
การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3



สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์



นโยบายทั่วไป
1. นโยบาย รมต. ท่านเดิมรักษาไว้ และต่อยอด
2. กระทรวงมีงบประมาณเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาก ช่วยกันขับเคลื่อนผลงานให้เป็นกระทรวงแนวทาง กระทรวงช้ันน าของ

ประเทศ
3. นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับการศึกษา และการพัฒนาประเทศ ให้มั่นใจว่านโยบาย โครงการกระทรวง อววน. จะได้รับการสนับสนุน

นโยบายเร่งด่วน
1. การจัดการปัญหาของประเทศหลังสถานการณ์การระบาด COVID-19 การจ้างงาน การแก้ปัญหาการตกงานของบัณฑิต การพัฒนาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ว่างงาน
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา เยาวชนอยู่กับโลกความเป็นจริง ให้เท่าทันการใช้โทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นกีฬา

มหาวิทยาลัยที่เป็นสโมสรประจ าจังหวัด
3. ท าให้ภาพกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นกระทรวงแห่งการวัฒนา สร้างโอกาสให้กับประเทศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ได้ข้อสรุป ข้อเสนอให้กับประเทศจากการศึกษา วิจัยที่ชัดเจน รวดเร็ว เป็น Transformative Demand Pull สามารถท างานจริงจากความต้องการของประเทศและ
ภาคธุรกิจ

4. มหาวิทยาลัยต้องเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็น Economic Sector ที่ส าคัญของประเทศ เฉพาะจ านวนบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้



นโยบายระยะปานกลาง
1. ปฏิรูปอุดมศึกษาต่อจากที่ท ามาแล้วให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปทักษะบุคลากร นักศึกษา และแรงงานในระบบ
2. มุ่งเน้นการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ท างานเน้นการปฏิรูป
3. จัดระบบการท างานส านักงานปลัดกระทรวงในลักษณะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Minister Delivery Unit) ที่ชัดเจน รวดเร็ว
4. มีหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ภาพอนาคต (Strategic Foresight) เป็นหน่วยงานพร้อมขับเคลื่อนสังคม ขับเคลื่อนประเทศ
5. การบริหารจัดการงบประมาณทุนวิจัย
6. น าพาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์
7. อววน เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ในเรื่องส าคัญได้แก่

- โดยเฉพาะการลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
- เพิ่มศักยภาพ SME
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรม การท ากสิกรรม
- การบริหารจัดการน้ า
- การให้เอกชนมีส่วนร่วมในด้านการวิจัยและการพัฒนามากยิ่งขึ้น





การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี













แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12 ยุทธศาสตร์ อววน. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติและตวัช้ีวัด ปี พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
Value  Chain (องค์ประกอบ)

โจทย์

- ระบบและกลไกการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะตอบโจทย์
- ยังไม่สร้างนวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง
- งานวิจัยไม่ได้ดูโจทย์ของท้องถิ่น
เป็นตัวตั้ง
- อาจารย์ยังไม่ลงพื้นท่ีอย่างแท้จริง
- ยังไม่มีส่วนร่วมของ 
stakeholder 
- นักวิจัยพัฒนาท้องถิ่นท างานแบบ
แยกส่วนไม่บูรณาการศาสตร์
- อาจารย์ยังไม่มีศักยภาพในการ
ท างานเชิงพื้นท่ี

เป้าหมาย

V1
กลไกการ
ท างานเชิง
พื้นที่

V2
การท างาน
แบบบูรณา
การศาสตร์

V3
เพิ่มขีดความสามารถและ

ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรในการท างานเชิง
พ้ืนท่ีแบบบูรณาการศาสตร์

V5
สภาพแวดล้อม/
ระบบนิเวศน์การ
พัฒนาท้องถิ่น

มรภ. มีส่วน
ร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 

• 1. ก าหนดกลไกการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรด้าน
การพัฒนาเชิงพื้นที่

• 2. เพิ่มทักษะด้านการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ (New 
skill/Reskill/Up skill)

• 3.  ทบทวนกระบวนงาน
เชิงพื้นที่

• 4.ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรแบบบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอก

• 1.  ก าหนดนโยบายการ
ท างานเชิงพื้นที่อย่างชัดเจน

• 2.  จัดระบบบริหารจัดการ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
ท างานเชิงพื้นที่ 

• 3.  แสวงหาหุ้นส่วนในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกขั้นตอน
อย่าง

• 4.  จัดระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการ
พัฒนาท้องถิ่น

• ศูนย์เรียนรู้และบริการประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท้ัง 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา)

• ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
• BU (Business Unit)

• 1. ก าหนดกลไกในการบูร
ณาการศาสตร์ทุกระดับ

• 2. ก าหนดโจทย์และ
เป้าหมายร่วมกันท้ัง
ภายในและภายนอก

• 3. บูรณาการความรู้ใน
แต่ละศาสตร์ในการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี

• 4. จัดท าระบบหนุนเสริม
การขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

V4
Stakeholder ลงทุนร่วม
และแบ่งปันทรัพยากรร่วม
(ประสานประโยชน์ร่วมกัน)

• 1 ก าหนดระบบ
และกลไกการ
จัดสรรผลประโยชน์
ร่วมกันอย่าง
ยุติธรรม

• 2. สร้างระบบการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายการพัฒนา
ท้องถ่ินในแต่ละมิติ



V5
5.การบริหาร
จัดการระบบการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู Value  Chain (องค์ประกอบ)

โจทย์

การผลิตครู
1) การผลิตครูของ มรภ. เร่ิมมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเนน้เร่ืองสมรรถนะ แต่
กระบวนการผลิตและวิธีการสอนของครู
ของครูยังเป็นรูปแบบเดิมที่สอนใน
ห้องเรียน รวมทั้ง หลักสูตรยังต้องยึดกรอบ
คุรุสภาเป็นหลัก 
2) ครูของครูมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
เฉพาะที่สอน แต่ยังไม่มีประสบการณ์การ
สอนในโรงเรียน จึงไม่สามารถผนวกกับ
การสอนในรายวิชา ที่ส่งผลต่อการสร้าง
สมรรถนะบัณฑิตครู
3) ระบบนิเวศการเรียนรู้และหลักสูตรยัง
ไม่สอดรับกับการสร้างบัณฑิตครูให้มีจิต
วิญญาณความเปน็ครู และการมีสมรรถนะ
การพัฒนาครูประจ าการ
1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูประจ าการ 
2. การอบรมพัฒนาครูประจ าการยังขาด
การติดตามผลลัพธ์การน าไปใช้ใน
ห้องเรียน 

เป้าหมาย

V1
1.กลไกการ
ผลิตและ
พัฒนาครู

V2
การท างาน
แบบบูรณา
การศาสตร์

V3
ผู้สอน 

(ครู/อาจารย)์

ผลิตบัณฑิตครู และ
พัฒนาครูประจ าการที่
สามารถจัดการเรียนรู้ที่
ตอบตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21และ

สอดคล้องตาม
สภาพแวดล้อมบริบท

พื้นที่ 

• -สมรรถนะครูของครู 
(Knowledge, Attitude, 
Skill) 

• ที่มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของบริบทพ้ืนท่ี

• - มาตรฐาน/จรรยาบรรณ
วิชาชีพ/จิตวิญญาณความ
เป็นครู

• - การประเมินครูผู้สอ

• - ฐานข้อมูล Demand set กรอบ
ความต้องการครูของ สปฐ./ครูใน
ระบบอื่น และความต้องการในการ
พัฒนาครูประจ าการ

• - กลไกการมีส่วนร่วมของภาคี
การศึกษาในการก าหนดนโยบาย การ
วิเคราะห์อัตราก าลังครูและสมรรถนะ 
(ปริมาณและคุณภาพ) แผนการผลิต
บัณฑิตครูและครูประจ าการ

• - อัตลักษณ์และมาตรฐานของบัณฑิต
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

• - กลไกสร้างความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง (Partnership 
school) 

• สมรรถนะบัณฑิตครูของ มรภ. 
(Knowledge, Attitude, 
Skill) ตามรายชั้นปี

• หลักสูตรฐานสมรรถนะผลติ
บัณฑิตครูที่ตอบสนองความ
ต้องการของบริบทพ้ืนท่ี (ทุก
หลักสูตร)

• หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ 
(Reskill/Upskill/Newskill
ครูประจ าการ) หลักสูตรที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล 
และแผนการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ

V4
Stakeholder ลงทุนร่วม
และแบ่งปันทรัพยากรร่วม
(ประสานประโยชน์ร่วมกัน)

• -รูปแบบการผลิตครู – ระบบปิด และ
ระบบเปิด

• -การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ/พหุ
ปัญญา

• - ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
• -การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลง

มือปฏิบัติ
• - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 

และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนเองได้

• - ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

• - สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพการณืปัจจุบัน

• - พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและ
• ขยายผล 

V6
6.สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้

-ศูนย์บ่มเพาะและสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาครู/บัณฑิตคร/ู
ครูประจ าการ  F0502 ฐานข้อมูลสมรรถนะของนักศึกษาครู/
บัณฑิตคร/ูครูประจ าการ แยกตามรายบุคคล
- ออกแบบเครื่องมือในการติดตาม วัดและประเมินผล
สมรรถนะตามรายชั้นปีของนกัศึกษาครู/บัณฑิตคร/ูครู
ประจ าการ  
- วัดประเมินผลและวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูเป็น
รายบุคคล เพื่อสร้างเป็นคุรุนิพนธ์ (Porfolio ตั้งแต่ปี 1-4)

- เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                         
-การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/
การจัดการศึกษา
-บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน                           
- สถานศึกษาท่ีรองรับการฝึกปฏิบัติการสอน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

Value  Chain (องค์ประกอบ)

โจทย์

เป้าหมาย

V4 V5

- สมรรถนะของอาจารย์ยังไม่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
- อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
ตระหนักและไม่มีสมรรถนะการท างานเชิงพ้ืนที่
- หลักสูตรของ มรภ. ผลิตบัณฑิตเกินและไม่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- สมรรถนะของบัณฑิตไม่พร้อมใช้/ไม่ตรงกับ
ต่อความต้องการของสถานประกอบการ
บัณฑิตของ มรภ. ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน
ได้
- บัณฑิตของ มรภ. ไม่ได้รับการยอมรับเมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นน าอื่น ของประเทศ
- มรภ. ยังไม่สามารถหาจุดเด่นของตนเองได้
- มรภ. ยังไม่สามารถเข้ารับการจัดอันดับใน
ระดับสากลได้
- สิ่งสนับสนุนการเรียน (สถานที่ สื่อการเรียน
การสอน) ยังไม่ทันสมัย ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

V5

V1 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนความรู้ 

V2

คุณภาพบัณฑิต

V3
ความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย

V4 สิ่งสนับสนนุในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้

บัณฑิตที่มี
อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏและ
เป็นไปตาม

ความต้องการ
ของสังคม

• กลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ

• พันธมิตรกับสถาน
ประกอบการ

• เปิดโลกอาชีพให้แก่
นักศึกษาและ
บัณฑิตราชภัฏ

• ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21

• ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ท างานเชิงพื้นที่ของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

• อาจารย์มีความรู้และเช่ียวชาญ
ตรงกับการปฏิบัติงานจริงของ
สถานประกอบการ

• รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติการจริง CWIE 

• หลักสูตรของ มรภ. ที่พัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบการ

• หลักสูตรพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิ่น

• หลักสูตรทักษะชีวิตและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

• ความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 2

• ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่

• หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงสร้างพื้นฐาน ทันสมัย มีคุณภาพและเหมาะสม
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เทคโนโลยีและระบบแวดล้อมส าหรับการเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม่ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
Value  Chain (องค์ประกอบ)

โจทย์ เป้าหมาย

V4 V5

1) ระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในด้านงบประมาณ
และกฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

V5

V1

V4

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย 
ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ และการบริการ
ภาครัฐท่ีเป็นดิจิตัล

มรภ. มีระบบบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ อย่างมีธรรมา-
ภิบาล และปรับเปลี่ยน
การบริการเป็นดิจิตัล

V3

- จัดอันดับตามมาตรฐานสากล
- จัดอันดับความโปร่งใสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- องค์กรที่ยืดหยุ่น
- นโยบายที่เอื้อต่อการผลักดัน

งานบริการของมหาวิทยาลัยให้
เป็นดิจิตัล

- การเปิดเผยข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ







มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ









พลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University)









กรอบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



University as 
Marketplace







เป้าหมายโครงการ (Outputs)
• ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์
• จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิ่น 5 องค์ความรู้ต่อจังหวัด
• จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด
• จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความส าเร็จจากการ

สนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด
• จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัดๆ ละ 125 คน
• จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์)
• จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น
• จ านวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น
• ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อ Social media โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์

University as a Marketplace 



อว. ส่วนหน้า





ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในการ
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
(อว. ส่วนหน้า) ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าต่อเนื่อง

• หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าสร้างกลไกความเชื่อมโยง
ประสานการท างาน อววน, เพิ่มขีดความสามารถใน
ระดับจังหวัด





(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



4 Platform 22 Program



Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด
เป้าหมาย O1 “แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค”์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน” KR 1.1 ระดับความส าเร็จของโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่

ตอบสนองต่อ Area Based (มรภ.1.4/อววน.)
KR 1.2 จ านวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ 

(มรส.)
โปรแกรม 1 สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในพื้นที่บริการ หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนเพ่ือการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา
O1.1 เครือข่ายความร่วมมือ KR1.1.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 
10,000 คน

โปรแกรม 2 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจพระราชด าริ O1.2 มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

KR1.2.1 จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  Area 
Based  และหรือโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ และหรือหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

โปรแกรม 3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น

O1.3 การสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) KR1.3.1 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โปรแกรม 4 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว   ที่สมดุลและยั่งยืน

O1.4 การพัฒนาชุมชนต้นแบบ KR1.4.1 จ านวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้

โปรแกรม 5 ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ 
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม

O1.5 การสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม KR1.5.1 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

แพลตฟอร์มท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น



แพลตฟอร์มท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)
Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด

เป้าหมาย O2 “แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” KR 2.1 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (มรภ. 4.2 / อววน.)

KR 2.2  ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอก
ส าหรับการท าวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ (มรส.)

โปรแกรม 6 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไข
ปัญหาสังคมได้

O2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของการวิจัยและนวตักรรม
เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

KR2.1.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ที่สังคมก าลังเผชิญ และเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น เช่น ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

KR2.1.2 จ านวนเครือข่ายการด าเนินการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกดิ
การเช่ือมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

O2.2 นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ระดับชาติ และ นานาชาติ (มรภ. 3.2)

KR2.2.1 จ านวนผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ

O2.3 ผลงานวิจัยมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับมาตรฐานสากล KR 2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานทางจรยิธรรม
ในระดับมาตรฐานสากล



แพลตฟอร์มท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด
เป้าหมาย O3 “แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม” KR 3.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย จ านวนองค์

ความรู้ 

โปรแกรม 7 ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง สืบ
สาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้างคุณค่าและสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
น าไปสู่ความภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก

O3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และ
หรือส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

KR3.1.1 ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟ้ืนฟู และหรือส่งเสริม และหรือ
พัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

โปรแกรม 8 พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษา การวิจัย และการ
อนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม และสืบสานปณิธานท่านพุทธ
ทาส

O3.2 มีพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และหรือศูนย์
พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ และหรือสวน
พฤกษศาสตร์ของภาคใต้

KR3.2.1 5 รายได้จากการบริหารจดัการ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หรือ
ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ หรือสวนพฤกษศาสตร์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



แพลตฟอร์มท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด
เป้าหมาย O4 “แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู” KR 4.1 ร้อยละบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาได้เข้าท างานสายวิชาชีพทาง

การศึกษาในภูมิภาค  (มรภ. 2.6)
โปรแกรม 9 การพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร เสริมสร้างระบบ กลไก และ

กระบวนการคัดสรรนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการผลิต
ครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

O4.1 บัณฑิตครูส าเร็จการศึกษาและได้เข้าท างานสาย
วิชาชีพทางการศึกษา

KR4.1.1 ร้อยละบัณฑิตครูท่ีส าเรจ็การศึกษาได้เขา้ท างานสายวิชาชีพทางการศึกษา

โปรแกรม 10 คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีความเป็นมือ
อาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

O4.2 อาจารย์คณะครุศาสตร์มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียน

KR4.2.1 

โปรแกรม 11 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม

O4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นมี
สมรรถนะตามมาตรฐานทางการศึกษา

KR4.3.1 



แพลตฟอร์มท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด
เป้าหมาย O5 “แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21” KR 5.1 อัตราการได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โปรแกรม 12 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ระยะสั้น ในรูปแบบสหวิทยาการและรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ 
ส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

O5.1 มีหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ีท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หลักสูตร
ใหม่ และหรือหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

KR5.1.1 จ านวนหลักสูตรเชิงพื้นท่ีที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

โปรแกรม 13 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน “รู้จริงและ
ปฏิบัติได้” และเสริมสร้างทักษะใหม่ เพ่ือพัฒนาและสร้างจิตส านึกใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   

O5.2 การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน KR5.2.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับการท างาน “รู้จริงปฏิบัติได้” และ
หรือ มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน

โปรแกรม 14 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต พร้อมทั้ง
บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 2561

O5.3 นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
และบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
2561

KR5.3.1 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

KR5.3.2 จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสตูรของนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา

โปรแกรม 15 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน พัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัลและทักษะชีวิต

O5.4 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ
ดิจิทัลและทักษะชีวิต

KR5.4.1 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า

โปรแกรม 16 การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

O5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู ทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

KR5.5.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน

KR5.5.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี



แพลตฟอร์มที่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
Platform / Objective / Program เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด

เป้าหมาย O6 “แผนปฏิบัติการด้าน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน และงบประมาณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” KR 6.1 ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย

โปรแกรม 17 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ 
ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ เพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

O6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการ
เรียนรู้ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง

KR6.1.1 ร้อยละอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุน

โปรแกรม 18 พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการของชุมชนท้องถิ่น โดยการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา 
มีระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล เพ่ือลดการออกของนักศึกษาและสร้างช่อง
ทางการเพ่ิมรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร  ให้มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสร้างความสามารถในการระดมทุน

O6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการของชุมชนท้องถิ่น

KR6.2.1 ระบบและกลไก การจัดท าแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ และโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพ
ของการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดลุ

O6.3 สร้างช่องทางการเพ่ิมรายได้ ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสร้าง
ความสามารถในการระดมทุน

KR6.3.1 อัตราการขยายตัวของงบประมาณที่มาจากการบรหิารจัดการทรพัยากร
และการระดมทุน

โปรแกรม 19 จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

O6.4 จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
มหาวิทยาลัย

KR6.4.1 ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการ และด าเนินการตามมาตรการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจาก
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย

โปรแกรม 20 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการ
และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบ                
การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย

O6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโดย
ใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

KR6.5.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนระบบการเรยีนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โปรแกรม 21 ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมี
ส่วนร่วม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

O6.6 ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย KR6.6.1 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครอืข่ายและ
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โครงการร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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Timeline

ประชุมจัดท า

(ร่าง) 

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

1 เม.ย. 64

2-27 เม.ย. 64
คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

ด าเนินการจัดท า 

(ร่าง) แผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

จัดส่ง 
(ร่าง) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย
มายังกองนโยบายและแผน

**28 เม.ย. 64

9 พ.ค.64
คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

น าเสนอต่อ

คณะกรรมการสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

18 พ.ค. 64



คณะกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ ต้องด าเนินการดังนี้

ส่งถึงกองนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

➢ Swot Analysis และ Tow’s matrix
➢ เอกสารทบทวนยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์ม





กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ระดับ
คณะและระดับหลักสูตร) ภายใต้โครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย
SRU Reinventing University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



กรอบแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ภายใต้โครงการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ 

ที่สามารถบูรณาการ 
ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่อย่างยั่งยนื

Future Plan?

วิสัยทัศน์เมื่อสิ้นสุดแผน
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี ท่ีมีจุดเน้นหลักด้าน

 เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป ท่องเที่ยวย่ังยืน
 ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
ธุรกิจและโลจิสติกส์ ดิจิทัลเพื่อสังคม

Where do we want to go?

จัดท าแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลยัตามกรอบ อววน. มีระยะเวลา 3 ปี 
ภายใต้ระบบงบประมาณ Blockgrant และ Multiyear

ปี 64 ปี 65 ปี 66

How do we get there?

วค (2516 - 2534 )
สถาบัน (2535 - 2547 )

มหาวิทยาลัย (2548 - ปัจจุบัน )

Who are we as an institution? Where are we now?

 การพัฒนาท้องถ่ิน
 การผลิตและพัฒนาครู
 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ (นโยบายสภา) แผนพัฒนา

 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
 พัฒนาวิจัย
 พัฒนาบริการวชิาการ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 พัฒนาบุคลากร
 พัฒนาบริหารจัดการ
พัฒนาภาษาและเทคโนโลยี

กรอบอุดมศึกษา
การสร้างคน การสร้างองค์ความรู ้การสรา้งนวัตกรรม 
การปฏิรูปอดุมศกึษา

BCG
Bio Economy / Curriculum Bc / Green Bio

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Credit Bank/ Upskill – Reskill / Life Long Learning

สอดคล้อง ตอบโจทย์

ตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
1. อัตราการไดง้านท าในพื้นทีห่รอืภูมิภาคของบัณฑิต 
2.การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐานด้านภูมศิาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม 
สังคม)

3.การมีส่วนร่วมของบุคคลหรอืหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
4.ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
5.ความสอดคล้องของหลักสูตร
6.การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นทีห่รอืภูมิภาค
7.การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
8.การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนนิงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
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8.การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนนิงานเพื่อ
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4 ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

8 การพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

3. พัฒนาวิจัย

4. พัฒนาบริการวิชาการ

5. พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

6. พัฒนาบริหารจัดการ

7. พัฒนาบุคลากร

8. พัฒนาภาษาและเทคโนโลยี

6 จุดเน้นหลัก
1. เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป

2. ท่องเที่ยวย่ังยืน

3. ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

5. ธุรกิจและโลจิสติกส์

6. ดิจิทัลเพื่อสังคม



6 จุดเน้นหลัก



การพัฒนา
ท้องถิ่น

การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

การผลิตและ
พัฒนาครู

การบริหาร
จัดการ

เกษตรคุณภาพ
และ                 

อาหารแปรรูป

การท่องเที่ยว

สุขภาพและ
สังคมเป็นสุข

ธุรกิจและ             
โลจิสติกส์

ผลิตและพัฒนา
ครูมืออาชีพ

ดิจิทัลเพื่อสังคม

แผนพัฒนาวิจัย

แผนพัฒนาบริการ
วิชาการ

แผนพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

แผนพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา

แผนพัฒนาภาษา
และเทคโนโลยี

แผนพัฒนา
บุคลากร

แผนพัฒนาบริหาร
จัดการ

ส่งเสริมงานวิจัยสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงพื้นที่

ยกระดับงานวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์

สร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ/อตุสหกรรม 
ลักษณะวิสาหกิจชุมชน

ต่อยอดองคค์วามรู้ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

# การวิจัยและบริการเพื่อ
การพัฒนาในพืน้ที่

มุ่งการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ

ส่งเสริมบทบาทพันธ
กิจเพื่อสังคม

ส่งเสริมโครงการบริการ
วิชาการลักษณะความร่วมมือส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย และ

เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ดา้น

อารยะธรรมศรีวิชัย

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาถ่ิน 
วัฒนธรรมไทย

# การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
# การมีส่วนร่วมของบุคคล 

หรือหน่วยงานในชุมชน

จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการเนน้สหวิทยา

ตามจุดเน้น

Modular System
Degree/Non Degree

Upskill/Reskill

จัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การกับศาสตร์

ควบรวม พัฒนาหลักสูตร
ตอบโจทย์ผู้เรียน

ศูนย์กลาง
พุทธทาสศึกษา

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกช่วงวัย

# ความสอดคล้องของหลักสูตร
# การมีส่วนร่วมของสังคมและ

ชุมชน
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

“วิศวกรสังคม”

ทักษะศตวรรษที่ 21
ภาษา

เทคโนโลยี

ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน สถาน
ประกอบการ

วิศวกรสังคม

# อัตราการได้งานท าในพื้นที่

ปรับรูปแบบการเรียนที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนนุ
การท างานของบุคลากร 

จัดท าแผนขับเคลื่อน
ด้านภาษาตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR

พัฒนา Digital Platform 
ที่สามารถใช้งานร่วมกัน ใน

การบูรณาการข้อมูล

ภาษาดี ไอทีคล่อง

วางแผนกรอบ
อัตราก าลัง

การจัดการความรู้และ
การถ่ายทอดงาน

พัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าตามสายงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสม

บุคลากรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรม 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแบ่งปัน ร่วม
ภาคภูมิใจ

ปรับปรุงโครงสร้าง ให้กระชับ 
เหมาะสมสอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลง

น าเทคโนโลยีมาใข้ใน
การบริหารจัดการ

สร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน 

ความส าเร็จโครงการพลิกโฉม

# การบูรณาการงบ
# ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น เชิงพ้ืนท่ี  
ท่ีสามารถบูรณา
การ ผสานองค์

ความรู้
สู่การสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานความ

เชี่ยวชาญและการ
จัดการท่ีมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยัพลงัแผ่นดิน

สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาใหเ้ป็นพลัง 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

SRU
1

SRU
2

SRU
3

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย
Reinventing
University



แผนพัฒนาคณะเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามกรอบ อววน.



คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

17 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

หลักสูตร Degree 

หลักสูตร Non - Degree 

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

รู้จริง ปฏิบัติได้ พหุปัญญา

สมรรถนะผู้น า และนันทนาการ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
ปริญญาโท 1 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 10 หลักสูตร
ปริญญาโท 1 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว

ปริญญาตรี 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ปริญญาตรี 4 หลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

5.ศิลปวัฒนธรรม

6.พัฒนาชุมชน
พื้นที่

7.บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
ตามจุดเน้น

9.ความโดดเด่น
ของคณะ

8.การสร้าง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต



บัณฑิตวิทยาลัย

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.วิจัย

4.บริการ
วิชาการ

3.บริหาร
จัดการ



บริหารจัดการ
บริการวิชาการ

ส านักงานอธิการบดี



ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.ภาษาและ
เทคโนโลยี

3.สมรรถนะ
นักศึกษา

4.บริหาร
จัดการ

5.ภาษาและ
เทคโนโลยี



ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2.สมรรถนะ
นักศึกษาและ

บัณฑิต

3.บริการ
วิชาการ

4.บริหาร
จัดการ

5.ห้องสมุด



ศูนย์ภาษา

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตลอดหลักสูตร เช่น การประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า การวางแผนการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา การประเมินพัฒนาการ

หน่วยงาน จ านวนนักศึกษา
ปี 3-4

ระดับผลการทดสอบ (CEFR)

ปัจจุบัน ที่เข้า
สอบ

C2 C1 B2 B1 A2 A1 A0
Time 
out

ครุศาสตร์ 707 681 1 0 26 162 203 223 66 0
นิติศาสตร์ 367 281 0 0 2 31 70 90 88 0
พยาบาลศาสตร์ 104 62 0 0 10 24 28 0 0 0
มนุษยศาสตร์ฯ 1,529 1,189 0 0 1 123 373 369 323 0
วิทยาการจัดการ 1,917 1,643 0 0 0 175 535 586 345 2
วิทยาศาสตร์ฯ 1,062 883 0 0 2 90 333 274 184 0
วิทยาลัยนานาชาติ 456 270 0 0 3 45 28 155 39 0
รวมทั้งหมด 6,142 5,009 1 0 44 650 1570 1697 1,045 2

0.02 0.00 0.88 12.98 31.34 33.88 20.86 0.04

ระดับ ค าอธิบาย

A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวันสามารถแนะน าตวัเองและผูอ้ืน่ (ประถม)

A2 สามารถ ใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดบักลาง (มัธยม)

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไปไดเ้ม่ือเปน็หัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ (ป ตรี)

B2
ความรู้ระดับนีค้ณุสามารถจะใช้ภาษา พูดและเขียนไดแ้ทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้งสามารถจะอา่นและท า
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

C1

ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลายและเข้าใจความหมายแฝงไดส้ามารถแสดงความคดิความรู้สึกของ
ตนได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ตอ้งหยุดคดิหาค าศพัท์ สามารใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการท างานหรือดา้นการศกึษาไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนไดอ้ย่างชัดเจนและถูกตอ้งตามโครงสร้างไวยกรณพ์ร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อม
ประโยคไดอ้ย่างถูกตอ้ง

C2

คุณสามารถใช้ภาษามาตรฐานไดอ้ย่าง สละสลวยถูกต้องตามจุดประสงคท์ี่จะสื่อสารไดด้ี ด้วยความรู้ระดับนีค้ณุสามารถจะอา่น 
บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่าง

เหมาะสม



ส านักศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิจัย



ตัวอย่างแบบฟอร์ม





Timeline



Timeline

ประชุมจัดท า

(ร่าง) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ. 2565 – 2567)            

ภายใต้โครงการพลิกโฉม

1 เม.ย. 64

2-26 เม.ย. 64
หน่วยงาน

ด าเนินการจัดท า 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ. 2565 – 2567)            

ภายใต้โครงการพลิกโฉม

หน่วยงาน
จัดส่ง 
(ร่าง) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ. 2565 – 2567)            

ภายใต้โครงการพลิกโฉม

**27 เม.ย. 64

28 เม.ย. 64
หน่วยงาน

น าเสนอต่อ

คณะกรรมการสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

18 พ.ค. 64



หน่วยงานระดับคณะ  ต้องด าเนินการดังนี้

ส่งถึงกองนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

➢ ทบทวนแผนพัฒนาของหน่วยงานภายใต้โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

➢ เอกสารการประเมินตนเองระดับ คณะ/สาขา




