั ้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื ้นที ่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ 
และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี การรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
7.3 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

แนวทางพัฒนา 
กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์          
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้  เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที ่เป็นเลิศในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื ่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ และการเสริมสร้างการรับรู้                  
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สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบรหิาร
จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 

8. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที ่1.  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.2 แผนย่อยของแผนแม่บท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางพัฒนา 
1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับมุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม“คน”โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก”จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มี
ความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตในระดับชุมชนเพื ่อนำไปสู ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที ่ย ึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด ็กไทยทุกคนต้องเร ียนทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัต ิต ั ้งแต่ระด ับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตโดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้าง              
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
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การเฝ้าระวังสอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจาก
ผู ้บริหารประเทศ/ท้องถิ ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม 
โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที ่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู ้บริหารประเทศต้องมี
คุณสมบัติทางจริยธรรมด้วยมีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองเพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรค
การเมือง 

4. ปรับ“ระบบ”เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมี
ความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้
เกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนดำเนินงาน 
ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐลดขั ้นตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที ่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการ
ดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริม
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ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชนซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัว
และเพิ ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง  และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายที ่2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

9. ประเด็นที ่23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
9.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมาย : 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

              2. มูลค่าการลงทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
9.2 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 
พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาคเกษตร
เป้าหมายของประเทศ ได้แก่  เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตทั ้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลาย ของผลผลิต รวมทั้งเพื ่อยกระดับรายได้ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี ่ยงในการทำ
การเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
มีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน และปัจจัย
การผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
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9.3 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
แนวทางพัฒนา 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมุนษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก           
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย เพื ่อให้
ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ  โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ 
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน 
การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนวัยแรงงาน บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบบริการสาธารณสุข 
และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1. คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
แนวทางพัฒนา 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการและการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1. คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

9.4 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
แนวทางพัฒนา 
พัฒนาองค์ความรู้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
สาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ในเอเชีย 

9.5 แผนย่อยของแผนแม่บท ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แนวทางพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย
ให้มีหน่วยงานเท่าที ่จำเป็น มีบทบาทหน้าที ่ท ี ่ช ัดเจน ไม่ซ ้ำซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ ได้แก ่ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์โดยการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของ
นักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่
มุ ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่
ออกแบบและควบคุมให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่
เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือทำหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  

3. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกำหนด อันจะทำให้
สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

4. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง
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ผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณา
การความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกัน
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
อนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์เพื ่อเพิ ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมี
ผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5. การเพิ ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรว ิจ ัยและนว ัตกรรม  เพื ่อผล ิต (เช ิงปร ิมาณ)  
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ใน
การดำเนินงานวิจัยซึ่งตั ้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที ่เหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  มาตรฐานการเลี ้ยงและใช้สัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์  
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพ
วิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 เป้าหมายที ่1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 
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แผนระดับท่ี 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
เป้าหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสร้างภาพลักษณ์ด ีและ เพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อำนาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
เป้าหมายที่ 5  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 
และ ภาคเอกชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
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6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง
กัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
เป้าหมายที่ 3  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2  การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3  พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที่ 4  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เป้าหมายที่ 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 6  เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศ 
เป้าหมายที่ 7  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
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เป้าหมายที่ 8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 9  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 10  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 11  พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ 12  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 13  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
เป้าหมายที่ 14  เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมายที่ 2  สร้างความม่ันคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน            

ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 3  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

ระบบนิเวศ 
เป้าหมายที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิต

และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็น

ธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส          

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

เป้าหมายที่ 5  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ 

เป้าหมายที่ 6  แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ สิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 4  ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

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

 
แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะเป็น 
ต้นแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื ่อง ได้แก่ (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น 
ระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดย เฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent 
Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจ ัย (2) การปฏิร ูปกฎหมาย (Regulatory 
Reform) ให้มีการนำเรื ่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (3) การปฏิรูปงบประมาณ 
(Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grantt และ Multi-year Budgeting โดย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวง
เป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้ 

1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน
ประเทศ สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง 
4 แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 

1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สร้างระบบ
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ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนา
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความ
ซ้ำซ้อนกัน  เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน  จะแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานทำในสาขา
อาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตของคนทำงาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3)  
การศึกษาสำหรับคนสูงวัย 

1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) 
โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และ 
บูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 
แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้างคนและองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้าง
ระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก (2) ลด
ความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบ
แม่นยำและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบ
โจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero 
Waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum Computing, 
Space Consortium, Gnomic Thailand เรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 

1.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู ่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดย
จะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุน
พัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in 
Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และ
นวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ ่ม เปลี ่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in 
Thailand เพ่ือสร้าง Value Creation 

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจและเติมศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและ
ประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธ ีการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่ง
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มหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที ่สร้างองค์ความรู ้แห่งอนาคต 
(Frontier Research/Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น (Area Based Development) ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 
ทั้งนี้การสร้างพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
(Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ ่งเป็นแขนขาให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, 
Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น 

2. โครงการที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้ 

2.1 โครงการเรื่องที่สำคัญและกำหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทำเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
Win) ได้แก่ (1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill กำลังคน (3) 
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน 
6,000 แห่ง ใน 4 ปี (5) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) 
การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) เพื ่อขจัดความยากจนแบบเบ็ด เสร็จ (7) โครงการ Genomic Thailand (8) 
โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ 
(9) โครงการ Futurium เป็นต้น 

2.2 โครงการเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ระบบนิเวศ เพื่อออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง 3 โครงการ 
เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง 
transformative change และเป็นการเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่สำคัญ 
รวมทั้ง จะทำให้เกิดความยั ่งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมการบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามบริบทของสังคม 
แนวนโยบายของรัฐ และความเป็นโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององค์กรอยู่ตลอดเวลา การ
ปรับยุทธศาสตร์การบริหาร ในลักษณะการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงกลยุทธ์การใช้ประสิทธิภาพของ
บุคลากรให้เต็มศักยภาพและความสามารถ ทำงานได้หลากหลาย มีการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์และความสำเร็จ 
 โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับยุทธศาสตร์การบริหาร เพ่ือประสานงานให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ได้รับทราบยุทธศาสตร์การบริหารนำไปบริหารและปฏิบัติงานร่วมกัน อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและ
บุคลากรได้ร่วมกันในลักษณะข้ามสายงานและข้ามหน้าที่ เพ่ือให้เชื่อมโยงกลยุทธ์ หน่วยงานและบุคลากร ผลักดัน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการกำกับและ
ตัดสินใจทางกลยุทธ์ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและเงื่อนไขการดำเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายรัฐบาล 

• นโยบายสภามหาวิทยาลยั 

• นโยบายผู้บริหาร 

• งบประมาณ 

• โครงสร้างบุคลากร 

• พัฒนางาน และประสานคน

ให้ทำงานร่วมกัน 

• เชื่อมโยงงานและบุคลากร

เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

• วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ 

• ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

• ความเชื่อมโยงของแผน 

• ระบบฐานข้อมลูเชิงกลยุทธ์ 

• ความสำเร็จของกลยุทธ์ 
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 ในกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มุ่งสร้างการเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นในด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐาน  
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต (Future 
Economy) ใน 3 ด้าน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนฐานความเชีย่วชาญการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ และดิจิทัลเพื่อสังคม 

กรอบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

4 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้นหลัก 8 การพัฒนา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การผลิตและพัฒนาคร ู

3. การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. เกษตรคณุภาพและอาหารแปรรูป 

2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 

3. ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข 

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

5. ธุรกิจและโลจสิติกส ์

6. ดิจิทัลเพื่อสังคม 

1. พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอน 
2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
3. พัฒนาวิจัย 
4. พัฒนาบริการวิชาการ 
5. พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
6. พัฒนาการบริหารจัดการ 
7. พัฒนาบุคลากร 
8. พัฒนาภาษาและเทคโนโลย ี

 



 

 

 

37  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) 

1. อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in Region) 

2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area Based 

Development) 

3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green /Sustainability) 

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

(Integrated Government Budget)
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12 ยุทธศาสตร์ อววน. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติและตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวนโครงการด้าน
การบริการวิชาการ
หรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area 
Based  (มรภ.1.4 / 
อววน) 

2. ระบบและกลไกการ
พัฒนาท้องถิ่น (มรส.) 

3. จำนวนชุมชนต้นแบบ
ที่สามารถบริหาร
จัดการและพ่ึงพา
ตนเองได้ (มรส.) 

1. ร้อยละของนักวิจัยและหรือ
ผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทนุ
ภายนอกสำหรับการทำวิจัย
และหรือสร้างนวัตกรรมและ
หรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรัพยส์ินทางปัญญาต่อจำนวน
ผลงานดังกล่าวท่ีถูกนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

3. ระบบกลไกส่งเสริมและ
สนับสนนุความเข้มแข็งของการ
วิจัยและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาชมุชน
ท้องถิ่น 

4. ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ 
ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพรห่รือได้รับรางวัล 
ระดับชาติ และ นานาชาติ  

5. กลไกในการกำกับดูแลให้การ
ดำเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจัยที่เปน็มาตรฐานสากล  

1. ผลลัพธ์ด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 
จำนวนองค์ความรู้  

2. ระดับการมีส่วนรว่มอนรุักษ์ 
และหรือฟื้นฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือพัฒนา
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม  

3. ระดับความสำเร็จในการ
บริหารจัดการพพิิธภณัฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิจัย และ
หรือศนูยพ์ัฒนาจิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์  

1. ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชีพทาง
การศึกษาในภูมิภาค 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา  

3. ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ
นักศึกษาเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  

4. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา  
 

1. จำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับกรพัฒนาประเทศ  

2. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4. หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
5. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
6. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน  
7. อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี  
8. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่

ต่ำกว่าระดับB1หรือเทียบเท่า  
9. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรทีี่สอบผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 หรือเทียบเท่า) 
10. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน 
11. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ 

เป็นแบบอย่างที่ดี  

1. ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ของ
สายสนับสนุน 

2. ระบบและกลไก การจัดทำแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์อาคาร สถานที ่และโครงสร้าง
พื้นฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใชพ้ื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล  

3. ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนนิการตามมาตรการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  

4. การบริหารจัดการและการใหบ้ริการห้องสมุดเพื่อส่งเสรมิการอนรุักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศที่สนับสนนุระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

6. อัตราการขยายตัวของงบประมาณทีม่าจากการบริหารจัดการทรัพยากรและการระดมทุน  
7. ระดับความสำเร็จของกลไกในการบรหิารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา  
8. ระดับความสำเร็จของการประเมนิระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต วิสัยทศัน์ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร 
กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

9. มีการกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  
10. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธเ์พื่อขยายเครือข่ายและปรบัปรุงฐานข้อมูล

อย่างสม่ำเสมอ  
11. ผลสำรวจความคิดเหน็ ความพึงพอใจของประชาชน ผูร้ับบริการทีม่ีต่อมหาวิทยาลัย  
12. ความยั่งยนืของสถาบนัอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability 
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1. จำนวนโครงการ
ด้านการบริการ
วิชาการหรือ
โครงการที่
ตอบสนองต่อ Area 
Based  (มรภ.1.4 
/ อววน) 

2. ระบบและกลไก
การพัฒนาท้องถิ่น 
(มรส.) 

3. จำนวนชุมชน
ต้นแบบที่สามารถ
บริหารจัดการและ
พ่ึงพาตนเองได้ 
(มรส.) 

1. ร้อยละของนักวิจัยและหรือ
ผู้สรา้งนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสำหรับการทำวิจัย
และหรือสร้างนวัตกรรมและ
หรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จำนวนผลงานดังกลา่วที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

3. ระบบกลไกสง่เสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
การวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพือ่การ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

4. ผลงานของนักศกึษา 
อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รบั
การตพีิมพ์เผยแพรห่รือ
ได้รับรางวัล ระดับชาติ และ 
นานาชาติ  

5. กลไกในการกำกับดูแลให้
การดำเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล  

1. ผลลัพธ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
ประกอบด้วย จำนวน
องค์ความรู้  

2. ระดับการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู 
และหรือส่งเสริม และ
หรือพัฒนา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและ
ศิลปวัฒนธรรม  

3. ระดับความสำเร็จในการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิจัย 
และหรือศูนย์พัฒนาจิต
วิญญาณพุทธทาสภิกขุ 
และหรือสวน
พฤกษศาสตร์  

1. ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชีพ
ทางการศึกษาในภูมิภาค 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา  

3. ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ
นักศึกษาเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  

4. ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา  

1. จำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับกรพัฒนาประเทศ  

2. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4. หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
5. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต( 
6. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน  
7. อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี  
8. ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่

ต่ำกว่าระดับB1หรือเทียบเท่า  
9. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรทีี่สอบผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 หรือเทียบเท่า) 
10. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน 
11. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ 

เป็นแบบอย่างที่ดี  

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

2. ระบบและกลไก การจัดทำแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสม
และสมดุล  

3. ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย  

4. การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบ

การเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

6. อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบริหารจัดการทรัพยากรและ
การระดมทุน  

7. ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการกำกับการให้
ทุนการศึกษา  

8. ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเก่ียวกับภาพอนาคต 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

9. มีการกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ  

10. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ  

11. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย  

12. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสงัคม (Green/Sustainability 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ค่านิยมหลัก สร้างปัญญา  ศรัทธาความดี 
ปรัชญา สร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง 

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

1. ผลิตบัณฑิตที ่ม ีความรู ้ค ู ่ค ุณธรรมมีสำนึกความเป็นไทย มีทักษะที ่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมแสวงหาความ
จริงและความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล 
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6. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอื ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ ่นเรียนรู ้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู ้นำชุมชนผู ้นำศาสนาและนักการเมืองให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
อัตลักษณ์ วิศวกรสังคม : นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักนวัตกรรม 

โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังนี้ 
1. การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ - ผล เห็นปัญหาเป็นสิง่ท้าทาย 
2. มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
3. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพ่ือ

การแก้ปัญหา 
4. มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้นักศึกษาลงพื้นที่เป็น

สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมโดยใช้ TOWS matrix 
การดำเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับศักยภาพ

ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 จุดแข็งภายในที่ตรงกับโอกาสภายนอก 
ส่วนที่ 2 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับโอกาสภายนอก 
ส่วนที่ 3 จุดแข็งภายในที่จับคู่กับภัยคุกคามจากภายนอก 
ส่วนที่ 4 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับภัยคุกคามจากภายนอก 

 
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงมาได ้

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน 

2. จำนวนอาจารย์ที่จบปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3. อัตราส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอก
สูงสำหรับสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตร ี

4. สามารถบริหารจัดการบุคลากร
สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บันฑิตที่สามารถมีงานทำภาย
หลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี มี
อัตราส่วนสูง 

6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับ 
การวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

7. จำนวนโครงการวิจยัเพิ่มขึ้นอย่าง
โดดเด่น 

8. โครงการวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์และ
ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิม่ขึ้นอย่าง
โดดเด่น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. รายได้ของมหาวิทยาลยัมีแนวโนม้

ลดลงเนื่องจากรายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินลดลงอย่างมี
นัยสำคญั 

2. มหาวิทยาลยัพึ่งพารายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินในอัตราส่วน 
ค่อนข้างสูง 

3. รายจ่ายค่าบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง 

4. การขยายตัวของจำนวนอาจารย์
มากกว่าจำนวนนักศึกษาที่เพิม่ขึ้น 

5. อัตราส่วนอาจารย์ที่มตีำแหน่ง 
ทางวิชาการข้างต่ำ 

6. จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
ทั้งนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาใหม่ 

7. อัตราส่วนนักศึกษาที่จบการศึกษา 
ในหลายคณะยังมีอตัราส่วน
ค่อนข้างต่ำ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค และ
ระดับจังหวดั 

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ยังมี
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำและคณุภาพของผลผลิต
ขั้นต้น 

3. จังหวัดสุราษฎร์ธานมีีสภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดีและมีกำลังแรงงานใน
พื้นที ่
เป็นจำนวนมาก 

4. สถานการณ์ด้านสุขภาพของ
ประชากร 
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสรุาษฎร์
ธานีท่ีอ่อนแอลง 

5. สถานการณ์ความมั่นคงด้านน้ำท่ีมี
แนวโน้มมีปัญหาในอนาคต 

6. สถานการณ์ด้านขยะที่มีความ
รุนแรงขึ้นทั้งในระดับโลก 
ระดับประเทศ ระดับภาค และ
ระดับจังหวดั 

7. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูิอากาศ (Global 
warming) 

8. ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรชายฝั่งและบนแผ่นดิน 

ประเด็นเชิงรุก 
1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและ

โครงการวิจัยทีมุ่่งตอบสนองกิจกรรม
การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาในจังหวัด
และภาคใต ้
(S2, S3, S6, O1, O2, O3, O4, O5, 
O6, O7, O8) 

2. ยกระดับความสำคัญกับการแก้ไข
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ประกอบด้วย ยางพารา ปาลม์น้ำมัน 
และการประมง 
(O2, S2, S3, S6) 

3. พัฒนาหลักสตูรยกระดับความรู้และ
ทักษะฝีมือกำลังแรงงานในสถาน
ประกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการรายย่อย  
(O3, S2, S3, S4) 

 

ประเด็นเชิงแก้ไข 
1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทางการ

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

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

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

4. ควบคุมกำกับจำนวนอาจารย์ให้
สอดคล้องกับการเรยีนการสอน 
การวิจัย การให้บริการชุมชนและ
พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย 
(O1, O2, O2, O3, O4, O5, O6, 
O7, O8, W3, W4, W5, W6) 

5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับภาระการสอน การ
วิจัย การบริการชุมชน(O1, O2, 
O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, 
W5) 

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

7. ยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตทั้ง
เชิงปริมาณและคณุภาพ 
(O1, O2, O3, O4, O5, O6, W7) 
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ภัยคุกคาม (Threats) 
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ง

ด้านการลงทุน การส่งออก มี
แนวโน้มต่ำ 
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ 

2. แนวโน้มการก้าวเข้าสูส่ังคมสูงอายุ
ในระดับประเทศ 

3. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับมี
แนวโน้มลดลง 

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
แบบก้าวกระโดด 

 

ประเด็นเชิงป้องกัน 
1. ป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงจาก

การลดลงของงบประมาณโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านรายจ่าย(T1, T2, T3, S1, S4) 

2. ป้องกันผลกระทบด้านการจ้างงาน
โดยการเพิ่มคณุภาพบณัฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(T1, S3, S6) 

3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศโดยการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และครบวงจร  
(T1, S3, S6, S7, S8) 

4. นำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยมีา
เป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
เรียนการสอน การวิจยั  
และการพัฒนาชุมชน 
(T3, T4, S3, S6, S7) 

ประเด็นแก้วิกฤต 
1. พัฒนาช่องทางและกลไกในการ

จัดหารายได้ของมหาวิทยาลยัเพื่อ
ทดแทนรายได้จากแหล่งเดมิที่มี
แนวโน้มลดลง (T1, T2, T3, W1, 
W2, W3) 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยอาศัยความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับแนวโน้ม
การลดลงของจำนวนนักศึกษา
ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิม  
(T3, T4, W6) 

 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ผลการวิเคระห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT และ TOWS matrix พบว่ามีประเด็นเชิงรุก, ประเด็น

เชิงป้องกัน, ประเด็นเชิงแก้ไข และประเด็นแก้วิกฤติ ดังนี้ 
ประเด็นเชิงรุก (O-S) ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่มุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดและภาคใต้ 

2. ยกระดับความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน และการประมง 
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3. พัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะฝีมือกำลังแรงงานในสถานประกอบการ SMEsและ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

ประเด็นเชิงป้องกัน (T-S) ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. ป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงจากการลดลงของงบประมาณโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้านรายจ่าย 
2. ป้องกันผลกระทบด้านการจ้างงานโดยการเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาด 
3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศ 

โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครบวงจร  

4. นำความกา้วหน้าด้านเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการเรียนการสอน การวิจัย และ การพัฒนาชุมชน 

ประเด็นเชิงแก้ไข (O-W) ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทางการเงิน โดยการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
2. เพ่ิมสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากบุคลากรที่มีอยู่ 
4. ควบคุมกำกับจำนวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย  

การให้บริการชุมชน และพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้อง 

กับภาระการสอน การวิจัย การบริการชุมชน 
6. ยกระดับแนวทางและกระบวนการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาใหม่ 
7. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

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

จากแหล่งเดิมที่มีแนวโน้มลดลง 
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพ่ือรับมือ 

กับแนวโน้มการลดลงของจำนวนนักศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน  
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาว่าด้วย“การพัฒนาคน”“เข้าใจ

เข้าถึงพัฒนา” “การระเบิดจากข้างใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด 

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

ประชาสังคมและภาคประชาชน) ตามพันธกิจเสริมสร้างพลังทางสังคมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น 

4. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
5. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ และความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
6. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวที่สมดุลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเน้นการพัฒนาและสรา้ง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งและพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตลอดช่วงชีวิต เป็นการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเศรษฐกิจระดับประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนกระบวนการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์และการวิจัย   เน้นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนักและจิตอาสาให้กับนักศึกษา และให้การบริการวิชาการสามารถ
เข้าถึง ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ในทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกในการสนับสนุนให้การบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงได้ ง่าย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลในการสืบค้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและขยายโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมพึ่งพาตนเองได้ สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอ่ืนได้ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน           

ปี 2563 
(รอบ 9 เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.1) ระดับความสำเร็จของโครงการด้านการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based (มรภ.1.4/            
อววน.) 

ระดับ - 4 สำนักงานอธกิารบด ี
(โครงการจัดตั้งกองบริการ
วิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 

2. (1.2) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น (มรส./อววน.) ข้อ 4 8 สำนักงานอธกิารบด ี
(โครงการจัดตั้งกองบริการ
วิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 

3. (1.3) จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและ
พึ่งพาตนเองได้ (มรส.) 

ชุมชน 3 3 สำนักงานอธกิารบด ี
(โครงการจัดตั้งกองบริการ
วิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. สร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือกับจังหวัดใน
พื้นที่บริการเพื่อการ
วางแผนพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา 

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

1. (1.1) ระดับความสำเร็จของ
โครงการด้านการบริการ
วิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based 
(มรภ.1.4/อววน.) 

ระดับ 4 1. โครงการพัฒนา หรือแก้ปัญหา
ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
และระดับภูมภิาค 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ มรภ. ตามพระรา
โชบาย  

3.  โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(โครงการจัดตั้งกอง
บริการวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกับภาคี
เครือข่าย 

3. บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวจิัย 
การบริการวิชาการ  
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาและอาจารย ์
เพื่อสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
และชุมชนท้องถิ่น 

4. สืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

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

2. (1.2) ระบบและกลไกการ
พัฒนาท้องถิ่น (อววน. / 
มรส.) 

8 ข้อ 4. โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ / ด้านสังคม / ด้าน
สิ่งแวดล้อม / ด้านการศึกษา 

5. โครงการพระราชดำร ิ
6. โครงการวิศวกรสังคม 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(โครงการจัดตั้งกอง
บริการวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น) 

- สำนักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

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

3. (1.3) จำนวนชุมชนต้นแบบที่
สามารถบริหารจัดการและ
พึ่งพาตนเองได้ (มรส.) 

3 ชุมชน 7. โครงการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนต้นแบบ  

 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(โครงการจัดตั้งกอง
บริการวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
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แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื ่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที ่สอดคล้องกับการเรียนการสอน                       
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เพื่อผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาพัฒนาในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ภาคใต้ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศสู่อนาคตที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
แนวทางการพัฒนาด้านงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศของงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และ
มีพลวัตสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีขีดความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์  และสนองตอบความต้องการได้อย่างรวดเร็วและทัน
การณ์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัย และวางรากฐานการวิจัยโดยการบ่มเพาะนักวิจัยที่มี
คุณภาพ ในขณะเดียวกันจะเร่งปรับปรุงโครงสร้าง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อให้เกิดการวิจัย รวมทั้งสรรหา
ทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการวิจัยในระดับสูง 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน           

ปี 2563 
(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1.  (1.4) ร้อยละของนักวิจยัและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน
ภายนอกสำหรับการทำวิจยัและหรือสรา้งนวัตกรรมและหรือ
ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ (มรส.) 

ร้อยละ 6.84 7 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2. (1.5) อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถกู
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 4.2 / อววน.) 

ร้อยละ 0 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. (1.6) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
การวิจยัและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (มรส.) 

ข้อ 3 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. (1.7) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาติ และ นานาชาติ 
(มรภ. 3.2) 

ชิ้น 15 20 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน           

ปี 2563 
(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

5. (1.8) กลไกในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจยัที่เป็นมาตรฐานสากล (มรส.) 

ข้อ 3 5 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
และโครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

และนวัตกรรม ที่
สามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและแก้ไข
ปัญหาสังคมได้ 

1. (1.4) ร้อยละของนักวิจัย
และหรือผู้สร้างนวัตกรรม
ได้รับทุนภายนอกสำหรับ
การทำวจิัยและหรือสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ (มรส.) 

ร้อยละ 7 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักวจิัยและผู้สร้าง
นวัตกรรม 

9. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจยั
แบบ Area Based 
Researcher 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2. (1.5) อัตราส่วนจำนวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจำนวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
(มรภ. 4.2) 

ร้อยละ 1 10. โครงการส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
หรือการบริการวิชาการ หรือ
การบริหารจัดการ  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. (1.6) ระบบกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของการวิจยัและนวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

5 ข้อ 11. โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. (1.7) ผลงานของนักศึกษา 

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

20 ขิ้น 12. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การตีพิมพ์งานวิจัย 

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

14. โครงการสร้างความร่วมมือ
ระดับนานาชาต ิเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจยัและพัฒนา 

5. (1.8) กลไกในการกำกับ
ดูแลให้การดำเนินงานวจิัย
ของมหาวิทยาลยั 
ดำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมด้านการวิจยัที่
เป็นมาตรฐานสากล (มรส.) 

5 ข้อ 15. โครงการพัฒนามาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจยั 

16. โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการดำเนินงานวิจยัตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

เพื ่ออนุรักษ์ฟื ้นฟูส่งเสริม  และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  และทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดและภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่น และผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสถานที่สำหรับการสื่อสารและ
การปฏิส ัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  เป ็นทร ัพยากรทางการศึกษาสำหร ับโรงเร ียนและ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพักผ่อนหย่อนใจทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
จังหวัดและภาคใต ้

กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น นำไปสู่
ความภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก 

2. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งที่มีคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาอนุรักษ์
และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมและ
องค์ความรู้เหล่านั้น เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือ
จะนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ดำเนินงาน           
ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (1.9) ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย จำนวน
องค์ความรู้ (สกอ) 

เร่ือง 2 6 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. (1.10) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ และหรือฟื้นฟ ูและหรอื
ส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ระดับ 1 5 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. (1.11) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิจัย และหรือศูนยพ์ฒันาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร์ (มรภ. 1.1.1 / มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

      เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และ
โครงการหลัก ดังนี้ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ปลูกฝังค่านิยม 

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

 
 

1. (1.9) ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 
จำนวนองค์ความรู ้(สกอ) 

6 เร่ือง 17. โครงการจัดฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

18. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. (1.10) ระดับการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ระดับ 5 19. โครงการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น ต่อการ
อนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2..สืบสานปณิธานของ
พุทธทาสภิกข ุและการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

3. (1.11) ระดับความสำเร็จใน
การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม
ศรีวิจัย และหรือศูนยพ์ัฒนา
จิตวิญญาณพุทธทาสภิกข ุ

ระดับ 5 20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

21. โครงการสืบสานปณิธานของ
พุทธทาส 

- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. พัฒนาพิพธิภัณฑ์และ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา การวิจยั 
และการอนุรกัษ์
ทรัพย์สินและสิ่งที่มี
คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

และหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
(มรภ. 1.1.1/มรส.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 

แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

เพื่อผลิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง ให้เป็นครูดีครูเก่งและครูที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ได้มี
การประสานความร่วมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมีความไวในการ
รับรู้ (Sensitivity) มีความรอบรู้เนื้อหาที่สอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูมีความรู้ทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและเป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 

กลยุทธ ์

1. การพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 
ประการ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2. คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้ เป็นครูยุคใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  

3. เสริมสร้างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการก้าวเขา้สู่
อาชีพครู  

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม  
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ดำเนินงาน           
ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (2.1) ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชพี
ทางการศึกษาในภูมิภาค (มรภ. 2.6) 

ร้อยละ 24 70 คณะครุศาสตร์ 

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

ร้อยละ 
 

13 20 คณะครุศาสตร์ 

3. (2.3) ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลกัสูตร และมีอัตราการ
ขยายตัวของนักศึกษาเรียนดี มีความศรทัธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 4 5 คณะครุศาสตร์ 

4. (2.4) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา (มรส.) 

ข้อ 5 5 คณะครุศาสตร์ 
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เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก 
ดังนี ้

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. การพัฒนาการปรับปรุง

หลักสูตรและ
กระบวนการผลิตครูให้
มีสมรรถนะเป็นเลิศ มี
คุณลักษณะ 4 ประการ 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

1. (2.1) ร้อยละบัณฑิตครูที่
สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงาน
สายวิชาชีพทางการศึกษาใน
ภูมิภาค (มรภ. 2.6) 

ร้อยละ 70 1. โครงการยกระดับสมรรถนะ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกชั้น
ปี/กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา
หอพักสู่ครูคุณภาพสูง 

- คณะครุศาสตร์ 

2.คัดสรรและพัฒนา
สมรรถนะครูของครูให้
เป็นครูยุคใหม่ มีความ
เป็นมืออาชีพ พร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

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

ร้อยละ 20 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครู
ของครูให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ  

- คณะครุศาสตร์ 

3.เสริมสร้างระบบ กลไก 
และกระบวนการคัด
สรรนักเรียนที่มี
คุณภาพ และมีความ
พร้อมในการกา้วเข้าสู่
อาชีพครู 

3. (2.3) ระดับความสำเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชพีครู และ
มาตรฐานหลักสูตร และมี
อัตราการขยายตัวของ
นักศึกษาเรียนดี มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 5 **ดำเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

- คณะครุศาสตร์ 

4.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม 

4. (2.4) ระบบการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มรส.) 

5 ข้อ 3. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- คณะครุศาสตร์ 
- งานบริการวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความมุ ่งมั่นที ่จะยกระดับการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาให้เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
รองรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย จากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและเป็น
ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับ
ให้มีคุณภาพสูง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย  เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง / ควบรวม / ยุบรวมหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ

สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในด้าน

ความรู้ความสามารถ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา 
และตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีเป้าหมายเฉพาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้
งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill 

5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน “รู้จริงและปฏิบัติได้” และเสริมสร้าง
ทักษะใหม่ เพ่ือพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

6. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

7. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัล
และทักษะชีวิต 

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

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้านหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้างบัณฑิตให้มีสรรมถนะ
ตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความม่ันคงของสังคม พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง บนพื้นฐานการจัดการศึกษา ซึ่ งขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพโดยเน ้นการเร ียนร ู ้แบบ Active Learning และ Cooperative and Work Integrated Education 
(CWIE) บูรณาการศาสตร์ความรู้กับกิจกรรมและประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนตามแต่ละสาขาวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการมีประสบการณ์จริงจากการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการจัดให้มีรายวิชา Digital Literacy 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเท่าทันโลกดิจิทัลให้กับนักศึกษาในยุค Disruptive Technology 

การพัฒนาความเข้มแข็งของหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve) การร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพและสถานประกอบการ
(WIL) เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มี
ความรู้ความเข้าใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและการควบรวม 
(Integrated Curriculums) บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน
ความรู ้ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป (General Education) 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือรองรับและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Non-Age Group and 
Lifelong Learning) ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางการพัฒนาด้านภาษา 

ด้านภาษา 
การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย จัดเป็นความจำเป็น

เร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษายังอยู่ระดับต่ำมาก ขณะที่
ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกและรองรับภาวะการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว 

ด้านภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง  โดยที่องค์ความรู้ที่สำคัญ
ของโลกส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที ่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก 
รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
แนวทางการพัฒนาด้านสมรรถนะนักศึกษา 

การจัดการคุณภาพด้านการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นการสร้างมาตรฐานและความเป็น
วิศวกรสังคม ที่มีความโดดเด่นในด้านการมีทัศนคติที่ดี มีทักษะวิชาชีพ เก่งภาษา ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ตามทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 
หรือที ่เรียกว่า ทักษะ 3R8C ตลอดจนการมีทักษะของการเป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneur) เพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) กล่าวคือ มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

การสนับสนุนเพื ่อส่งเสริมให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพ มีทักษะความ
เชี่ยวชาญทั้งด้านองค์ความรู้และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเอง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับกระบวนทัศน์โดยการ
มุ่งสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ปรับสภาพแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่เรียนรู้โดยสร้าง
บรรยากาศ เพิ่มพื้นที่และเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิด สนับสนุนให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (SMART Technologies)  โดยทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่
สำคัญในการทำให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าวทันต่อโลกดิจิทัล  และสามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ( Internet of 
Things : loT) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีโดยการบูรณาการศาสตร์และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
ตามอัตลักษณ์ วิศวกรสังคม เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี มี
ทักษะและสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับตัวได้ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาสามารถทำงานได้จริง และ
อยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข (Survivability and Happiness) 
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ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ
ดำเนินงาน           
ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (3.1) จำนวนหลกัสูตรเชิงพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ทีชุ่มชนมีส่วนร่วม และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ (มรภ.3.1/อววน.)  

หลักสูตร 6 3 / 14 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

ข้อ 4 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

3. (3.3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร (มรส.) ข้อ - 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

4. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 36 40 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

5. (3.5) ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต (มรภ.3.6) 

ร้อยละ 92 90 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

6. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการทำงาน (สกอ) ข้อ 5 5 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
7. (3.7) อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชพีอิสระ ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภฏั ภายในระยะเวลา 1 ปี (มรภ.3.5) 
ร้อยละ 33 80 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ /  

8. (3.8) ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัB1หรือเทียบเท่า (มรภ.3.4) 

ข้อ 2 5 สำนักวิทยบริการฯ 
(ศูนย์ภาษา) 

9. (3.9) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวทิยาลัยกำหนด (IC3 
หรือเทียบเท่า) (สกอ.) 

ข้อ 4 5 สำนักวิทยบริการฯ 
 

10. (3.10) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพและ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและความ
สนใจของผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ 76 50 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

11. (3.11) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
(มรส.) 

ร้อยละ 
 

- 
 

80 
 

สำนักงานอธกิารบด ี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

 
 

เพ่ือให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
และโครงการหลัก ดังนี้ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ปรับปรุง / ควบรวม 

/ ยุบรวมหลักสูตร
เดิมให้ทันสมัย 
บูรณาการและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

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

3. พัฒนาศักยภาพทกุ
ช่วงวัย และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

1. (3.1) จำนวนหลกัสูตรเชิง
พื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
และหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการ ที่ชุมชนมีส่วน
ร่วม และตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ  (มรภ.
3.1/อววน.) 

3หลักสูตร / 
หลักสูตร 
Upskill 

Reskill 14 
หลักสูตร 

1. โครงการ “ปรับ ยก สร้าง” 
หลักสูตรเพื่อสร้างพบัณฑิต
พันธุ์ใหม่  

2. โครงการ SRU Credit Bank 
/ SRU Gen next 

3. โครงการ Upskill /Reskill    
(พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และ
หลักสูตรระยะสั้นอื่น ๆ ) 

4. โครงการพัฒนารูปแบบสห
วิชาการเพื่อการเรียนรุ้ 
(IPL+PBL+ABL) 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน  

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

5 ข้อ 
 

 

5. โครงการทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

5. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 

3. (3.3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(มรส.) 

5 ข้อ 6. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

7. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 



 

 

 

64  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2561 ในด้านความรู้
ความสามารถ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
การเป็น
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง  
มีจิตอาสา และตรง
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

6. ร่วมสร้างนวัตกรรม
และงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 

8. โครงการพัฒนา Platform 
ด้านการเรียนรู้สำหรับคนทุก
ช่วงวัย 

4. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม (สกอ) 

ร้อยละ 40 9. โครงการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างนวัตกรรม * 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 

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

8. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมิน และ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐาน

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

ร้อยละ 90 10. โครงการประเมินผลความพึง
พอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

11. โครงการเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน  

12. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 

6. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 
(สกอ) 

5 ข้อ 13. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการทำงาน  

7. (3.7) อัตราการได้งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระ ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภายในระยะเวลา 1 ป ี(มรภ.
3.5) 

ร้อยละ 80 14. โครงการติดตามผลการมีงาน
ทำของบัณฑิต 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 

9. ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน พัฒนา
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
ทักษะดิจิทัลและ
ทักษะชีวิต 

8. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับB1 หรือเทียบเท่า (มรภ.
3.4) 

5 ข้อ 15. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21  

16. โครงการสอบวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9. (3.9) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
การทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลยั
กำหนด (IC3 หรือเทียบเท่า) 
(สกอ.) 

5 ข้อ 
 
 
 

 

17. โครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา้นดิจิทัล  

18. โครงการสอบวัด
ความสามารถดา้นดิจิทัล 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

10. (3.10) ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความสนใจของผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ 50 19. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักส่งเสริม

วิชาการและ 
งานทะเบียน 

11. (3.11) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เสียสละ เป็น
แบบอยา่งที่ดี (มรส.) 

ร้อยละ 80 20. โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองการเจ้าหน้าที่) 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

เป้าประสงค์  
ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพื่อส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพและความสามารถสูง เพื่อให้มหาวิทยาลัยคณะและสำนักต่าง ๆ มีทางเลือกด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัย จะปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงิน โดยการสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้  รวมทั้งเพิ่มรายได้จากโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการและการให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน โดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะมหาวิทยาลัย
ของท้องถิ ่นที่ ได้ร ับการสนับสนุนรายได้จากเงินภาษีของประชาชนอย่างมั ่นคงควบคู ่ไปกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1) การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการที่เป็น

ธรรมโดยพจิารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา 
2)  การบริการวิชาการและการบริการนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นผ่าน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรนักศึกษาและผู้รับบริการจาก
มหาวิทยาลัย 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์เพื่อให้คณะสำนัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดขีดความสามารถคุณภาพและต้นทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานได้ 

4) ด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่โดดเด่นและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา 

5) ด้านการกำกับดูแล (Governance) พัฒนาระบบการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ    

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น                 

และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอน   กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 

5. จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  
ของมหาวิทยาลัย 

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร้างนวัตกรรม  
เพ่ือการพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

7. ลดการออกของนักศึกษาและสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร  
ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและสร้างความสามารถในการระดมทุน 

8. ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วม เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและ
การจัดการทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Clean & Green University) ซึ่งระบบการบริหารจัดการทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯมุ่งสู่เป้าหมายการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯและตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานด้านแผนกลยุทธ์เพื ่อมุ ่งไปสู ่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ



 

 

 

68  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 ประเด็นท้าทายสำคัญของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานบุคคล คือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร มหาวิทยาลัยจึงออกแบบกระบวนการในการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันกับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใช้ศักยภาพที่มีในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรแต่ละ
ประเภทให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยมีสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้วางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในแต่ละวิชาชีพ สร้างเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและมีความผูกพันกับ
องค์กรเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในที่สุด 

แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน

แง่ของวิธีการทำงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงระดับพนักงาน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพของระบบ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและทันต่อการเปลี่ยนของโลก ซึ่งก็มีด้
วอย่างที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดให้เห็น มหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
จึงต้องมุ่งสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีทั้งศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่  
จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรที่ทั้งอาจารย์  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการรูปแบบดังกล่าวได้สำเร็จ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ทันสมัย ช่วย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

โดย ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีมาตรการสำคัญท่ีใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. มาตรการคัดกรองเบื้องต้น  การตรวจวัดไข้ มีการคัดจุดคัดกรองอุณหภูมิ การให้คำแนะนำ การใช้
หน้ากากอนามัย 
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2. มาตรการด้านสังคม การรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่ห่างจากผู้อ่ืน 1-2 เมตร การหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
การปรับเวลาเรียน สลับวันเรยีน การลดเวลากิจกรรม การงดเรียนบางรายวิชา การจัดระบบคิว การใช้
ภาชนะแยกส่วนตัว ไม่ไปพ้ืนที่เสี่ยง การกักกันตัวเอง การกักกันโรค ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 

3. มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องพัก ห้องสุขา พ้ืนที่โล่ง ลานกิจกรรม สนาม
กีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน 
อาคารอ่ืน ๆ รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ และ
ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยู่รวมกัน นวัตกรรม No hand 

4. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุก 3 ชั่วโมง ทำความสะอาดมือด้วยเจล 
แอลกอฮออล์ ใช้หน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 

5. มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 

ผลการ
ดำเนินงาน           
ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

1. (4.1) ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (มรส.) 

ร้อยละของ
อาจารย์  

29 60 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8 10 

2. (4.2) ระบบและกลไก การจัดทำแผนพฒันา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
แบบเต็มศักยภาพของการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล
(มรส.) 

ข้อ 3 4 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

3. (4.3) ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการ
ตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย (มรส.) 

ระดับ 3 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

4. (4.4) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม (มรส.) 

ข้อ 6 8 สำนักวิทยบริการฯ 

5. (4.5) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี (มรส) 

ระดับ - 5 สำนักวิทยบริการฯ 

6. (4.6) อัตราการขยายตวัของงบประมาณที่มาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการระดมทุน (อววน. / มรส.) 

ร้อยละ 27 30 สำนักงานอธกิารบด ี
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ตัวชี้วดั หน่วยวัด 

ผลการ
ดำเนินงาน           
ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั 

(กองคลัง / กองนโยบาย
และแผน) 

7. (4.7) ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจัดการและการ
กำกับการให้ทุนการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 4 5 สำนักงานอธกิารบด ี 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

8. (4.8) ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจ

เกี่ยวกบัภาพอนาคต วิสัยทัศน ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกบัดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ

จัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย
(มรภ.4.3) 

ระดับ 4 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองนโยบายและแผน) 

9. (4.9) มีการกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการ

จัดการความรู้ตามระบบ (สกอ) 

ข้อ 5 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานประกันคุณภาพ) 

10. (4.10) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยาย

เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอ (มรภ.4.8) 

ฐานข้อมูล 0 1 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองพัฒนานักศึกษา) 

11. (4.11) ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย (มรภ.4.9) 

ร้อยละ 87 80 สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

12. (4.12) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

ระดับ - 5 สำนักงานอธกิารบด ี
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 
เพื่อให้การบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเชือ่มโยงกลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก 

ดังนี ้
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

2. ส่งเสริมและสร้าง
ความรัก ความ

1. (4.1) ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
(มรส.) 

ร้อยละ  60 / 
10 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างแรงบันดาลใจของ
บุคลากร  

2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร SRU Sharing : One 
University One Culture 

3. โครงการส่งเสริม  สนับสนุน
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ของสายวิชาการและการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองการเจ้าหน้าที่) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สามัคคี และความ
สมานฉันท์ในองค์กร 

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล              
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

4. พัฒนาให้
มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพิ่มบทบาท
การเป็น
มหาวิทยาลัยเพือ่
ท้องถิ่น                 
และเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการของชุมชน
ท้องถิ่น โดยให้
ความสำคัญกับ
การบูรณาการการ
เรียนการสอน   กบั
การพัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้างคุณค่า
จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

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

2. (4.2) ระบบและกลไก การ
จัดทำแผนพัฒนา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
แบบเต็มศักยภาพของการใช้
พื้นที่อย่างเหมาะสมและ
สมดุล (มรส.) 

4 ข้อ 4. โครงการพัฒนา บำรุงรักษา
อาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5. โครงการ SRU Smart 
University / Digital 
University 

6. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพองค์กร SRU Quality 
Ways 
 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง/กอง
นโยบายและแผน) 

6. จัดการสิ่งแวดล้อม
และการลด
ผลกระทบต่อ

3. (4.3) ระดับความสำเร็จของ
การกำหนดมาตรการ และ
ดำเนินการตามมาตรการ การ

5 ระดับ 7. โครงการ Green University  - คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

จัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกจิกรรมใน
มหาวิทยาลัย (มรส.) 

- สำนักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ การ
พัฒนาระบบบริการ
และการสร้าง
นวัตกรรม            
เพื่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงระบบ
การบริหารจัดการ 
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย 

4. (4.4) การบริหารจัดการและ
การให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

8 ข้อ 8. โครงการบริหารจัดการและ
การให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. (4.5) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์
ธานี (มรส) 

5 ระดับ 9. โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

6. (4.6) อัตราการขยายตวัของ
งบประมาณที่มาจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรและ
การระดมทุน (มรส.) 

ร้อยละ 30 10. โครงการ SRU Re-Profile  - คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง) 

7. (4.7) ระดับความสำเร็จของ
กลไกในการบริหารจัดการ
และการกำกับการให้
ทุนการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 5 11. โครงการจัดหาทุนและให้
ทุนการศึกษา 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

9. มีระบบและกลไกใน
การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. (4.8) ระดับความสำเร็จของ
การประเมินระดับความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัภาพอนาคต 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏิบัติ ของ
ภาคส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย (มรภ.4.3) 

ระดับ 5 12. โครงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเพือ่การรับใช้
ชุมชนท้องถิ่น  

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองนโยบายและ
แผน) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9. (4.9) มีการกำกับติดตาม

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการ
ดำเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

5 ข้อ 13. โครงการจัดการความรู ้Best 
practice 

- คณะ/วิทยาลัย 
 

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

10. (4.10) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
และจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ
ขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอ 
(มรภ.4.8) 

1 ฐาน 14. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์
 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

11. สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่นของ
บุคลากร นักศึกษา 
และสาธารณชนที่มี
ต่อมหาวิทยาลยั 

11. (4.11) ผลสำรวจความคิดเห็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย  (มรภ.4.9) 

ร้อยละ 80 15. โครงการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการจากทกุ
หน่วยงาน 
 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนัก / สถาบัน 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง) 
12. (4.12) ความยั่งยืนของ

สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม
(Green/Sustainability) 

ระดับ 5 16. โครงการส่งเสริมระบบการ
ประเมินความยั่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

- คณะ/วิทยาลัย 
- สำนักงานอธกิารบด ี

(ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา) 
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วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แหล่งที่มา งบประมาณ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน  711,627,200 73.86 
งบประมาณเงินรายได้  คา่ธรรมเนียมการศึกษา 251,872,611 26.14 

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาคปกต ิ 190,265,395 75.54 
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาค กศ.บท. 42,051,236 16.70 
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16,618,040 6.60 
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาโครงการความร่วมมือ 2,937,940 1.16 

รวม 963,499,811 100.00 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

แหล่งเงิน / งบประมาณ 
แผ่นดิน  รายได ้ รวม 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 361,558,300 50,950,788 412,509,088 
 1.1 โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 361,558,300 50,950,788 412,509,088 

2. แผนงานพื้นฐาน 2 305,640,542 140,293,538 445,934,080 
 2.1 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน 2 305,640,542 140,293,538 445,934,080 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 60 37,855,158 60,628,285 98,487,443 
 3.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  

     การพัฒนาท้องถิ่น 
21 28,554,910 14,940,288 43,495,198 

3.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2  
     การผลิตและพัฒนาครู 

3 83,980 1,246,365 1,330,345 

3.3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

20 6,522,912 14,361,541 20,888,453 

3.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4  
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

16 2,693,356 30,080,091 32,773,447 

4. แผนงานบูรณาการ 2 6,573,200 - 6,573,200 
 4.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการวิจัย 

     และนวัตกรรม 
1 4,290,000 - 4,290,000 

 4.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 1 2,283,200 - 2,283,200 

รวมงบประมาณ 65 711,627,200 251,872,611 963,499,811 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 

 

แผนปฏิบตัิราชการ 
 งบประมาณ  

 รวม  
 แผ่นดิน   รายได้  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 361,558,300 50,950,788 412,509,088 
1.โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 361,558,300 50,950,788 412,509,088 
แผนงานพื้นฐาน 305,640,542 140,293,538 445,934,080 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 195,690,636 44,427,300 240,117,936 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ 109,949,906 95,866,238 205,816,144 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 37,855,158 60,628,285 98,487,443 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 28,554,910 14,940,288 43,495,198 
แผนปฏิบตัิการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอยา่งยั่งยืน 27,990,090 2,920,139 30,910,229 
1. โครงการพัฒนา หรือแก้ปัญหาระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และระดบัภูมภิาค 9,527,246 2,552,400 12,079,646 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. ตามพระราโชบาย 900,000 - 900,000 
3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 3,738,834 166,662 3,905,496 
4. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ / ด้านสังคม / ด้าน

สิ่งแวดล้อม / ด้านการศึกษา 
8,188,310 168,100 8,356,410 

5. โครงการพระราชดำร ิ 4,050,000 32,977 4,082,977 
6. โครงการวิศวกรสังคม 1,285,700 - 1,285,700 
7. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ  300,000 - 300,000 
แผนปฏิบตัิการด้าน “ขบัเคลื่อน” คุณภาพการวิจยัและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

465,820 9,555,712 10,021,532 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรม 94,400 2,518,020 2,612,420 
9. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจยัแบบ Area Based Researcher - 3,975,502 3,975,502 
10. โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน หรือการบริการวิชาการ หรือการบริหารจัดการ 
- 210,320 210,320 

11. โครงการบริหารจัดการงานวิจยัและนวตักรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

- 114,300 114,300 

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุน การตีพิมพ์งานวิจยั 123,660 1,911,710 2,035,370 
13. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การนำผลงานวิจยัในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา

งานวิจัยระดับชุมชนทอ้งถิ่น ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

51,600 420,000 471,600 

14. โครงการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาผลงานวิจยัและนวัตกรรม 196,160 - 196,160 
15. โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวจิัย - 321,960 321,960 
16. โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
- 83,900 83,900 
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แผนปฏิบตัิราชการ 
 งบประมาณ  

 รวม  
 แผ่นดิน   รายได้  

แผนปฏิบตัิการด้าน “อนุรักษ”์ ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม 

99,000 2,464,437 2,563,437 

17. โครงการจัดฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม - 80,000 80,000 
18. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 99,000 477,457 576,457 
19. โครงการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ และหรือ

ฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
- 471,080 471,080 

20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น - 1,355,900 1,355,900 
21. โครงการสืบสานปณิธานของพุทธทาส - 80,000 80,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 83,980 1,246,365 1,330,345 

แผนปฏิบตัิการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาคร ู 83,980 1,246,365 1,330,345 
22. โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุก

ชั้นปี/กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาหอพกัสู่ครูคุณภาพสูง 
83,980 1,115,845 1,199,825 

23. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ - 99,000 99,000 
24. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 31,520 31,520 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 6,522,912 14,361,541 20,888,453 
แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้สำหรับ
ศตวรรษที่ 21 

6,522,912 14,361,541 20,888,453 

25. โครงการ “ปรับ ยก สร้าง” หลักสูตรเพือ่สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่  1,096,890 538,900 1,635,790 
26. โครงการ SRU Credit Bank / SRU Gen next - 150,000 150,000 
27. โครงการ Upskill /Reskill    (พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลกัสูตร

ระยะสั้นอื่น ๆ ) 
- 19,700 19,700 

28. โครงการพัฒนารูปแบบสหวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (IPL+PBL+ABL) - 191,040 191,040 
29. โครงการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 53,500 - 53,500 
30. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 1,064,146 5,796,006 6,860,152 
31. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมอืเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  - 1,324,998 1,324,998 
32. โครงการพัฒนา Platform ด้านการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวยั - 159,490 159,490 
33. โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างนวัตกรรม  150,000 150,000 
34. โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อบณัฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต - 12,850 12,850 
35. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน  1,815,824 1,145,099 2,960,923 
36. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 26,662 2,381,072 2,407,734 
37. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการทำงาน (พัฒนารูปแบบการฝึกงาน

เพื่อเพิ่มทักษะบัณฑิตให้รู้จริง ปฏิบัติได้  /  
สหกิจอาจารย์ และสหกิจนกัศึกษา นานาชาติ) 

- 895,696 895,696 

38. โครงการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต - - - 
39. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 1,661,040 534,000 2,195,040 
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แผนปฏิบตัิราชการ 
 งบประมาณ  

 รวม  
 แผ่นดิน   รายได้  

40. โครงการสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 622,000 - 622,000 
41. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล  111,850 680,640 792,490 
42. โครงการสอบวัดความสามารถด้านดจิิทลั - 24,970 24,970 
43. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน 
71,000 330,680 401,680 

44. โครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู - 26,400 26,400 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,693,356 30,080,091 32,773,447 
แผนปฏิบตัิการด้าน “เพิ่มประสิทธภิาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและ
งบประมาณและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

2,693,356 30,080,091 32,773,447 

45. โครงการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจของบุคลากร  89,450 4,092,928 4,182,378 
46. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร SRU Sharing : One University One 

Culture (ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ)  
- 800,000 800,00 

47. โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการและ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (ออกแบบระบบการทำงานด้วย
คู่มือการปฏิบัติงาน (SRU Re-design Handbook) 

1,140,686 10,213,800 11,354,486 

48. โครงการพัฒนา บำรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต - 1,002,000 1,002,000 
49. โครงการ SRU Smart University / Digital University - 80,000 80,000 
50. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร SRU Quality Ways - 2,820,379 2,820,379 
51. โครงการ Green University - 166,800 166,800 
52. โครงการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1,011,600 567,500 1,579,100 

53. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ - 50,000 50,000 
54. โครงการ SRU Re-Profile - 5,449,733 5,449,733 
55. โครงการจัดหาทุนและให้ทุนการศึกษา - 2,471,851 2,471,851 
56. โครงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น - 1,784,100 1,784,100 
57. โครงการจัดการความรู ้best practice - 172,700 172,700 
58. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ 451,620 - 451,620 
59. โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบรกิารจากทุกหนว่ยงาน - - - 
60. โครงการส่งเสริมระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
- 408,300 408,300 

แผนงานบูรณาการ 6,573,200 - 6,573,200 
1.โครงการวิจัยกลุ่ม Basic Research Fund 4,290,000 - 4,290,000 
2.โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเท่ียวและการ
บริการเกาะสมยุและหมู่เกาะทะเลใต้ 

2,283,200 - 2,283,200 

รวมทั้งสิ้น 711,627,200 251,872,611 963,499,811 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  จุดเน้นหลัก และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 

จุดเน้นหลัก ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนา

คร ู
การยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา 
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

รวม 

เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป  8,069,737   1,039,366 1,500,728  10,609,831  
ท่องเที่ยวยั่งยืน  4,370,570   2,027,473 2,615,799 9,013,842  
ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข  26,063,079   12,133,777 25,645,656  63,842,512  
ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  563,480  1,330,345 2,008,512 357,420  4,259,757  
ธุรกิจและโลจิสติกส ์  2,564,310   3,004,711 1,266,944  6,835,965  
ดิจิทัลเพื่อสังคม  8,437,222   670,614 1,386,900 10,494,736  

รวม  50,068,398  1,330,345 20,884,453 32,773,447  105,056,643  
 48.00   1.28   19.96   30.76   100.00  
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ส่วนที่ 4 
กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

 

เพื ่อให้การขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 

กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินการ 

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักในการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการแต่ละชุดรับผิดชอบ มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อน การดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน 4 คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 คณะ ที่จะมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 

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

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอโดยมีการติดตามตั ้งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการนำไปสู ่การปฏิบัติ การติดตามและการ
ประเมินผล มีระบบรายงานผลที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบเพื ่อให้แน่ใจว่าโครงการที ่ดำเนินการนำไปสู ่การบรรลุเป้าประสงค์ 
(Purpose) ของแผนงาน รวมทั้งมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 
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4. มุ่งเน้นกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการข้อมูล การบูรณาการการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา การบูรณาการนำทรัพยากรมาใช้และการบูรณาการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งการนำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มาใช้ในการเปรียบเทียบในกระบวนการวางแผนและการประเมินผล 

5. การถ่ายทอดการดำเนินงานสู่หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทำงานข้ามคณะ/สำนักและลด
ความซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการวางแผน การกำหนดงบประมาณ และ
การดำเนินงาน จึงกำหนดอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานและมีคณะ/สำนักเป็น
คณะทำงาน ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน 

ในการบริหารและการดำเนินงานของแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามคู ่ม ือการจัดการความเสี ่ยง (Risk management – Guidelines) International Standard ISO 31000 
(Second edition 2018-02) มาใช้ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และอนุกรรมการ
ดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) กำหนดขอบเขตความเสี่ยง (Defining the scope) โดยกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับโครงการโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหาวิเคราะห์ และ
อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ (2) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพ่ือพิจารณารายละเอียดของความไม่แน่นอนแหล่งความเสี่ยงผลที่ตามมา ความเป็นไปได้เหตุการณ์ ฉากทัศน์ 
(Scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการควบคุมที ่มีอยู ่เดิม (3) การประเมินผลความเสี ่ยง (Risk 
evaluation) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดว่า
จำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

3) จัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีการกำหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  
มีการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง 

4) การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting) เพื่อสื่อสารกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และผลลัพธ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ดี
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ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
การติดตามและประเมินผล 

กลไกหลักที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงานต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งไว้แล้วในแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

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

 1) การวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) 
  (1)แนวทางการวัดประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ การวัดประสิทธ ิผล 

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

  (2) วิธีการวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความสำเร็จเชิง
ผลผลิต ประกอบด้วย 

   (2.1) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งหมดที่
กำหนดไว้ (Estimated outputs) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยคำนวณออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละจากที่ได้
กำหนด 

   (2.2) ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับต้นทุน
ต่อหน่วยที่กำหนดไว้ (Estimated Unit Cost) โดยการพิจารณาจากร้อยละของการใช้งบประมาณว่าน้อยกว่าหรือ
มากกว่างบประมาณท่ีได้ประมาณการเอาไว้ตั้งแต่ขั้นการอนุมัติโครงการ 

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

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (2.4.1) มีการคาดการณ์ความ
ต้องการตลอดทั้งโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายของโ ครงการใน
ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ และมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับช่วงเวลา และ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (2.4.2) มีการจัดการกับประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ตั้งแตต้่น อย่างรวดเร็วที่สุด
นับตั้งแต่เผชิญกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลกับทีมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง (2.4.3) มีการ
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ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ อาทิ ขวัญ
กำลังใจของทีม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นต้น (2.4.4) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการน้อยท่ีสุดโดย
ไม่กระทบกับกระบวนการในการทำงานหลัก (2.4.5) โครงการจบด้วยความสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ประเมิน
คุณภาพหลังดำเนินการโครงการ มีการระบุประเด็นปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างดำเนินโครงการ และการแก้ไข
ปัญหา 

  

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

บรรลุเป้าประสงค์ของแผนงาน การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร์และ (1.2) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน/ใช้บริการ  

  (2) ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ประกอบด้วย (2.1) การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal) 
เป็นการประเมินความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม (2.2) การบรรลุ
เป้าประสงค์ (Purpose) เป็นการประเมินความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงคข์องแต่ละแผนงาน 

 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Satisfaction) เป็นการประเมิน
ความสำเร็จในการบรรลุเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการที่อยู่ภายใต้แต่ละกล
ยุทธ์ 

 4) วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การประเมินความสำเร็จ
ในการบริหารจัดการหรือความสำเร็จระดับผลผลิต (2) การประเมินความสำเร็จระดับผลลัพธ์(กรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่
สามารถประเมินผลได้) (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) การประเมินปัญหาและอุปสรรค 

การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในภาพรวมจะ
พิจารณาประมวลผลจากความสำเร็จของโครงการในแต่แผนงาน เนื่องจากการประเมินผลระดับแผนงานได้ทำการ
ประเมินครอบคลุมทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
ครบถ้วน จึงสามารถนำมาประมวลผลเพื่อสะท้อนความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้อย่างมีนัยสำคัญส่วนในด้านกรอบระยะเวลาในการประเมินผลนั้นจะดำเนินการ 1 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

2. การติดตามความก้าวหน้า การติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกระตุ้นให้
เกิดการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
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โดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถดำเนินการตั้งแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมของโครงการจนกระทั่งดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้านั้นแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ได้กำหนดให้มี
การติดตามความก้าวหน้า 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่1  ไตรมาสที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที ่2 ไตรมาสที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ครั้งที ่3 ไตรมาสที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

โดยให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลสำเร็จของ
การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

1. หน่วยงานในระดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง 
- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ/์สิ่งก่อสร้างและโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดถึงกองนโยบายและแผนทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดส่งถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

คร้ังท่ี 
หน่วยงาน ส่ง  
คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ส่งถึง 
กองนโยบายและแผน 

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

   

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (โดยมีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานและ
เลขานุการ) ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 1 รอบไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 2 รอบไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3 รอบไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 4 รอบไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
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3.การคำนึงถึงเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย
จะใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เป็นต้นและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4. กรอบความเชื่อมโยงความสำเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสำเร็จเชิงการบริหารจัดการ (ระดับผลผลิต) และ

ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ (ระดับผลลัพธ์) ตามที่ระบุไว้ในแผนงานโครงการที่ได้นำเสนอในส่วนที่ 2 ไปพิจารณาให้มีการ
ดำเนินการที่สำคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ และส่งผล
สำเร็จต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี ตามลำดับดังนี้ 

ระดบัที ่1  ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการโดยอนุกรรมการ
ระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับท่ี 2  ความสำเร ็จของแผนงาน / โครงการ / เป ้าหมายผลลัพธ์ในระดับโครงการโดย 
“คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์” ทำหน้าที่ประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์
โดยการบูรณาการผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับที่ 1  
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การกำกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส 

ประเด็นยทุธศาสตร์ / แผนปฏิบตัิการ/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น      
แผนปฏิบตัิการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและ
สังคมอย่างยั่งยืน  

     

1. (1.1) ระดับความสำเร็จของโครงการด้านการบริการ
วิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based  
(มรภ.1.4 / อววน) 

ระดับ 1 2 3 4 

2. (1.2) ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น (มรส.) ข้อ 2 4 6 8 
3. (1.3) จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการ

และพึ่งพาตนเองได้ (มรส.) 
ชุมชน - 1 2 3 

แผนปฏิบตัิการด้าน “ขบัเคลื่อน” คุณภาพการวิจยัและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

     

4. (1.4) ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม
ได้รับทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและหรือสร้าง
นวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ (มรส.) 

ร้อยละ 4 5 6 7 

5. (1.5) อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ต่าง 
ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
(มรภ. 4.2/อววน.) 

ร้อยละ - - 1 1 

6. (1.6) ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของการวิจยัและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (มรส.) 

ข้อ 2 3 4 5 

7. (1.7) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาต ิและ 
นานาชาติ (มรภ. 3.2) 

ชิ้น 48 12 16 20 

8. (1.8) กลไกในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัย
ของมหาวิทยาลยั ดำเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจยัที่เป็นมาตรฐานสากล (มรส.) 

ข้อ 2 3 4 5 

แผนปฏิบตัิการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

     

9. (1.9) ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดว้ย จำนวนองค์ความรู้ (สกอ) 

เร่ือง 1 2 4 6 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ / แผนปฏิบตัิการ/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
10. (1.10) ระดับการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ และหรือฟื้นฟ ู

และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม (มรส.) 

ระดับ 2 3 4 5 

11. (1.11) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิจัย และหรือศูนย์พัฒนา
จิตวิญญาณพุทธทาสภิกข ุและหรือสวนพฤกษศาสตร์ 
(มรภ. 1.1.1/มรส.) 

ระดับ 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู      
แผนปฏิบตัิการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและ
พัฒนาคร ู

     

12. (2.1) ร้อยละบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้า
ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค (มรภ. 
2.6) 

ร้อยละ - - 70 70 

13. (2.2) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา (มรภ.2.2) 

ร้อยละ 
 

- - 20 20 

14. (2.3) ระดับความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือก
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐาน
หลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของนักศึกษาเรียน
ดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

ระดับ 2 3 4 5 

15. (2.4) ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ       
บุคลาการทางการศึกษา (มรส.) 

 

ข้อ 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา      
แผนปฏิบตัิการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

     

16. (3.1) จำนวนหลกัสูตรเชิงพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่
ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (มรภ.3.1/อว
วน.) 

หลักสูตร 
 

หลักสูตร 

 
 
8 

1 
 

10 

1 
 

12 

1 
 

14 

17. (3.2) ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (มรส.) 

ข้อ 2 3 4 5 

18. (3.3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร(มรส.) ข้อ 2 3 4 5 
19. (3.4) หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้าง

นวัตกรรม 
ร้อยละ - - 40 40 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ / แผนปฏิบตัิการ/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
20. (3.5) ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน

ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต(มรภ.3.6) 
ร้อยละ - - 90 90 

21. (3.6) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการทำงาน 
(สกอ) 

ข้อ 2 3 4 5 

22. (3.7) อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชพีอิสระ ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
(มรภ.3.5) 

ร้อยละ   80 80 

23. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาองักฤษตาม
กรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับB1หรือ
เทียบเท่า (มรภ.3.4) 

ข้อ 2 3 4 5 

24. (3.9) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบ
ผ่านการทดสอบความสามารถดา้นดิจิทลัที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 หรือเทียบเทา่) (สกอ.) 

ข้อ 2 3 4 5 

25. (3.10) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ
และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน (มรส.) 

ร้อยละ - - 50 50 

26. (3.11) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็น
แบบอยา่งที่ดี (มรส.) 

ร้อยละ - - 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ      
แผนปฏิบตัิการด้าน “เพิ่มประสิทธภิาพ” การพัฒนา
บุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

     

27. (4.1) ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ
ร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน (มรส.) 

ร้อยละของ
อาจารย ์

30 40 50 60 

ร้อยละของ
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

- - 9 10 

28. (4.2) ระบบและกลไก การจัดทำแผนพฒันา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และ
โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการ
ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล (มรส.) 

ข้อ 1 2 3 4 

29. (4.3) ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ 
และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 3 4 5 



 

 

 

88  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นยทุธศาสตร์ / แผนปฏิบตัิการ/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
และการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย (มรส.) 

30. (4.4) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 2 4 6 8 

31. (4.5) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี (มรส) 

ระดับ 2 3 4 5 

32. (4.6) อัตราการขยายตวัของงบประมาณที่มาจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรและการระดมทนุ (มรส.) 

ร้อยละ 10 20 30 30 

33. (4.7) ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหาร
จัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา (มรส.) 

ระดับ 2 3 4 5 

34. (4.8) ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสยัทัศน์ เปา้หมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล 
กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ 
ของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(มรภ.4.3) 

ระดับ 2 3 4 5 

35. (4.9) มีการกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมี
การดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ (สกอ) 

ข้อ 2 3 4 5 

36. (4.10) มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์
เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ (มรภ.4.8) 

ฐานข้อมูล   1 1 

37. (4.11) ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย (มรภ.4.9) 

ร้อยละ   80  

38. (4.12) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability)  

ระดับ 1 2 4 5 

สัดส่วนความสำเร็จของตัวชี้วดัรายไตรมาส  25 / 38 *100 
= 65.79 

26 / 38 *100 
= 68.42 

38 / 38 *100 
= 100.00 

38 / 38 *100 
= 100.00 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการจัดทำและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการให้หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ภายใต้การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยกำหนด
ตัวชี้วัดเฉพาะที่สำคัญและให้มีจำนวนน้อยลงและสอดคล้องกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่
ไม่เป็นการสร้างภาระให้กบัหน่วยงาน   

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และให้การติดตามประเมินผล เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวทางการจัดทำการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

• ตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจน  

• เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด  

• เพ่ือประกอบการพิจารณาและรายงานส่งกองนโยบายและแผน 

• เพ่ือสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 

• ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ม.ค. 64 

• ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 64) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 เม.ย. 64 

• ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ก.ค. 64 

• ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 64) รายงานถึงกองนโยบายและแผน วันที่ 5 ต.ค. 64 
3. คะแนนภาพรวมผลการดำเนนิการตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.51 - 4.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 
ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรบัปรุง 0.00 - 1.50 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วดัที่ 1.1   ระดับความสำเร็จของโครงการด้านการบรกิารวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based  (มรภ.1.4 / อววน) 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย    จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง รายการโครงการบริการ

วิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน สังคม หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม

เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
    ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 

Based หมายถึง ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงานโครงการ  =      ผลการดำเนินโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based ที่บรรลุ

จำนวนโครงการโครงการด้านการบริการวิชาการหรอืโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Basedทั้งหมดในปงีบ 2564
 x 100 

 

ผลการเบิกจ่าย     =         ผลการเบกิจา่ยโครงการด้านการบรกิารวิชาการหรอืโครงการทีต่อบสนองต่อ Area Based

งบประมาณของโครงการด้านการบรกิารวิชาการหรอืโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Basedทั้งหมดในปีงบ 2564
 x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 4 ระดับ ดังนี้ 
1. จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based  7 โครงการหลัก  
2. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 
3. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จาก

จำนวนโครงการทั้งหมดของด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ 

Area Based   ร้อยละ 90 
ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ  
 

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 2 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 3 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 4 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี  (โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.2 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคนในชุมชนให้มี

จิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
กำหนดให้ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ 
เชิดชูปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” ประกอบกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ มรภ. หมายถึง ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนก่อนการดำเนิน
โครงการของ มรภ. และข้อมูลรายได้ครัวเรือนภายหลังการดำเนินโครงการของ มรภ. ทั้งจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริง หรือรายได้
จากการประมาณการตามหลักทางวิชาการที่เชื่อถือไดใ้นชว่งเวลา (บาทต่อปี) 
      จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามนิยมประกาศของ กพอ. และ/หรือ 
กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน 
 

การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 8 ข้อ ดังนี้ 
1. ทุกคณะมีการจัดทำแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ที ่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยกำหนดพื้นที ่เป้าหมาย เป้าหมายและตัวชี ้วัด
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 

2. มีการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยร่วมมือกับหน่วยงานายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน /องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

7. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ มรภ. (มรภ.1.10) ร้อยละ 3  
8. มีจำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564      (  
จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด
 𝑥 100) 

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

มีการดำเนินการ         
อย่างน้อย 4 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
8 ข้อ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี  (โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 
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ตัวชี้วดัที่ 1.3   จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ 

หน่วยนับ ชุมชน 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผน โดยมหาวิทยาลัย

จัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ
ตามแผน  นอกจากนั้นชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง โดยได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มรภ.และทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนชุมชนต้นแบบ ที่พึ่งพาตนเองได้ จากการได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี  (โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 
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แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง 

กับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ 
 

ตัวชี้วดัที่ 1.4   ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวตักรรมได้รบัทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และหรอื
ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย นักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรม หมายถึง จำนวนผู้อยู่ในตำแหน่งนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมทุกคน ร่วมถึง

คณะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยโครงการนั้น ๆ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่นับนักวิจัยและหรือผู้สร้าง
นวัตกรรมที่จ้างชั่วคราวประจำโครงการฯ ไม่นับรวมนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่ลาศึกษาต่อ ได้รับทุนภายนอก
สำหรับการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม และหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติแต่ไม่นับซ้ำกับงานวิจัยหรือ
งานนวัตกรรมอื่น ๆ 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา  คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจากภายนอกสถาบนั
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

ทุนภายนอก หมายถึง จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นับจำนวนเงินที่มี
การเซ็นสัญญารับทุน และหากได้รับทุนต่อเนื่องให้เฉลี่ยเป็นรายปี) 

เกณฑ์การประเมิน นับอัตราส่วนจำนวนนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และ
หรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

ร้อยละของนกัวจิัยหรือผู้สร้าง
นวัตกรรม = 

จำนวนนกัวิจยัและหรอืผู้สร้างนวัตกรรมไดทุ้นภายนอก และหรือที่
ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ค่าคะแนน  
 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละผลของจำนวนนักวิจยัและหรือผูส้ร้างนวัตกรรม 

x 5 
7 

เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.5   อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดงักล่าวที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งถูก

นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา หมายความถึง งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบใด ๆ หรือผลงานใด ๆ ที่ได้รับการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หมายความรวมถึง ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อสาธารณะ 
หรือผลงานที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสังคม  

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่มีข้อมูลประจักษ์ เทียบกับจำนวนผลงานทั้งหมด ในปีที่มีการพิจารณา 
ร้อยละ  = จำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
                จำนวนผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าคะแนน  
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 

อัตราส่วนจำนวนผลงานวจิัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
x 5 

1 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วดัที่ 1.6   ระบบกลไกส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งของการวิจยัและนวตักรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชงิสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการที่กว้างขวาง และลึกซึ้งสนับสนุนการวิจัย และ
นวัตกรรมในประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และประเด็นที่มีความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด และภาคใต้ด้วย
องค์ความรู้ด้านวิชาการข้ามขอบข่ายของสาขาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ และการผลิตงานวิจัย และ
นวัตกรรมในประเด็นท้ายทายที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นการให้ “คน” ในชุมชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเริ่มคิดการตั้งคำถามการวางแผน และค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ โดยมีการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (Action Research) ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ผลงาน และแก้ปัญหาของตนเองตลอดจน ยกระดับการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจยัและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวตักรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงขา้มศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
2. มีชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการวจิัยที่สอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ  

ที่สังคมกำลังเผชิญ เช่น ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
3. มีการดำเนินการของศูนย์การวิจัยเชิงประเด็นแห่งมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

4. มีเครือข่ายการดำเนินการงานวจิัยและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพือ่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจยัและนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสห

วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

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

น้อย 1 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 2 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 5 ขอ้ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.7   ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษยเ์กา่ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รบัรางวัลระดบัชาต ิและนานาชาติ 

หน่วยนับ ชิ้น 
คำอธิบาย เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน จนเป็นที่

ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก 
ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า หมายความถึง ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึง

เกิดจากความรู้ ความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือทำงานในมหาวิทยาลัยและได้นำเสนอสู่สาธารณะ ใน
รูปแบบการตีพิมพ์ เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน หรือที่ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิเช่น
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ คิดค้น งานประพันธ์ หรือ งานในลักษณะอื่น ๆ งานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจาก
หลายองค์กร หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคทั้งประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ 

รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ หลาย
ภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการกำหนด เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีที่มีการพิจารณาที่ได้ รับ การตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

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

กว่า 5 ชิน้ 

5 ชิ้น 10 ชิ้น 15 ชิ้น 20 ชิ้น 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วดัที่ 1.8   กลไกการกำกับดแูลให้การดำเนินงานวิจัย ของมหาวิทยาลยัดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ด้านการวิจัยที่
เป็นมาตรฐานสากล 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ด้านการวิจัยที่เป็น

มาตรฐานสากล หมายถึง การพัฒนากลไก กระบวนการ และแนวปฏิบัติเพื ่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวจิัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่ละสาขาวิชาเพื่อประโยชน์
ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยไม่กระทบกับความสมบูรณ์ของการวิจัย หรือ เป็น
อุปสรรคกับการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การกำกับดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 5 ข้อ ดังนี ้
1. มีกลไกในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานงานวิจัยมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจยัที่

เป็นมาตรฐานสากล 
2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของ

แต่ละสาขาวิชา 
3. มีแผนปฏิบัติการประจำปีในการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้น 

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

น้อย 1 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 2 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 5 ขอ้ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์”  ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วดัที่ 1.9   ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

หน่วยนับ เร่ือง 
คำอธิบาย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เกณฑ์การประเมิน        จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

หรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เร่ือง 
หมายเหตุ 

    ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือมกีารดำเนนิการ
น้อยกว่า 3 เรื่อง 

3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดัที่ 1.10   ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความภูมิใจ ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ผ่านกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการ
จัดตั ้งโรงละครและการแสดง ที ่ส ่งเสริมการแสดงออกถึงความภูมิ ใจในวิถีช ีว ิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การสนับสนุนคณะละคร วงดุริยางค์ วงดนตรี ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งหอศิลป์เพื่อจัดแสดงงานศิลปะทั้งศิลปะพื้นถิ่ น 
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ระดับ ดังนี้ 
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
2. มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือ

ส่งเสริม และหรือพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินความสำเร็จระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และ

หรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม 

และหรือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

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

น้อย 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย  2 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  3 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  4 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดัที่ 1.11   ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ และหรือสวนพฤกษศาสตร ์

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย ความสำเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

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

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู และหรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภกิขุ 

หรือสวนพฤกษศาสตร์ 
2. มีแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือ

สวนพฤกษศาสตร์ 
3. มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิต

วิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

4. ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ 
5. รายได้จากการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวน

พฤกษศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

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

น้อย 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย  2 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  3 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  4 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย  5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตละพัฒนาครู 
แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

 

ตัวชี้วดัที่ 2.1   ร้อยละของบัณฑติครูที่สำเร็จการศึกษาได้เขา้ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย บัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค  หมายถึง  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เข้าทำงานด้านการศึกษาในภูมิภาคของตน ทั้งนี้ภูมิภาค  หมายถึง ภูมิลำเนาของตนเอง  โดย
หมายรวมถึงจังหวัด กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน จำนวนบัณฑิตครูที่ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้านของ
บัณฑิต เทียบกับจำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

=  ( 
จำนวนบัณฑิตครูที่ทำงานสายวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีน้ัน ๆ
 X 100) 

 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานสายวิชาชีพ           

ทางการศึกษาในภูมิภาค x 5 
70  

เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.2   ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย คำว่า “ครูของคร”ู ย่อมสะท้อนถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการสอนและความเป็นครู  ดังนั้นประสบการณ์สอน

ในโรงเรียนเป็นจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะความเป็นครูโดยแท้จริง  ทั้งนี้ครูของครูที่
มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน  หมายถึง  อาจารย์ที ่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที ่มีประสบการณ์สอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษามาแล้ว หรือผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใด ๆ อย่าง
น้อย  1  ปี  ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย  ส่วนครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา หมายความถึง  อาจารย์ที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เคยเป็นผู้สอนใน
โรงเรียนระดับต่าง ๆ หรือ ผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใด ๆ เทียบกับจำนวนอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ังหมด 

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนอาจารย์ที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เคยเป็นครู อาจารย์ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ หรือ
ผ่านกระบวนการสร้างประสบการณ์การสอนในโรงเรียนในรูปแบบใดๆ ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษาที่
พิจารณาเทียบกับจำนวนอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 

=  ( 
จำนวนอาจารย์ที่เคยเป็นครูในโรงเรียนระดับต่าง ๆ หรือมีประสบการณ์สอนในโรงเรียน

จำนวนอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน ๆ
 X 100) 

 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

x 5 
20  

เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของกระบวนการคดัเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการ
ขยายตัวของนักศึกษาเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู (มรส.) 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย       การผลิตครูให้มีคุณภาพสูงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพครูเป็น

กระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพ  ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครูและมี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูเข้าเรียนครูจะส่งผลต่อคุณภาพของครู   
     นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพครู  หมายถึง  นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏุราษฎร์ธานีที่ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพครู  มี
ความประพฤติดี เข้าเรียนในคณะครุศาสตร ์

เกณฑ์การประเมิน นับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จของกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานหลักสูตร และ
มีอัตราการขยายตัวของนักเรียนเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครูได้  5 ระดับ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นไปตามที่หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครูกำหนด 

2. มีการกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนมีผลการเรียนดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความประพฤติดีได้รับการคัดเลือกเรียน
วิชาชีพครู 

3. มีกลไกและระบบการคัดเลือก  คัดกรอง นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพครู 
4. มีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษาโดยแยกตามประเภทวิชาเอก 

=  ( 
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าโดยแยกตามประเภทวิชาเอก ปีการศึกษา 1/64

จำนวนนักศึกษาตามแผนรับโดยแยกตามประเภทวิชาเอก ปีการศึกษา 1/64
 X 100) 

5. มีการติดตามประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและนำไปปรับปรุงในปีถัดไป 

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

น้อย 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 2 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย 3 ระดับ 

มีการดำเนินการอย่าง
น้อย 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.4  ระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดการเรียนการสอน  

การวิจัยและนวัตกรรม  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ  เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. มีการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. มีการประเมินและนำผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและนำมาสู่ปรับปรุงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัดไป 
5. มีการเผยแพร่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเทียบเคียงกับ

สถาบันอื่น 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

หรือมกีารดำเนนิ 1 ขอ้ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั คณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วดัที่ 3.1   จำนวนหลักสูตรเชงิพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ทีชุ่มชนมีส่วนร่วม และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

หน่วยนับ หลักสูตร 
คำอธิบาย หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห

วิทยาการ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  หมายถึง 
หลักสูตรที่ใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสาน
ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพื่อ
กำหนดลักษณะหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ โดยให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีวัฒนธรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับแนวโน้มลดลงของจำนวนนักศึกษาการปรับบทบาท
อาจารย์จากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ การจัดสถานที่ให้เหมาะสม กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้นักศึกษาระดับปรญิญา
ตร ีระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับเดียวกัน และระดับที่สูงกว่า 

หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงาน หรือ
กิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการเรียนรู้ทันที เป็นหลักสูตรที่
มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยทำงานและอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง
และสังคมได้ โดยมีทั้งแบบ Upskill/Reskill/Life Long Learning  และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง พัฒนาในปีประเมิน โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
1.มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาระดับปริญญาตรี  และหรือระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จำนวน  3 หลักสูตร 
2.หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Upskill/Reskill/Life Long Learning) จำนวน 14 หลักสูตร 

ค่าคะแนน 
     หลกัสูตร ป.ตร ี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

    
     หลกัสูตระยะสัน้ 

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

ไม่มีการดำเนินการหรอื
มีจำนวนน้อยกว่า 8 

หลักสูตร 

8 หลักสูตร 10 หลักสูตร 12 หลักสูตร 14 หลักสูตร 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวชี้วดัที่ 3.2   ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ให้มีความทันสมัย และสอคดล้องกับบริบทปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต โดยสำรวจและประเมินหลักสูตร เพื่อพฒันา
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลหลักสูตร และความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม
ทั้งจัดทำฐานข้อมูลรายละเอียดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์ การ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ด้วยการเชิญนักบริหารนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีผลการศึกษา/ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนากลไกในการกำกับดูแลหลักสูตรและกำหนดความรับผิดชอบสำหรับการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีระบบและกลไก ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (ตาม มคอ.2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
4. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวน 2 หลักสูตร 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวชี้วดัที่ 3.3   กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการโดยทั้งสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ข้อ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือกรส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมิน

มาปรับปรุง การดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

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

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
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ตัวชี้วดัที่ 3.4   หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรจึงควรผลักดันให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานที่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
หมายเหตุ 

1.  นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 

2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรมของทุกคณะ 
                        คะแนนที่ได้     =      จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมX 100 
                                                                       จำนวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 

ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม x 5 

40  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวชี้วดัที่ 3.5   ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑติโดยสถานประกอบการผู้ใชบ้ัณฑิต 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

สมรรถนะ หมายความถึงความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และ 
ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทำ สามารถปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้ 

การประเมินสมรรถนะ หมายความถึง การดำเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ความสามารถของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการทดสอบ การประเมิน การสอบถาม หรือการดำเนินการในลักษณะใด ๆ ซ่ึงเป็นความคิดเห็น
ของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้น ๆ โดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง 
น้อย น้อยมาก 

เกณฑ์การประเมิน คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต จากจำนวนสถาน
ประกอบการที่ตอบแบบสำรวจ 
                คะแนนที่ได้     =      คะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ X 100 
                                                                      คะแนนเต็ม 

ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต x 5 
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ตัวชี้วดัที่ 3.6   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นการพัฒนาผู ้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกให้คณะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ติดตามให้คณะดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานตามที่กำหนด 
3. มีการกำกับติดตามให้คณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนการจัดการคณะและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

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

มีการดำเนินการ 
ข้อที ่1-3 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ โดยมีหน่วย
ดำเนนิการระดับ
คณะไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50             
(4 คณะ/วิทยาลยั) 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ โดยมีหน่วย

ดำเนนิการระดับคณะ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

(6 คณะ/วิทยาลยั) 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ โดยมีหน่วย

ดำเนนิการระดับคณะไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 100         
(7 คณะ/วิทยาลยั) 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวชี้วดัที่ 3.7  อัตราการได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพ มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้  

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

เกณฑ์การประเมิน คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตรการคำนวณ ค่าร้อยละ
นี้ไม่นำบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทำแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
     คะแนนที่ได้     =      ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 100 
                                                                   จำนวนบัณฑิตทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
x 5 
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ตัวชี้วดัที่ 3.8   ผลการวัดสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตำ่กว่าระดบั B1 หรือเทยีบเท่า 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ 

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

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

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวชี้วดัที่ 3.9   นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดบัปรญิญาตรทีี่สอบผ่านการทดสอบความสามารถดา้นดิจิทัลที่มหาวิทยาลยักำหนด (IC3 
หรือเทียบเท่า) 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพื่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 

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

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

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวชี้วดัที่ 3.10   ร้อยละของอาจารยท์ี่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่

ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียนเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละของ
อาจารย์ = 

จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน x 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด  
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน x 5 

50  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วดัที่ 3.11   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจติวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างทีด่ี 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ต่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอยา่งที่ดี 

หมายถึง  การสำรวจ การประเมิน การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของ
อาจารย์ซ่ึงได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอยา่งที่ดี โดยอาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอด
ความรู้และเป็นแม่พิมพ์หลัก ในการผลิตบุคลากรออกสู่สังคมและตลาดแรงงาน ควรได้รับการพัฒนาการพัฒนาให้มีจติ
วิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังเช่นแนวคิดทีว่่า “นกัศึกษาจะเป็นอย่างที่ครูเป็น 
มากกว่าจะเป็นอยา่งที่ครูสอน” 

เกณฑ์การประเมิน นับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอยา่งที่ดี 
 
 
 

 

ระดับความพึง
พอใจ  = 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่เข้ารว่มการ
พัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี x 100 

คะแนนเต็ม 

ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่เข้ารว่ม
การพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี x 5 

80  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน และงบประมาณ  
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ตัวชี้วดัที่ 4.1   ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเขา้สู่ตำแหน่งทีส่งูขึ้นของสายสนับสนุน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษา

วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว ของอาจารย์ตามพันธกิจของ
สถาบันการนับตำแหน่งทางวิชาการและของบุคลากรสายสนับสนุนให้นับ ณ. วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

อาจารย์ประจำหมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัตหินา้ที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงิน
รายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือนในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน 

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสนับสนุนการสอน การวจิยั 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นบุคลากรจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างที่
ชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน นับสัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และจำนวนบุคลากรที่ได้ตำแหน่งวิชาชีพที่สูงขึ้น 
 

อาจารย์ = 
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
อาจารย์ประจำ 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน = 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
x 100 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
     

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
x 5 

60 
 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน x 5 

10  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธกิารบด ี(กองการเจ้าหนา้ที)่ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.2   ระบบและกลไก การจดัทำแผนพัฒนา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงสรา้งพื้นฐาน
ระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใชพ้ื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย ระบบและกลไก การจัดทำแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐาน

ระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุล  หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  โครงสร้างพื้นฐาน และสิ ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนจัดทำข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทำแผนงาน การบำรุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกำจัดทิ้ง เพื่อปรับปรุงสภาพ
โดยรวมของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย  

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ

สะดวก และข้อแนะนำ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. มีการจัดทำแผนงาน การใช้การบำรุงรักษา การปรับปรุงตกแต่ง และการกำจัดทิ้ง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยรวมของอาคารต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
3. ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงตกแต่ง และกำจัดทิ้ง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน 

และสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบันและอนาคต 
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน การใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

 
มีการดำเนินการ           

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ           

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
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ตัวชี้วดัที่ 4.3   ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิง่แวดล้อม และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย ความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนากลไก
และแผนงานในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทดแทนโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ 
การพัฒนาเทคนิคในการใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ในการกำจัด
ขยะอย่างยั่งยืน รวมทั้งการผลิตพลังงานจากขยะ โดยไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษในรูปแบบอื่น ๆ สู่ชั้น
บรรยากาศและระบบนิเวศน์ 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 5 ระดับ ดังนี้ 
1. กำหนดนโยบาย และสร้างความตระหนักในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 
2. กำหนดกลไก แผนงาน และการดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอ งมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 
3. การดำเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
4. ติดตามและประเมินระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก 

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

 1- 2 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

3 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

4 ระดับ 
มีการดำเนินการ  

5 ระดับ  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.4   การบริหารจัดการและการให้บริการหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหมายถึง การจัดการใน

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ด้านการบริหารจัดการที่ผู ้บริหารมีการกำหนด
นโยบายสนับสนุนและจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว การเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดสมัยใหม่ การให้บริการที่ทันสมัย และทันต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ด้านการให้บริการที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน ห้องสมุดมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 7 ข้อ ดังนี้ 
     1. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงาน 
ห้องสมุด รวมทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน 
     2. ห้องสมุดมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด 
     3. ห้องสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. ห้องสมุดมีการจัดการขยะของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. ห้องสมุดมีการจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     6. มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด มีค่าความพึงพอใจไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 80 
     7. ห้องสมุดมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     8. ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ 

1-2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

8 ข้อ  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.5   การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนนุระบบการเรยีนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนการสอนออนไลน์จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธี

เรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขว่ยทำการสอน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีความทันสมัยและมีคุณภาพสูง   

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5 ข้อ ดังนี ้

1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. มีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื ่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

สุราษฎร์ธานี 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหรือบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และกิจกรรม

สนับสนุนผู้เรียนในการศึกษาออนไลน์ 
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ห้องผลิตสื่อ

เพื่อการเรียนการสอน ห้องผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง ห้องตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น 
5. มีรายวิชาที่มีสื่อสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผลผ่าน

ระบบการเรียนออนไลน์ อย่างน้อย   6  รายวิชา (MOOCS) 
ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ 
หรือมีการดำเนินการ   

1 ระดับ 

มีการดำเนินการ  
2 ระดับ 

มีการดำเนินการ  
3 ระดับ 

มีการดำเนินการ  
4 ระดับ 

มีการดำเนินการ  
5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 4.6   อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบริหารจดัการทรัพยากรและการระดมทุน 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหารายได้เพิ่มเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา โดยการจัดการทรัพยากรทางการ

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

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพยากร และการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นทางการในระดับจังหวัด ระดบัภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติในแต่ละปีงบประมาณ 

อัตราการขยายตัว  = 

งบประมาณปีปัจจุบัน – ปกี่อนหนา้ (จากการบริหารทรัพยากรและการระดม
ทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอยา่งเป็นทางการในระดับ

จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ) 
x 100 

งบประมาณปีก่อนหนา้  
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 

อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบริหารจัดการทรัพยากร
และการระดมทุน x 5 

30  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธกิารบด ี(กองคลัง /กองนโยบายและแผน) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.7   ระดับความสำเร็จของกลไกในการบรหิารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย กลไกในการบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษาหมายถึงกระบวนการให้ทุนการศึกษาที่สามารถดึงดูดนักศึกษา

ที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้ง
นักศึกษาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาทินักศึกษาที่มีฐานะยากจนนักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายนักศึกษาในพื้นที่อ่อนไหว เป็น
ต้นโดยการวางระบบและดำเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนผู้ประกอบการและศิษย์เก่ารวมทั้งการ
วางระบบพิจารณากลั่นกรองนักศึกษาและกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนเกิด
ความมั่นใจว่าเงินที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
1. มีนโยบายและแผนในการจัดหาทุนและการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 

2. วางระบบและดำเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ 
3. มีกระบวนการในการบริหารจัดการและการกำกับการให้ทุนการศึกษาที่ชัดเจนและโปร่งใส 

4. จำนวนเงินทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
5. ความพึงพอใจของผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 3 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

124  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วดัที่ 4.8   ระดับความสำเร็จของการประเมินระดบัความเข้าใจเกีย่วกับภาพอนาคต วิสยัทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกบัดแูล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏบิัต ิของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ ระดับ 
คำอธิบาย การประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

กลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหมายถึงการ
ออกแบบกลไกและเครื่องมือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและเข้มข้นขึ้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื ่อสารระหว่างกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการปฏิบัติ กลไกการจัดการ และภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
1. มีการศึกษาระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไก
กำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. มีการกำหนดกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วนต่าง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

4. มีการดำเนินการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
5. มีการนำผลการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ 

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

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 1 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 3 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 4 ระดับ 

มีการดำเนินการ 
 5 ระดับ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.9   มีการกำกับติดตามส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 

หน่วยนับ ข้อ 
คำอธิบาย การจัดการความรู้ตามระบบ หมายถึง การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู ้ที ่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู ้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ หรือ
มีการดำเนินการ 1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

126  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วดัที่ 4.10   ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจดักิจกรรมสมัพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย และปรบัปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

หน่วยนับ ฐานข้อมูล 
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีข้อมูลศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุน การบริหารและการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัย  
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า หมายความถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมสัมพันธ์

หมายความถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการจัดการความรู้ และสื่อสารเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความ
เข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น  

เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนฐานข้อมูลศิษย์เก่า จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่ามี
ความเข้มแข็ง มั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นในปีประเมิน 

ค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ  

 
- 
 

- - มีฐานข้อมูล  
1 ฐาน  

เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

127  แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 

ตัวชี้วดัที่ 4.11   ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการทีม่ีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หน่วยนับ ร้อยละ 
คำอธิบาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หมายความถึง การสำรวจ การประเมิน การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การอำ นวยความสะดวก หรือการดำ เนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการโดยประเมินตามเกณฑ์5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด  

ประชาชนผู้รับบริการ หมายความถึง ประชาชน นักศึกษาผู้ประกอบการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงมีส่วน ในการ
รับบริการใด ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน คำนวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ ประเมิน
เป็นภาพรวมของการดำเนินงานในปีประเมิน 

อาจารย์ = 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกิจกรรมต่าง 

x 100 
คะแนนเต็ม  

ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ = 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกิจกรรมต่าง 
x 5 

80  
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
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ตัวชี้วดัที่ 4.12    (4.12) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศกึษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

หน่วยนับ อันดับ 
คำอธิบาย ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วมีคุณธรรม จริยธรรม ความดี 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงานองค์กรที่ว่าจ้างให้ทำงาน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
1.มีระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม  
2.มีการจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่การจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนดำเนินการตามแผนพัฒนา 
4.มีการประเมินเพื่อให้เข้าสู่การจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา THE Impact Ranking 
5.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ของโลก 

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

มีการดำเนินการ 1 
ระดับ 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

 
เจ้าภาพตัวชี้วดั คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ) 
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