
 

 



 
 

 1  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 

 

สวนที่ 1  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 

2565 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย นำสูขั้นตอน

การปฏิบัติในชวงระยะเวลา 1 ป เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏบิัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพมีทิศทางการ

พัฒนาท่ีชัดเจน ในการขับเคลื่อนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบรรลุเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 2  

ยุทธศาสตร ไดแก 1 ) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และโครงการท่ีรองรับ

การดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค  

ปจจุบันสภาพแวดลอมการบริหารสถานบันอุดมศึกษา มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วตามบริบทขอสังคม แนวนโยบาย

ของรัฐ และความเปนโลกาภิวัฒน ทำใหเกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององคกรอยูตลอดเวลา การปรับยุทธศาสตรการบริหาร ใน

ลักษณะการบูรณาการการทำงานและการเช่ือมโยงกลยุทธการใชประสิทธิภาพของบุคลากรใหเต็มศักยภาพและความสามารถ 

ทำงานไดหลากหลาย มีการเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงยุทธศาสตรและความสำเร็จ 

 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับยุทธศาสตรการบริหาร เพ่ือประสานงาน

ใหกับหนวยงานและบุคลากรไดรับทราบยุทธศาสตรการบริหารนำไปบริหารและปฏิบัติงานรวมกัน อำนวยความ

สะดวกใหหนวยงานและบุคลากรไดรวมกันในลักษณะขามสายงานและขามหนา ท่ี เพ่ือใหเชื่อมโยงกลยุทธ 

หนวยงานและบุคลากร ผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนแหลงขอมูลขาวสาร และเปนแหลงขอมูลสารสนเทศ

สำหรับผูบริหารในการกำกับและตัดสินใจทางกลยุทธใหเปนไปตามกรอบงบประมาณและเง่ือนไขการดำเนินงานใน

การบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายรัฐบาล 

• นโยบายสภา

มหาวิทยาลัย 

• นโยบายผูบริหาร 

• งบประมาณ 

 โ   

• พัฒนางาน และประสานคน

ใหทำงานรวมกัน 

• เช่ือมโยงงานและบุคลากร

เพ่ือลดความซ้ำซอน 

• วิเคราะหขอมูลสำหรับการ

บริหารเชิงกลยุทธ 

• ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

• ความเช่ือมโยงของแผน 

• ระบบฐานขอมูลเชิงกลยุทธ 

• ความสำเร็จของกลยุทธ 
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กรอบยุทธศาสตรภายใตแผนการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 ยุทธศาสตร 1 จุดเนนหลัก 4 การพัฒนา 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. ดิจิทัลเพ่ือสังคม 1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาบุคลากร 

4. พัฒนาภาษาและเทคโนโลยี 

 

โดย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีมาตรการสำคัญท่ีใชในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. มาตรการคัดกรองเบ้ืองตน  การตรวจวัดไข มีการคัดจุดคัดกรองอุณหภูมิ การใหคำแนะน การใช

หนากากอนามัย 

2. มาตรการดานสังคม การรักษาระยะหางทางสังคม อยูหางจากผูอ่ืน 1 -2 เมตร การหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

การปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน การลดเวลากิจกรรม การงดเรียนบางรายวิชา การจัดระบบคิว การใช

ภาชนะแยกสวนตัว ไมไปพ้ืนท่ีเสี่ยง การกักกันตัวเอง การกักกันโรค ประชาสัมพันธและสรางการรับรู 

3. มาต รการด าน สุข ลักษณะ สถานท่ี  และส่ิง อำนวยความสะด วก  จัดเตรียมสถานท่ีห องเรียน 

หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจกรรม หองดนตรี หองพัก หองสุขา พ้ืนท่ีโลง ลานกิจกรรม สนาม

กีฬา ลิฟท บันได โรงอาหาร หอพัก ใหมีระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก ทำความสะอาดพ้ืนท่ีตาง ๆ 

อยางสม่ำเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในหองปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน 

อาคารอ่ืน ๆ รวมถึงอุปกรณภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา เชน ลูบิด ประตู ราวบันได สวิตซไฟ และ

ปุมกดลิฟต ดวยน้ำยาฆาเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยูรวมกัน นวัตกรรม No hand 

4. มาตรการดานอนามัยส่ิงแวดลอม ลางมือดวยสบูและน้ำทุก 3 ชั่วโมง ทำความสะอาดมือดวยเจล 

แอลกอฮออล ใชหนากากอนามัย ไมใชของรวมกับผูอ่ืน 

5. มาตรการดานการติดตามดูแลผูมีความเส่ียง จัดทำระบบติดตามดูแลผูมีความเสี่ยง 

โดยการดำเนิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปของสวน ราชการ จะตองดำเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบใหจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช

เปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย

ดังกลาว 
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ระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

ระดับท่ี 3 คือแผนท่ีทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติให

บรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว หรือจัดทำตามท่ีกฏหมายกำหนด  

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดกำหนดกลไกการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการ โดยกลไกการ

ขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินงานประกอบดวย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตรตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดำเนิน การในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงเปนกลไกหลักในการนำแผนไปสู การปฏิบัติ  โดยมีการพัฒนา

กระบวนการในการติดตามความกาวหนาในการนำแผนไปสูการปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และมุงเนนกระบวนการ

บูรณาการแผนงานและโครงการเพ่ือถายทอดการดำเนินงานสูหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีกระบวนการตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผลโดยวัดความสำเร็จเชิงผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงมีการติดตามความกาวหนาทุกไตรมาส 
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สวนท่ี 2  

ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร 3 ระดับ 

 
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

1. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   

 เปาหมาย  

 พัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอด

อดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี

หลากหลาย  รวมท้ังความไดเปรียบเชิง เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม   เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม   (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (3) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวย

การเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน ใหม  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรอง รับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน  พรอม ท้ังการสง เสริมและ

สนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม  ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก

ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี  รวมถึงการเพ่ิม ข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศไดใน

คราวเดียวกัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  (1) ขอ 4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

  (2) ขอ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี

สามารถตอบสนองและบรรลุเปาหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ท่ีสงผลการการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติการดาน “สรางสรรค” คุณภาพทองถ่ินและสังคมอยางย่ังยืน  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

ยกระดับชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งมั่นคง ย่ังยืนดวยศาสตรพระราชาวาดวย“การพัฒนาคน”“เขาใจเขาถึง

พัฒนา” “การระเบิดจากขางใน” และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการมีสวนรวมอยางมีนัยสำคัญตอชุมชนทองถ่ินในระดับ

หมูบานตำบลอำเภอและจังหวัด 

แผนปฏิบัติการดาน “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนและการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
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เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการท่ีตอบสนองการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยแกปญหาพัฒนาในมิติดานสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมท้ังอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดสุราษฎรธานีและพ้ืนท่ีภาคใต 
 

 

แผนปฏิบัติการดาน “อนุรักษ” ฟนฟูสงเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

เพ่ืออนุ รักษฟนฟูสงเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและทรัพยสินทางวัฒนธรรม

ของจังหวัดและภาคใตเพ่ือประโยชนในการวิจัยการเรียนการสอนและการเรียนรูของสมาชิกในชุมชนทองถ่ินและผูใชประโยชนทาง

วิชาการท้ังภายในประเทศและตางประเทศรวมท้ังสถานท่ีสำหรับการส่ือสารและการปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน

เปนทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเปนตัวเรงปฏิกิริยาสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิตและการ

พักผอนหยอนใจทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดใกลเคียงและมีสวนรวมในการพัฒนาดานสังคมและ

เศรษฐกิจของจังหวัดและภาคใต 
 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม   

เปาหมาย  

ใหความสำคัญโดยการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ  ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน โดย

การสนับสนุนการรวมตัวกันของ ประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก

บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน กรเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ

ประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเอง และทำ

ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและท่ัวถึง  

ประเด็นยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

(1) ขอ 4.1 การลดความเหล่ือมล้ำสรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

(2) ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี

สามารถตอบสนองและบรรลุเปาหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ท่ีสงผลการการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

แผนปฏิบัติการดาน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

เพ่ือผลิตครูคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูงใหเปนครูดีครูเกงและครูท่ีสามารถทำงานเช่ือมโยงกับทองถ่ินไดมีการ

ประสานความรวมมือ (Collaborative) มีความคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) มีความคิดสรางสรรค (Creative) มีความสามารถในการ

ส่ือสาร (Communication) มีความมั่นใจ (Confident) และมีความไวในการรับรู (Sensitivity) มีความรอบรูเนื้อหาท่ีสอน (Pedagogical 
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Content Knowledge : PCK) มีจิตวิญญาณความเปนครูมีความรูทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษเปนผูชวยเหลือนักเรียนในการเรียนรูมี

ความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและเปนครูท่ีดีข้ึนในทุกๆวัน (Become a better teacher everyday) 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีความมุงมั่นท่ีจะยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาใหเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยช้ันนำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ี

หลากหลายจากท้ังภายในและตางประเทศรวมท้ังยกระดับการเรียนการสอนใหเขมแข็งและเปนท่ียอมรับมากย่ิงข้ึนดวยการสราง

กระบวนการบริหารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับใหมี คุณภาพสูงรวมท้ังคิดคนนวัตกรรมดาน

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับประชาชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เปาหมาย 

การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดย

ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ ท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการ

ใหบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ี

จะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางย่ิงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ

การทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล  รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง 

เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

และโปรงใส  โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธ

ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย มี

ความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหล่ือมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ขอ 4.3 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

(2) ขอ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภาคกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(3) ขอ 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี

สามารถตอบสนองและบรรลุเปาหมาย โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ท่ีสงผลการการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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แผนปฏิบัติการดาน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

ดานการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน)เพ่ือสงเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

และความสามารถสูงเ พ่ือใหมหาวิทยาลัยคณะและสำนักตางๆมีทางเลือกดานบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทในการดำเนินงานดาน

ตางๆอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงความย่ังยืนทางการเงนิโดยการสรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีดีของจังหวัดสุราษฎรธานีและภาคใตรวมท้ังเพ่ิมรายไดจากโครงการวิจัยและการบริการวิชาการและการให

คำปรึกษารวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยยึดกรอบจริยธรรมในฐานะมหาวิทยาลัยของทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนรายไดจาก

เงินภาษีของประชาชนอยางมั่นคงควบคูไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหารงานและการจัดการภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล 

ดานการบริหารจัดการ การสมัครเรียนรับสมัครนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติผาน

กระบวนการท่ีเปนธรรมโดยพิจารณาตามผลการศึกษา/ผลงานและศักยภาพของนักศึกษา  บริการวิชาการและการบริการนักศึกษา 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเดนผานการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอผลประโยชนของบุคลากร

นักศึกษาและผูรับบริการจากมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารใหมีความสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาและยุทธศาสตรท่ีระบุไวในสวนตางๆของยุทธศาสตรเ พ่ือใหคณะสำนักและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของสามารถกำหนดขีด

ความสามารถคุณภาพและตนทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารท่ีมีความจำเปนสำหรับการใชงานได  ดานอาคาร

สถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานมีส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเดนและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ตอผลประโยชนของบุคลากรและนักศึกษา และพัฒนาระบบการกำกับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบใหสอดคลองกับคานิยมของมหาวิทยาลัย 

 

แผนระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

1. ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  

1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมายท่ี 1. ผูประกอบการในทุกระดับเปน ผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากขึ้น 

1.2 แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลท้ังในสวนของโครงขายสื่อสารหลักภายในประเทศและ

โครงขายบอรดแบรดนดความเร็วสูง ใหครอบคลุมท่ัวประเทศมีสเถียรภาพและสอดรับกับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวกดานดิจิทัล พรอมท้ังกำหนดรูปแบบสถาปตยกรรมโครงขายใหสามารถ
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เชื่อมตอถึงกันในลักษณะโครงขายเชื่อมตอแบบเปดใหเปนโครงขายเดียวสามารถใหบริการ

ปร ะชาชนอยา งมี คุณภา พและท่ั วถึ ง ตลอดจ นส งเส ริมการ แข งขั นในตลา ดของ

ผูประกอบการรายใหมในสวนบริการปลายทางท้ังแบบใชสายและแบบไรสาย  

 เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากขึ้น 

 

2. ประเด็นท่ี 8  ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิม

มากขึ้น 

2.2 แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 

แนวทางพัฒนา 

สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ขับเคลื่อน

ธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ  

การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนท่ียอมรับ การใชประโยชนจากทรัพยสินทาง

ปญญาในเชิงพาณิชย รวมท้ังการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหมๆพัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะมีการ

วิเคราะหและมีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูลสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

วางแผนธุรกิจของสินคาและบริการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

และสงเสริมใหผูประกอบการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 

 เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และความสามารถในการ

ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

 

2.3 แผนยอยการสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดำเนินธรุกิจผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมยุคใหม 

แนวทางพัฒนา 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ท้ังในและ

ระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนยบม

เพาะ ผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการทาง
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ธุรกิจอยางเก้ือหนุนกัน ระหวางผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจให

เกิดการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคำปรึกษาทางดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของภาคการผลิต และบริการท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการ

จัดการ การผลิต และการพัฒนาบุคลากร ทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธภาพและมีความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน 

เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และความสามารถในการ

ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

 

3. ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย 

สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูมีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.2 แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

แนวทางพัฒนา 

สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยสงเสริม

ความรูในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบน

ฐานความรูทางวิชาการต้ังแตชวงต้ังครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู 

การทำงานและการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการใหทุกภาคสวน

ในสังคมเขามามีสวนรวม พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัวอบอุน

เขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกใน

ครอบครัว การสงเสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน การสงเสริม

สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ีสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปสื่อให

มีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว 

โดยท่ีจะตองมีระบบการจัดการท่ีอยูอาศัยสำหรับครอบครัวท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตครอบครัว 

สงเสริมพัฒนาเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนใกนารทำงานท่ีเอ้ือตอครอบครัวท่ีทุกภาคสวน การ
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พัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานท่ีสมดุลระหวางชีวิต

การทำงานและชีวิตครอบครัว 

แนวทางพัฒนา 

สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว และ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน สรางกระบวนการ

เรียนรูและพัฒนาทักษะประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต สรางความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคน 

เพ่ือใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน ชุมชน 

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดำเนินงาน สงผลให

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและ

พัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู

ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนเปดพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู และจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะ 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวกับ

การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพ่ือเสริมและสราง

ศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความ

เขมแข็งและตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 

นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับกร

พัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอความ

ตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมอง

เพ่ือรวบรวมผูสูงอายุท่ีมีความรู ประสบการณ และทักษะเพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ และ

ทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 

 

 

 

 เปาหมายของแผนยอย 
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 เปาหมายท่ี 1. ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสำนึกความเปนไทย ดำรงชีวิตแบบ

พอเพียงมากขึ้น 

3.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน / วัยรุน 

แนวทางพัฒนา 

จัดใหมีการพัฒนาทักษท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

แนวทางพัฒนา 

จัดใหมีการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะเปนนักคิด 

นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทำงานภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. วัยเรียน / วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห 

รัการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

3.4 แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

แนวทางพัฒนา 

ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอง

กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม  เพ่ือ

สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นใหกับประเทศ 

แนวทางพัฒนา 

จัดใหมีการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะเปนนักคิด 

นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทำงานภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1.แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ี

จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ

และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

 เปาหมายท่ี 2. มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมขึ้น 
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4. ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะท่ีจำเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิ

พลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5.1 แผนยอยการปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสาน

เทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมใน

การพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักาณะ

ท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ

ท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด / ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ี

เสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนำมาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง 

แนวทางพัฒนา 

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหมโดยปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด 

คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู และสงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะครูอยางตอเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบรหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท โดยปรับโครงสรางการจัดกาศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการ

ปรับปรุงโครงสรางการศึกษาท่ีเนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรูท่ีใช

เทคโนโลยีสมัยใหม ๆ อยางคลองตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาโดยแยกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล

คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบท่ีนำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจำเปนสำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 มากกวาการวัดระดับความรู และสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและ

จัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ
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บริบทพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล

แพลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท การศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประดยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน

เทคโนโลยีสมัยใหมได 

แนวทางพัฒนา 

สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการะดับนานาชาติ โดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ พัฒนา

สมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพ

ตาง ๆ และมีแนวทางทางทบทวนและปรับปรุงใหแมนยำมากขึ้นเปนระยะ สรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในระดับชาติ และสงเสริม

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค

เอเชียอาคเนย 

 เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุรภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

5. ประเด็นท่ี 14 ศักยภาพการกีฬา 

5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา  และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ดวยกีฬา 

5.2 แผนยอยการสงเสริมการออกกำลัง และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต และการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

แนวทางพัฒนา 

สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เรียนรูวิธีการท่ีถูกตองในการออก

กำลังกายและการเลนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได ตลอดจนออกกำลัง

กาย เลนกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอยาง

ตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาวะท่ีดี และพัฒนาใหมี
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น้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาท่ัวประเทศให

ไดมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการ

ประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชนทองถิ่น 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. คนไทยออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ำเสมอเพ่ิมขึ้น 

6. ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 

6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมขึ้น อยางกระจายและอยางตอเนื่อ 

7.1 แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

แนวทางพัฒนา 

เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผู มีรายไดนอย เพ่ือยกระดับสูการเปนผูประกอ

การธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยีการ

จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลองและจำเปนตอการ

ยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีพการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถ

แขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับองค

ความรูท่ีสรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ำ 

กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

7. ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

7.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

              2. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกตใช 

7.2 แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางพัฒนา 

กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดำเนินการตามยุทธศาสตรและผลสัมฤทธ์ิของ

แผนงาน/โครงการ ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนท่ี มีการติดตาม

ประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตาม
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ประเมินผลท้ังระบบ ต้ังแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ

ตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบ และนำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานท่ีเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมท้ังเปด

โอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงาน

การติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจำ รวมท้ังการตรวจสอบโดย

องคกรอิสระตองเปนไปเพ่ือสงเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

7.3 แผนยอยการพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 

แนวทางพัฒนา 

กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธ์ิ มี

ความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงาน

ท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนำองคความรู ใน

แบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช  เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนอง

กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปน

ระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ 

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ

อยางเต็มศักยภาพ 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

8. ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมายท่ี 1.  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.2 แผนยอยของแผนแมบท การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรม สุจริต  และการปลูกฝ ง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับมุงเนนการปรับ

พฤติกรรม“คน”โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก”จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดีมีวัฒนธรรม

สุจริต สามารถแยกแยะไดวา ส่ิงใดเปนประโยชนสวนตนส่ิงใดเปนประโยชนสวนรวม มี
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ความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวม

ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสรมิการสรางวัฒนธรรมและคานิยม

สุจริตในระดับชุมชน เพ่ือนำไป สูการเป ล่ียนแปลงพฤติกรรมคานิย มท่ียึดประโยชน

สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ี

เด็กไทย ทุกคนต อง เรี ยน ท้ั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติต้ั งแตระดับปฐมวัยจนถึ ง

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น 

สามารถทำหนา ท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2. สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐให มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตโดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 

ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรร

มาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวม

เปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝา

ระวังสอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

3. พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง 

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจาก

ผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทาง

จริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม 

โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมี

คุณสมบัติทางจริยธรรมดวยมีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองเพ่ือสรางนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรค

การเมือง 

4. ปรับ“ระบบ”เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน

การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมี

ความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส 

มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทัน



 
 

 17  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 

 

ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจรติ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ

มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจดัการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตและการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแตขั้นวางแผนกอนดำเนินงาน 

ขั้นระหวางการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีเชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานการสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐลดขั้นตอน

กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุง

แกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการพิจารณา

อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบโดยการ

พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการ

ดำเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริม

ใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชนซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดำเนินการ

ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการต่ืนตัว

และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสราง

ความเชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 

 เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 เปาหมายท่ี 2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 

 

 

 

 

9. ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

9.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
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เปาหมาย : 1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

              2. มูลคาการลงทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

9.2 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม ในภาคเกษตร

เปาหมายของประเทศ ไดแก  เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 

และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ

หลากหลาย ของผลผลิต รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายไดลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทำ

การเกษตรใหกับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมี

ประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว การลดตนทุนแรงงาน และปจจัย

การผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะห ปจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูป

ผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

9.3 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมุนษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัย

เรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชน

ไทยมีทักษะความรู เปนกำลังในการพัฒนาประเทศ  โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ อาทิ 

โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน 

การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนวัยแรงงาน บุคลากรทางการ

ศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุระบบบริการสาธารณสุข 

และวิทยาศาสตรทางการกีฬา 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคมไดรับการ

ยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

แนวทางพัฒนา 
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ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือใหมีความทันสมัย ตอบสนองความ

ตองการและการใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี

สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบขอมูลขนาดใหญภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคมไดรับการ

ยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

9.4 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

แนวทางพัฒนา 

พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันใน

สาขาท่ีประเทศไทยมีความไดเปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมท้ังนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เปาหมายของแผนยอย 

เปาหมายท่ี 1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ดานทัดเทียมประเทศท่ีกาวใน

เอเชีย 

9.5 แผนยอยของแผนแมบท ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ โดย

ให มีหนวย งานเท า ท่ีจำเปน  มีบทบาทหน า ท่ีท่ีชัด เจน  ไมซ้ ำซอน อาทิ  ด านนโยบา ย 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การใหทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสรางนวัตกรรม 

การสนับสนุน ตรวจวิเคราะหและรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรูจากงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี

จำเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีสำคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย 

ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ีฐานขอมูลและดัชนีดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูล

ดานการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล

และระบบสารสนเทศกลาง ภายใตกรอบเง่ือนไข กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน
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บุคคล ความลับทางการคา สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิโดยการสรางความ

รวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของ

นักวิจัยภายใตสังกัดตางๆ เพ่ือทำงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในประเด็นท่ี

มุงเนน ไดแก เทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น 

เทคโนโลยีท่ีชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพ้ืนท่ีนอย เทคโนโลยีหุนยนตขนาดเล็กท่ี

ออกแบบและควบคุมใหสามารถทำหนา ท่ีไดตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นสวนทางวิศวกรรมท่ี

เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือทำหนาท่ีแทน เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง  

3. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับตามขอตกลง

ระหวางประเทศและสอดรับกับความจำเปนของอุตสาหกรรมปจจุบันเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่ีใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือใหสามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือความตองการเฉพาะท่ีผูซ้ือกำหนด อันจะทำให

สินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

4. สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ

พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ โดยดำเนินงานในลักษณะของการเปนหุนสวนกันระหวาง

ผูใชเทคโนโลยี ผูใหบริการเทคโนโลยี ท้ังในภาครัฐและเอกชน  กับกลุมนักวิจัย และบูรณา

การความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอ่ืนๆ ไดอยางคลองตัว รวมท้ังใชกลไกความรวมมือกับ

ตางประเทศ และสรางมาตรการจูงใจผู เชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือรวมกัน

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา  ใหมีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน

อนาคต ตอบสนองความตองการของประเทศไดอยางทันทวงทีและสามารถใชประโยชนเชิง

พาณิชยเพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ  ลดตน ทุน เกิดผลตอบสนองตอการลงทุน สูง และมี

ผลการวิจัยตามความตองการของอุตสาหกรรมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5. กา รเพ่ิมจ ำนวนและคุณภาพบุ คลา กร วิจั ยและน วัตกรรม เพ่ือผ ลิต (เชิ งปริมาณ )  

และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคลอง

กั บ  

ยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอท้ังภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีด

ความสามารถใน การแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกำหนด มาตรการหลักเกณฑใน

การดำเนินงานวิจัยซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม อาทิ 
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มาตรฐานการวิจัยในมนุษย มาตรฐานการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

มาตรฐานความ ปลอดภัยหองปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑดานนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับนักวิจัย มาตรฐานผูทรงคุณวุฒิในการ

ประเมินขอเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีไดจาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพ

วิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสำหรับผูประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และ

ผลงานวิจัย 

 เปาหมายของแผนยอย 

 เปาหมายท่ี 1. จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีจำเปนตอการ

พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

 เปาหมายท่ี 2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
 

 

แผนระดับท่ี 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

เปาหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มี

ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ เพ่ิมความ

เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อำนาจและมี

สวนรวมจากประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

เปาหมายท่ี 2  คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายท่ี 3  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 
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เปาหมายท่ี 4  คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 

เปาหมายท่ี 5  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 

และ ภาคเอกชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ดานสุขภาพ 

6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  ลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ี

แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

เปาหมายท่ี 2  เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

เปาหมายท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง

และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึง บริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
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3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน ฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการ ทุน 

ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เปาหมายท่ี 2  การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 

เปาหมายท่ี 3  พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

เปาหมายท่ี 4  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

เปาหมายท่ี 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เปาหมายท่ี 6  เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ของประเทศ 

เปาหมายท่ี 7  ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น 

เปาหมายท่ี 8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

เปาหมายท่ี 9  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

เปาหมายท่ี 10  เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนท่ีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

เพ่ิมขึ้นตอเนื่อง 

เปาหมายท่ี 11  พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

เปาหมายท่ี 12  ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การทองเท่ียวสูงขึ้น 

เปาหมายท่ี 13  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

เปาหมายท่ี 14  เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาหมายท่ี 2  สรางความม่ันคงดานน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้ังน้ำผิวดินและ น้ำใตดิน ให

มีประสิทธิภาพ 

เปาหมายท่ี 3  สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและ

ระบบนิเวศ 

เปาหมายท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิต

และทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง ยั่งยืนและเปน

ธรรม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 

3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่ง ค่ังและย่ังยืน 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2  สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได

อยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
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เปาหมายท่ี 3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส ใน

การ ศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายท่ี 4  ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 

ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ 

เปาหมายท่ี 5  ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย

คุกคามอ่ืนๆ 

เปาหมายท่ี 6  แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไว ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ ภัยคุกคามท้ัง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอำนาจอธิปไตยและ สิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง แผนงานท่ี

เก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปาหมายท่ี 3  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น 

เปาหมายท่ี 4  ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด 

แนวทางการพัฒนา 
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1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ ขอบังคับ

สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปาหมาย 

เปาหมายท่ี 1  เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2  เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ เชิงสังคม 

2. ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีนำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด 

3. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 

4. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 

แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะตองสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหมท่ีจะเปน 

ตนแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื่อง ไดแก (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ใหมีความเปน 

ระบบราชการนอยท่ีสุด มีความคลองตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยพาะท่ีมีสมรรถนะสูง (Talent 

Circulation and Mobility) ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory 

Reform) ใหมีการนำเรื่อง Regulatory Sandbox มาใชอยางเปนรูปธรรม และ (3) การปฏิรูปงบประมาณ 

(Budgeting Reform) ใหมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grantt และ Multi-year Budgeting โดย
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะตองรวมกันขับเคลื่อนให กระทรวง

เปน “กระทรวงแหปญญา กระทรวงแหงโอกาส และกระทรวงแหงอนาคต” อยางแทจริง ดังนี้ 

1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน

ประเทศ สูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยตองตอบโจทยภารกิจของกระทรวง 

4 แพลตฟอรม (Platform) ดังนี้ 

1.1 การสรางและพัฒนาคน ใหเปน Smart Citizen โดยจะตองเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกชวงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สรางระบบ

ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ตามความตองการของผูเรียน (Modular System) พัฒนา

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม เชน ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความ

ซ้ำซอนกัน  เรียนรูผานออนไลน เปนตน แพลตฟอรมการสรางและพัฒนาคน  จะแบง

ออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูศตวรรษท่ี 21 มีงานทำในสาขา

อาชีพใหม ๆ หรือเปนผูประกอบการรุนใหม และสามารถแขงขันในเวทีโลกได (2) การพัฒนา

ทักษะแหงอนาคตของคนทำงาน (Skill for the future) ท้ัง Upskill และ Reskill และ (3)  

การศึกษาสำหรับคนสูงวัย 

1.2 การสรางและพัฒนาองคความรูไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีเนนคุณคา (Value Based Economy) 

โดยจะตองขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาท่ีจะนำไปสูนวัตกรรมท่ีเปน Demand-side และ 

บูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร (วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร) ผาน 4 

แพลตฟอรม (Platform) ไดแก (1) สรางคนและองคความรู เพ่ือตอบโจทยประเทศ สราง

ระบบนิเวศของการสรางนักวิจัยเพ่ือดึงดูดท่ีมีความสามารถท้ังของไทยและของโลก (2) ลด

ความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเปนสำคัญ เชน การขจัดความยากจนแบบ

แมนยำและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองคความรูและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเปาหมาย และ (4) ตอบ

โจทยท่ีเปนประเด็นทาทายของระเทศและของโลก (Grand Talent) เชน PM 2.5, Zero 

Waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum Computing, 

Space Consortium, Gnomic Thailand เรื่องใหม ๆ ท่ีจะตอบโจทยประเทศในอนาคต 

1.3 การสรางและพัฒนานวัตกรรม ไปสูประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดย

จะตองแปลงนวัตกรรมเปนมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม ไดแก สรางกองทุน

พัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young Startup) และการใหคำปรึกษาจากผูรูจริง (Mentor in 

Residence) อยางครบวงจร สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และ
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นวัตกรรมเชิงธุรกิจ สรางมูลคาเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in 

Thailand เพ่ือสราง value creation 

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะตองเปนหลักในการกำหนดทิศทาง

และยุทธศาสตรท่ีเปนรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาท

ภารกิจและเติมศักยภาพในการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถตอบโจทยประเทศและ

ประชาชน (Future Changer) รวมท้ังทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตำแหนงทางวิชาการใหเหมาะสม โดยจะแบง

มหาวิทยาลัย ออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) มหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต 

(Frontier Research/Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยท่ีเนนการพัฒนาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยท่ีตอบโจทยพ้ืนท่ีในการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น (Area Based Development) ใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (ลานนา 4.0) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต (ดานขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจาพระยา 4.0) 

ท้ังนี้การสรางพัฒนาคน องคความรู และนวัตกรรม จะตองมีเครื่องมือทางนโยบายและ

โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลท่ีเปนประโยชน

ตอสังคม และชุมชน อุทนยานวิทยาศาสตร (Science Park) ตองแข็งแกรงเพ่ือเปน

ศูนยกลาง (Hub) ใหแตละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเปนแขนขา ใหกระทรวง รวมท้ัง Food 

Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency เปนตน 

2. โครงการท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะตองขับเคลื่อนตามนโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้ 

2.1 โครงการเรื่องท่ีสำคัญและกำหนดเปนเปาหมายท่ีสามารถทำเสร็จไดในระยะแรก (Quick 

Win) ไดแก (1) โครงการบัณฑิตพันธุใหม (2) โครงการ Reskill และ Upskill กำลังคน (3) 

การพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI for All) (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สูโรงเรียน

ชุมชน 6,000 แหง ใน 4 ป (5) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) 

Economy (6) การพัฒนาฐานขอมูลผูใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (Big Data) รวมกับคระ

กรรมการบริหารราชการแผนดินตามการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ

สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจดัความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็ (7) โครงการ Genomic 

Thailand (8) โครงการพัฒนายานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Yothi Medical Innovation 

District) และ (9) โครงการ Futurium เปนตน 

2.2 โครงการเรื่องท่ีสำคัญและตองดำเนินการอยางตอเนื่องในระยะยาว ไดแก โครงการอาสา

ประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม แกจน และโครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
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ระบบนิเวศ เพ่ือออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยใหบูรณาการท้ัง 3 โครงการ 

เปนเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทยกระทรวงในเรื่อง 

transformative change และเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประเทศท่ีสำคัญ 

รวมท้ัง จะทำใหเกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals – SDGs) อยางแทจริง 

3. แผนปฏิบัติราชการ 1 ป (พ.ศ. 2564) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1. การสงเสริม พัฒนาและ

ตอยอดองคความรู

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือ

นำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาประเทศ 

1. ชุมชนและผูประกอบการไดรับ

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ

และคุณภาพชีวิตดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 

1. จำนวนผูประกอบการ/ชุมชนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณพ

ใหตรงความตองการของตลาด (ราย) 

180 

2. จำนวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด

นวัตกรรมการผลิตมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(ราย) 

200 

3. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

ที่ผูประกอบการ/ชุมชน นำผลงานวิจัย

และพัฒนาไปใชประโยชน (ลานบาท) 

670.5 

4. จำนวนผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

และองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

14,690 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุมเปาหมาย (คน) 

5. จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพ่ิมมูลคา ลด

รายจาย เพ่ิมรายได (ราย) 

104 

6. จำนวนผูประกอบการที่ใชประโยชน

จากอุทยานวิทยาศาสตรมีขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำ

วิจัยเพ่ิมข้ึน (ราย) 

97 

7. จำนวนผูประกอบการที่เกิดข้ึนใหม 

(Start up companies & Spin off 

companies) (ราย) 

100 

2.การสงเสริมการผลิตและ

พัฒนากำลังคน อววน. ให

สอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ 

2.กำลังคนดาน อววน. มีคุณภาพ 

ความรูและทักษะที่เปนความตองการ

ของตลาดแรงงาน ตอบสนองตอการ

พัฒนาประเทศ 

3.ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา

และมีภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิต 

1. นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินสามารถบรรจุเขารับราชการใน

สถานศึกษาตามโคงการที่กำหนด (คน) 

4,108 

2. จำนวนผูไดรับการสนับสนุนหรือพัฒนา

ศักยภาพในสาขาที่จำเปนหรือมีสวน

ชวยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (คน) 

838 

3. จำนวนบัณฑิตพันธุใหมที่มีศักยภาพ

ความพรอม มีสมรรถนะ และทักษะที่

สามารถตอบโจทยอุตสาหกรรม (คน) 

13,625 

4. จำนวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนา 

(คน) 

4,938 

5. รอยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุ

การจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรใน

โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ

มหาวิทยาลัย เขาศึกษาตอในคณะวิชา

ที่เก่ียวของดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (รอยละ  

87 

6. จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการทำงาน

รวมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ) 

15 

7. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

ยุวชนอาสาในการรวมพัฒนาชุมชน 

(คน) 

1,600 

8. จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ไดรับการ

ยกระดับสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพ (คน)  

5,000 

9. จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความ 400,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

เขาใจและทักษะพ้ืนฐานดาน 

10. จำนวนผูดอยโอกาสที่ไดรับการ

สนับสนุนทุนเพ่ือเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา (คน) 

5,340 

11. จำนวนนิสิต นักศึกษา บุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมไดรับการสรางภูมิคุมและ

ปองกันยาเสพติด 

100,000 

3.การสรางและพัฒนาระบบ

นิเวศใหเอ้ือตอการพัฒนา อว

วน. 

4.โครงสรางพ้ืนฐาน อววน. มี

ศักยภาพ สามารถเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับ

ประเทศ 

5.ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทาง

การศึกษามีประสิทธิภาพ 

1. รอยละความสำเร็จการกอสรางอาคาร

อำนวยการวิทยาศาสตร ภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (รอยละ) 

33 

2. จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/

ศูนย ที่ไดรับบริการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล (แหง) 

10,702 

3. จำนวนผูเขาใหบริการการเรียนรู

รายวิชาจาก Thai MOOC (คน) 

10,000 

4. จำนวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่

ใหบริการ (ฐาน) 

9 

5. จำนวนของชุดขอมูลที่มีการเช่ือมโยงสง

ขอมูลผานระบบ (ชุดขอมูล) 

3 

6. ระบบการวางแผนเพ่ือการศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา (ระบบ) 

1 

4.การขับเคล่ือนบูรณาการ อว

วน. อยางมีประสิทธิภาพและมี

ธรรมาภิบาล 

6.สป.อว. มีกลไกการขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานดาน อววน. ที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถเสริมสราง

ศักยภาพใหกับกลุมเปาหมาย  

7.บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม

จริยธรรม ปลอดการทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ 

1. จำนวนแผนงาน/โครงการดาน วทน.ที่

บรรจุในแผนระดับพ้ืนที่ (แผนงาน/

โครงการ) 

10 

2. รอยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/

กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ นำไปใช

ประโยชน และปฏิบัติไดจริง (รอยละ 

100 

3. จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขิ

ชาที่ไดรับความเห็นขอบจากคณะ

กรรมกรการอุดมศึกษา (สาขา) 

1 

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ไดมาตรฐาน (รอยละ) 

75 

5. จำนวนเร่ืองที่เกิดจากการสรางความ

รวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมระหวางประเทศ (เร่ือง) 

10 

6. จำนวนเครือขายความรวมมือกับ

ตางประเทศ (ประเทศ) 

23 

7. รอยละความสำเร็จของโครงการหรือ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

แผนงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพดาน 

อววน. ของกลุมเปาหมาย (รอยละ) 

8. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ 

สป.อว. ผานเกณฑที่กำหนด  

86 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 

ภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมการบริหารสถานบันอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วตามบริบทขอสังคม 

แนวนโยบายของรัฐ และความเปนโลกาภิวัฒน ทำใหเกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององคกรอยูตลอดเวลา การ

ปรับยุทธศาสตรการบริหาร ในลักษณะการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงกลยุทธการใชประสิทธิภาพของ

บุคลากรใหเต็มศักยภาพและความสามารถ ทำงานไดหลากหลาย มีการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิง

ยุทธศาสตรและความสำเร็จ 

 โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับยุทธศาสตรการบริหาร เพ่ือประสานงานใหกับหนวยงานและบุคลากร

ไดรับทราบยุทธศาสตรการบริหารนำไปบริหารและปฏิบัติงานรวมกัน อำนวยความสะดวกใหหนวยงานและ

บุคลากรไดรวมกันในลักษณะขามสายงานและขามหนาท่ี เพ่ือใหเชื่อมโยงกลยุทธ หนวยงานและบุคลากร ผลักดัน

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนแหลงขอมูลขาวสาร และเปนแหลงขอมูลสารสนเทศสำหรับผูบริหารในการกำกับและ

ตัดสินใจทางกลยุทธใหเปนไปตามกรอบงบประมาณและเง่ือนไขการดำเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายรัฐบาล 

• นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

• นโยบายผูบริหาร 

• งบประมาณ 

• โครงสรางบุคลากร 

• พัฒนางาน และประสานคน

ใหทำงานรวมกัน 

• เช่ือมโยงงานและบุคลากร

เพ่ือลดความซ้ำซอน 

• วิเคราะหขอมูลสำหรับการ

บริหารเชิงกลยุทธ 

• ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

• ความเช่ือมโยงของแผน 

• ระบบฐานขอมูลเชิงกลยุทธ 

• ความสำเร็จของกลยุทธ 
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 ในกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มุงสรางการเปนท่ีพ่ึงของชุมชนทองถิ่นในดานวิชาการ เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐาน 

“มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” เปนแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต (Future 

Economy) ใน 3 ดาน คือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนฐานความเขี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ และดิจิทัลเพ่ือสังคม 

กรอบยุทธศาสตรภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี  

4 ยุทธศาสตร 6 จุดเนนหลัก 8 การพัฒนา 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 

2. การผลิตและพัฒนาครู 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบรหารจัดการ 

1. เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป 

2. ทองเท่ียวย่ังยืน 

3. ระบบสุขภาพและสังคมเปนสุข 

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

5. ธุรกิจและโลจิสติกส 

1. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 

2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 

3. พัฒนาวิจัย 

4. พัฒนาบริการวิชาการ 

5. พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

6. พัฒนาการบริหารจัดการ 
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6. ดิจิทัลเพ่ือสังคม 7. พัฒนาบุคลากร 

8. พัฒนาภาษาและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

เปาหมายผลลัพธการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area Based and Community) 

1. อัตราการไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in Region) 

2. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (โครงสรางพ้ืนฐาน ดานภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม สังคม) (Area Based 

Development) 

3. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green /Sustainability) 

5. ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in Region) 

7. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

8. การบูรณาการงบปราณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

(Integrated Government Budge
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1. จำนวนโครงการดาน

การบร ิการวิชาการ

หร ือโครงการท่ี

ตอบสนองตอ Area 

Based  (มรภ.1.4 / 

อววน)  

2. ระบบและกลไกการ

พัฒนาทองถ่ิน (มรส.) 

3. จำนวนชุมชนตนแบบ

ท่ีสามารถบริหาร

จัดการและพึ่งพา

ตนเองได (มรส.)  

 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผน 12 ยุทธศาสตร อววน. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติและตัวชี้วัด ป พ.ศ. 2563 

1. รอยละของนักวิจ ัยและหรือ

ผูสรางนวัตกรรมไดรับทุน

ภายนอกสำหรับการทำวิจ ัย

และหรือสรางนวัตกรรมและ
หรือไดรับรางวัลในเวที

ระดับชาติหรือนานาชาต  ิ

2 . อัตราสวนจำนวนผลงานวิจ ัย

และองคความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ทรัพยส ินทางปญญาตอจำนวน
ผลงานดังกลาวท่ีถ ูกนำไปใช

ประโยชนอย างเปนรูปธรรม  

3. ระบบกลไกสงเสริมและ

สนับสนุนความเข มแข็งของการ
วิจ ัยและนวัตกรรมเชิงสห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน

ทองถ ิ่น 

4. ผลงานของนักศึกษา อาจารย  

ศิษย เกา ท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรหรือไดรับรางวัล 

ระดับชาต  ิและ นานาชาต  ิ 

5. กลไกในการกำกับดแูลใหการ

ดำเนินงานวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดาน

การวิจ ัยท่ีเปนมาตรฐานสากล  

1. ผลลัพธดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ประกอบดวย 
จำนวนองคความรู  

2. ระดับการมีส วนรวมอนุรักษ 

และหรือฟนฟู และหรือ

สงเสริม และหรือพัฒนา

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
และศิลปวัฒนธรรม  

3. ระดับความสำเร็จในการ

บริหารจ ัดการพิพิธภัณฑ

ศิลปวัฒนธรรมศรีวิจ ัย และ

หรือศูนย พัฒนาจ ิตวิญญาณ
พุทธทาสภิกข  ุและหรือสวน

พฤกษศาสตร  

1. ร อยละบัณฑิตคร ูท่ีสำเร ็จการศึกษาไดเขาทำงานสายวชิาชีพทาง

การศึกษาในภูมิภาค 

2. ร อยละคร ูของคร ูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเร ียนตอป

การศึกษา  

3. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครท่ีูไดร ับการตีพ ิมพเผยแพร

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การผลิตและพัฒนาคร ูเพ ิ่มข้ึน 

4. ระดับความสำเร ็จของกระบวนการคัดเลือกเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ

นักศึกษาเร ียนดี มีความศร ัทธาในวิชาชีพคร ู  

5. การจัดต้ังโรงเร ียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

6. ระบบการสงเสร ิมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง

การศึกษา  

1. จำนวนหลักสูตรเชิงพื้นท่ีท่ีถูกปร ับปร ุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมใน

ร ูปแบบสหวิทยาการ ท่ีชุมชนมีสวนร วม และตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถ่ิน และสอดคลองกับกรพัฒนาประเทศ  

2. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3. ร อยละของกิจกรรมเสร ิมหลักสูตร 

4. หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนร วมในการสร างนวัตกรรม 

5. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต(  

6. การจัดการเร ียนร ูแบบบูรณาการกับการทำงาน  

7. อัตราการไดงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภายในระยะเวลา 1 ป  

8. ผลการวัดสมมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม

ต่ำกวาระดับB1หรือเทียบเทา  

9. นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับปริญญาตร ีท่ีสอบผานการทดสอบ

ความสามารถดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ( IC3 หร ือเทียบเทา)  

10. จำนวนอาจารยท่ีไดร ับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเร ียนร ู

ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีและความสนใจของผูเร ียน 

11. จำนวนอาจารยท่ีไดร ับการพัฒนาใหมีจิตวิญญาณความเปนคร ู เสียสละ 

เปนแบบอยางท่ีดี  

1. รอยละอาจารย ท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ และรอยละของการเข าส ูตำแหนงท่ีส ูงข ึน้ของ

สายสนับสนุน 

2. ระบบและกลไก การจ ัดทำแผนพัฒนา การใชประโยชนอาคาร สถานท่ี และโครงสราง

พ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใชพ้ืนท่ีอย างเหมาะสมและสมดลุ  

3. ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ การจดัการ

สิ่งแวดลอม และการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมท่ีเกิดจากกจิกรรมในมหาวิทยาลัย  

4. การบริหารจ ัดการและการใหบริการหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลงังานและ
สิ่งแวดลอม 

5. มีระบบบริหารจ ัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเช ื่อมโยงการบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

7. อัตราการขยายตัวของงบประมาณท่ีมาจากการบริหารจ ัดการทรัพยากรและการระดมทุน  

8. ระดับความสำเร็จของกลไกในการบริหารจดัการและการกำกบัการใหทุนการศึกษา  

9. ระดับความสำเร็จของการประเมินระดับความเข าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต วิส ัยทัศน 

เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับดูแล กลไกการบริหาร 

กลไกการจ ัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคสวนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

10. มีการกำกับติดตามสงเสริมใหทุกหนวยงานมกีารดำเนินการจ ัดการความรูตามระบบ  

11. มีฐานขอมูลศิษย เกาและจ ัดกจิกรรมสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและปรับปรุงฐานขอมูล

อย างสม่ำเสมอ  

12. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลัย  

13. ความยั่งย ืนของสถาบนัอุดมศึกษา ชมุชนและสังคม (Green/Sustainability 
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1. จำนวนโครงการ

ดานการบร ิการ

วิชาการหร ือ

โครงการท่ี

ตอบสนองตอ Area 

Based  (มรภ.1.4 

/ อววน)  

2. ระบบและกลไก

การพัฒนาทองถ่ิน 

(มรส.)  

3. จำนวนชุมชน

ตนแบบท่ีสามารถ

บริหารจัดการและ

พึ่งพาตนเองได 

(มรส.)  

 

 

 

1. รอยละของนักวิจ ัยและหรือ

ผูสรางนวัตกรรมไดรับทุน

ภายนอกสำหรับการทำวิจ ัย

และหรือสรางนวัตกรรมและ

หรือไดรับรางวัลในเวที

ระดับชาติหรือนานาชาต  ิ

2 . อัตราสวนจำนวนผลงานวิจ ัย

และองคความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ทรัพยส ินทางปญญาตอ

จำนวนผลงานดังกลาวท่ีถ ูก

นำไปใชประโยชนอย างเปน

รูปธรรม  

3. ระบบกลไกสงเสริมและ

สนับสนุนความเข มแข็งของ

การวิจ ัยและนวัตกรรม

เชิงสหวิทยาการเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนทองถ ิ่น 

4. ผลงานของนักศึกษา 

อาจารย  ศิษย เกา ท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพรหรือ

ไดรับรางวัล ระดับชาต  ิและ 

นานาชาต  ิ  

5. กลไกในการกำกับดูแลให

การดำเนินงานวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัย ดำเนินการ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ดานการวิจ ัยท่ีเปน

มาตรฐานสากล  

1. ผลลัพธดานศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

ประกอบดวย จำนวน

องคความร ู  

2. ระดับการมีสวนร วม

อนุร ักษ  และหรือฟนฟ ู 

และหรือสงเสรมิ และ

หรือพัฒนา

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม  

3. ระดับความสำเร ็จในการ

บร ิหารจัดการ

พิพ ิธภัณฑ

ศิลปวัฒนธรรมศร ีว ิจัย 

และหรือศูนยพ ัฒนาจิต

วิญญาณพุทธทาสภิกขุ 

และหรือสวน

พฤกษศาสตร   

1. ร อยละบัณฑิตคร ูท่ีสำเร ็จการศึกษาไดเขาทำงานสายวชิาชีพ

ทางการศึกษาในภูมิภาค 

2. ร อยละคร ูของคร ูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเร ียนตอป

การศึกษา  

3. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครท่ีูไดร ับการตีพ ิมพเผยแพร

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การผลิตและพัฒนาคร ูเพ ิ่มข้ึน 

4. ระดับความสำเร ็จของกระบวนการคัดเลือกเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู และมาตรฐานหลักสูตร และมีอัตราการขยายตัวของ

นักศึกษาเร ียนดี มีความศร ัทธาในวิชาชีพคร ู  

5. การจัดต้ังโรงเร ียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

6. ระบบการสงเสร ิมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทาง

การศึกษา  

1. จำนวนหลักสูตรเชิงพื้นท่ีท่ีถูกปร ับปร ุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมใน

ร ูปแบบสหวิทยาการ ท่ีชุมชนมีสวนร วม และตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถ่ิน และสอดคลองกับกรพัฒนาประเทศ  

2. ระบบ และกลไก การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3. ร อยละของกิจกรรมเสร ิมหลักสูตร 

4. หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนร วมในการสร างนวัตกรรม 

5. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต(  

6. การจัดการเร ียนร ูแบบบูรณาการกับการทำงาน  

7. อัตราการไดงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภายในระยะเวลา 1 ป  

8. ผลการวัดสมมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม

ต่ำกวาระดับB1หรือเทียบเทา  

9. นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับปริญญาตร ีท่ีสอบผานการทดสอบ

ความสามารถดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ( IC3 หร ือเทียบเทา)  

10. จำนวนอาจารยท่ีไดร ับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดการเร ียนร ู

ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีและความสนใจของผูเร ียน 

11. จำนวนอาจารยท่ีไดร ับการพัฒนาใหมีจิตวิญญาณความเปนคร ู เสียสละ 

เปนแบบอยางท่ีดี  

1. ร อยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ และร อยละของการเขาสูตำแหนง

ท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุน 

2. ระบบและกลไก การจัดทำแผนพัฒนา การใชประโยชนอาคาร สถานท่ี 

และโครงสร างพื้นฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใชพ ื้นท่ีอยาง

เหมาะสมและสมดุล  

3. ระดับความสำเร ็จของการกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ 

การจัดการส่ิงแวดลอม และการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก

กิจกรรมในมหาวิทยาลัย  

4. การบร ิหารจัดการและการใหบร ิการหองสมุดเพื่อสงเสร ิมการอนุร ักษ 

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ระดับความสำเร ็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงการบร ิการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

7. อัตราการขยายตัวของงบประมาณท่ีมาจากการบร ิหารจัดการทร ัพยากร

และการระดมทุน  

8. ระดับความสำเร ็จของกลไกในการบร ิหารจัดการและการกำกับการให

ทุนการศึกษา  

9. ระดับความสำเร ็จของการประเมินระดับความเขาใจเก่ียวกับภาพอนาคต 

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกกำกับ

ดูแล กลไกการบร ิหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคสวน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

10. มีการกำกับติดตามสงเสร ิมใหทุกหนวยงานมีการดำเนินการจัดการความร ู

ตามระบบ  

11. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพ ื่อขยายเคร ือขายและ

ปรับปร ุงฐานขอมูลอยางสม่ำเสมอ  

12. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผูร ับบร ิการท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัย  

13. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 

(Green/Sustainability 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวาง 6 จุดเนนหลัก 8 การพัฒนา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติและตัวชี้วัด ป พ.ศ. 2563 
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สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปรัชญา สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะดานภาษา สนับสนุนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ

 พัฒนาชุมชนทองถิ่น  

วิสัยทัศน    มุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ พัฒนาทรัพยากร 

      แหลงเรียนรู ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชนทองถิ่น เพ่ือ  

      ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูสังคมดิจิทัล 

วัฒนธรรมองคกร    ตระหนัก รับผิดชอบ บูรณาการองคความรู  บริหารงานดวยความโปรงใส กอปรกิจเปน 

      หนึ่งเดียว           

                 Awareness      ตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                 Relationship    สรางความสัมพันธท่ีดีในองคกรและเครือขาย 

                 Integration      บูรณาการองคความรู สูงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

                 Transparency  บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

พันธกิจ 

 (1) พัฒนาและสงเสริมการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

      การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 (2) พัฒนาและสงเสริมระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สำหรับผูบริหาร  

      มหาวิทยาลัย 

 (3) เสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนทองถิ่น ใหมีความรู ความสามารถดาน 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา ทันตอสภาวการณปจจุบัน 

 (4) พัฒนา สงเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส และบริการดวยเทคโนโลยี 

      สมัยใหม 

 (5) พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

เอกลักษณ  

           ศูนยรวมทรัพยากรท่ีทันสมัย ทำงานเปนทีม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดวยระบบเทคโนโลยี   
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           สารสนเทศ 

 

อัตลักษณ   

    สนับสนุนวิชาการ มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดข้ึนเปนหัวใจหลักของการยกระดับคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับสมรรถะดานภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ใหเขมแข็งและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ดวยการสรางกระบวนการบริหารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอด

รับกับการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ 

1 .พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า ให มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

มีทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การสรางสรรคนวัตกรรม และความเปนพลเมือง

ท่ีเขมแข็ง  

2. ยกระดับสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดับ B1 หรือเทียบเทา 

3. จัดทำหลักสูตรการอบรมดานภาษาใหกับนักศึกษามีความพรอมในการทำงานในองคกรท่ีมีความเปน

นานาชาติ 

4. เสริมสรางทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

5. ยกระดับสมรรถนะดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย (ระดับปริญญาตรี) เปนไปตามมาตรฐานท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  

6. มีศูนยใหคำปรึกษาการแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา 

7. รวมกับคณะพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดเสรี  (MOOCs: Massive Open Online 

Courses) 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพดานหลักสูตร การเรียนการสอน 

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพดานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีสรางบัณฑิตใหมีสรรมถนะตามคุณวุฒิ

วิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสรางความมั่นคงของสังคม พัฒนาประเทศสูความย่ังยืน ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง บนพ้ืนฐานการจัดการศึกษา ซ่ึง ขับเคล่ือนระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยเนนการเรียนรูแบบ Active 

Learning และ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) บูรณาการศาสตรความรูกับกิจกรรมและประสบการณ

ทำงานนอกหองเรียนตามแตละสาขาวิชาชีพเพ่ือสงเสริมการมีประสบการณจริงจากการนำองคความรูไปประยุกตใช รวมท้ังการจัด

ใหมีรายวิชา Digital Literacy เพ่ือสรางความรูความเขาใจและเทาทันโลกดิจิทัลใหกับนักศึกษาในยุค Disruptive Technology 

การพัฒนาความเขมแข็งของหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองความตองการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ (New S-Curve) การรวมมือกับองคกรดานวิชาชีพและสถานประกอบการ(WIL) เพ่ือมุงเนนการพัฒนา

นกัศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองความตองการของผู เรียน มีความรูความเขาใจและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค โดยพัฒนาหลักสูตรท่ีมีอัตลักษณโดดเดนและการควบรวม ( Integrated Curriculums) บูรณาการศาสตรตาง ๆ ผานการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะดานความรู (Hard Skills) และทักษะดานอารมณ (Soft Skills) ในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป (General Education) รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือรองรับและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Non-

Age Group and Lifelong Learning) ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

แนวทางการพัฒนาดานภาษา 

ดานภาษา 

การเสริมสรางสมรรถนะและ และความสามารถในการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษของคนไทย จัดเปนความจำเปนเรงดวนของ

ประเทศในปจจุบัน ในสภาวะท่ีระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษายังอยูระดับต่ำมาก ขณะท่ีตองเรงพัฒนาประเทศใหกาว

ทันการเปล่ียนแปลง ของโลกและรอง รับภาวะการคา การลงทุน การเช่ือมโยงระหวางประเทศ และการเขารวมเปนสมาชิกของ

ประชาคมทางเศรษฐกิจท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึง เปนนโยบายสำคัญของ

มหาวิทยาลัยท่ีจะตองเรงดำเนินการใหเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว 

ดานภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลท่ีมีการใชอยางแพรหลายมากท่ีสุดภาษาหนึ่ง  โดยท่ีองคความรูท่ีสำคัญของโลกสวนใหญ

ถูกบันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเปนท่ีตองจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือเขาถึงองคความรูและกาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสูการเพ่ิม ขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศตอไป 

แนวทางการพัฒนาดานสมรรถนะนักศึกษา 

การจัดการคุณภาพดานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเนนการสรางมาตรฐานและความเปน

วิศวกรสังคมท่ีมีความโดดเดนในดานการมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะวิชาชีพ เกงภาษา ใฝเรียนรู กาวทันเทคโนโลยีมี

ความรู คูคุณธรรม มีภาวะผูนำและความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ ตามทักษะท่ีควรมีในศตวรรษท่ี 21 

หรือท่ี เรียกวา ทักษะ 3R8C ตลอดจนการมีทักษะของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) กลาวคือ มีสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย 
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การสนับสนุนเพ่ือสงเสริมใหบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีคุณภาพ มีทักษะความ

เชี่ยวชาญท้ังดานองคความรูและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู เรียนเอง มหาวิทยาลัยฯ จึงไดปรับกระบวนทัศนโดยการ

มุงสราง “สังคมแหงการเรียนรู” ปรับสภาพแวดลอมและสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมใหนักศึกษาใฝเรียนรูโดยสราง

บรรยากาศ เพ่ิมพ้ืนท่ีและเวลาในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและความคิด สนับสนุนใหเกิดการใช

เทคโนโลยีอยางชาญฉลาด (SMART Technologies)  โดยทักษะและคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้จะเปนพ้ืนฐานท่ี

สำคัญในการทำใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกาวทันตอโลกดิจิทัล  และสามารถรองรับความ

เปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ท่ีเนนการผลิตสินคาเชิงนวัตกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี (Internet of 

Things : loT) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

การสงเสริมความเปนพลเมืองท่ีดีโดยการบูรณาการศาสตรและความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

ตามอัตลักษณ วิศวกรสังคม เพ่ือมุงสรางบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ีมีคุณภาพ เปนพลเมืองท่ีดี มี

ทักษะและสมรรถนะของคนในศตวรรษท่ี 21 อยางสมบูรณ มีกระบวนการคิดวิเคราะห แกปญหา ปรับตัวได มี

คุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี มีจิตสำนึกรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตอาสาสามารถทำงานไดจริง และ

อยูรอดในสังคมไดอยางมีความสุข (Survivability and Happiness) 

 

 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

แผนการ

ดำเนินงาน 

ป 2562 

คาเปาหมาย 

ป 2563 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดับB1หรือเทียบเทา (มรภ.3.4) 

ขอ 2 5 สำนักวิทยบริการฯ 

(ศูนยภาษา) 

2. (3.9) นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบผานการ

ทดสอบความสามารถดานดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 

หรือเทียบเทา) (สกอ.) 

ขอ 4 5 สำนักวิทยบริการฯ 

 

 

 

เพ่ือใหการบรรลุตามเปาประสงค จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก 

ดังนี้ 

     

1. สงเสริมการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาทักษะ

ผูเรียน พัฒนา

ความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษ 

ทักษะดิจิทัลและ

9. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะ

ดานภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวา

ระดับB1 หรือเทียบเทา (มรภ.

3.4) 

5 ขอ 17. โครงการพัฒนาความรูทักษะ

ดานภาษาอังกฤษในศตวรรษ

ที่ 21  

18. โครงการสอบวัดสมรรถนะ

ดานภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR 

- คณะ/วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ทักษะชีวิต 10. (3.9) นักศึกษาช้ันปสุดทาย

ระดับปริญญาตรีที่สอบผาน

การทดสอบความสามารถดาน

ดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(IC3 หรือเทียบเทา) (สกอ.) 

5 ขอ 

 

 

 

 

19. โครงการพัฒนาทักษะ

ความสามารถดานดิจิทัล  

20. โครงการสอบวัด

ความสามารถดานดิจิทัล 

- คณะ/วิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

แผนปฏิบัติการดาน “เพ่ิมประสิทธภิาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 

เปาประสงค  

 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรองคกร (4M; Man Money Material Management ) และการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยดวยพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใหครอบคลุม ท่ัว

มหาวิทยาลัย รวมท้ังระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ดานการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน)เพ่ือสง เสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและความสามารถสูง เพ่ือให

มหาวิทยาลัยคณะและสำนักตางๆมีทางเลือกดานบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทในการดำเนินงานดานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

ดานการบริหารจัดการ 
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1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารใหมีความ

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร ท่ีระบุไวในสวนตางๆของยุทธศาสตรเพ่ือใหคณะสำนักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สามารถกำหนดขีดความสามารถคุณภาพและตนทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารท่ีมีความจำเปนสำหรับการใช

งานได 

2) ดานอาคารสถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานมีส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการท่ีโดดเดนและการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองตอผลประโยชนของบุคลากรและนักศึกษา 

 

กลยุทธ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถและมีมาตรฐานอุดมศึกษาและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ความเร็วสูง ไดมาตรฐาน

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. จัดหาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูใชบริการสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา   

4. จัดหาวารสารวิชาการ/ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ/ทรัพยากรส่ือการเรียนรู ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสรางงานวิจัย ใหครอบคลุมในทุกศาสตรและสาขาวิชา  

5. สนับสนุนการพัฒนาคลังความรูสถาบัน (IR: Institutional Repository)  

6. พัฒนาการใหบริการสารสนเทศแบบเชิงรุก ผานอุปกรณ Smart Device ทุกประเภทท่ีมีในปจจบัุน 

7. จัดหาระบบและพ้ืนท่ีสำรองขอมูลและกูขอมูลในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนกับระบบตางๆ ท่ีมีความสำคัญภายในมหาวิทยาลัย 

8. จัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภัยระบบเครือขาย 

9. พัฒนาระบบ และกลไกการบำรุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอสำหรับหรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการคนควาแสวงหา 

11. ยกระดับนดับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการ Webometrics (Ranking Web of Universities) 

12. พัฒนาโปรแกรมประยุกตและฐานขอมูลจากเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ใน

การสนับสนุนการใหบริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานและคาใชจายของ

มหาวิทยาลัย 

13. พัฒนาระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  

14. จัดหาและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย  

 

แนวทางการพัฒนาดานบริหารจัดการ 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการทุก

ดาน ซ่ึงประกอบดวย แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส และการจัดการคุณภาพดานส่ิงแวดลอมเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว(Clean & Green University) ซ่ึงระบบการ

บริหารจัดการทุกดานของมหาวิทยาลัยฯมุงสูเปาหมายการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับ
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บริบทของมหาวิทยาลัยฯและตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยการดำเนินงานดานแผนกลยุทธเพ่ือมุงไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน สรางแผนดินดวยภูมิปญญาใหเปนพลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 ประเด็นทาทายสำคัญของมหาวิทยาลัยในดานการบริหารงานบุคคล คือ การรักษาบุคลากรท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญ 

และมีคุณภาพใหคงอยูกับองคกร มหาวิทยาลัยจึงออกแบบกรบวนการในการเสริมสรางความรักความผูกพันกับองคกร เพ่ือให

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น ทุมเท และใชศักยภาพท่ีมีในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มหาวิทยาลัยมีความ

พยายามท่ีจะพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรแตละประเภทใหเกิดความเทาเทียมกันโดยมีสภา

มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยชวยผลักดันเร่ืองดังกลาว 

 มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับบุคลากรซ่ึงถือเปนกลไกหลักท่ีจะชวยในการขับเคล่ือนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยไดวางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีทักษะท่ีจำเปนในแตละ

วิชาชีพ สรางเสริมใหบุคลากรมีความจงรักภักดีและมีความผูกพันกับองคกรเพ่ือใหเกิดความมุงมั่นในการทำงานนำไปสูความสำเร็จ

ขององคกรในท่ีสุด 

แนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจุบันการเปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน สงใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในแงของวิธีการ

ทำงานต้ังแตระดับผูบริหารไปถึงระดับพนักงาน ทำใหเกิดการเช่ือมโยงและพัฒนาศักยภาพของระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความสำคัญตอ

มหาวิทยาลัยท่ีตองปรับตัวใหเขากับยุคสมัยและทันตอการเปล่ียนของโลก ซ่ึงก็มีดวอยางท่ีประสบความสำเร็จแบบกาวกระโดดให

เห็น มหาวิทยาลัยท่ีตองการยกรความสามารถในการแขงขันจึงตองมุงสรางบัณฑิตรุนใหมท่ีมีท้ังศักยภาพและความสามารถท่ีโดด

เดนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม จำเปนตองอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยเหลือบุคลากรท่ีท้ังอาจารย นักศึกษา และ

เขาหนาท่ี เพ่ือใหสามารถดำเนินการรูปแบบดังกลาวไดสำเร็จ อีกท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลจะเขามาทำใหเกิดการบริหารจัดการท่ีทันสมยั 

ชวยสงเสริมใหสถาบันการศึกษาพัฒนาไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 

โดย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีมาตรการสำคัญท่ีใชในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้

1. มาตรการคัดกรองเบ้ืองตน  การตรวจวัดไข มีการคัดจุดคัดกรองอุณหภูมิ การใหคำแนะน การใชหนากากอนามัย 

2. มาตรการดานสังคม การรักษาระยะหางทางสังคม อยูหางจากผูอ่ืน 1-2 เมตร การหลีกเล่ียงการสัมผัส การปรับเวลา

เรียน สลับวันเรียน การลดเวลากิจกรรม การงดเรียนบางรายวิชา การจัดระบบคิว การใชภาชนะแยกสวนตัว ไมไปพ้ืนท่ี

เส่ียง การกักกันตัวเอง การกักกันโรค ประชาสัมพันธและสรางการรับรู 

3. มาตรการดานสุขลักษณะ สถานท่ี และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม 

หองทำกิจกรรม หองดนตรี หองพัก หองสุขา พ้ืนท่ีโลง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท บันได โรงอาหาร หอพัก ใหมี

ระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก ทำความสะอาดพ้ืนท่ีตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในหองปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารอ่ืน ๆ รวมถึงอุปกรณภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา เชน 
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ลูบิด ประตู ราวบันได สวิตซไฟ และปุมกดลิฟต ดวยน้ำยาฆาเช้ือโรคทุก 2 ช่ัวโมง ลดความแออัดของการอยูรวมกัน 

นวัตกรรม No hand 

4. มาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ลางมือดวยสบูและน้ำทุก 3 ช่ัวโมง ทำความสะอาดมือดวยเจล แอลกอฮออล ใช

หนากากอนามัย ไมใชของรวมกับผูอ่ืน 

5. มาตรการดานการติดตามดูแลผูมีความเสี่ยง จัดทำระบบติดตามดูแลผูมีความเส่ียง 

 

 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 

ผลการ

ดำเนินงาน

ป 2563 

คาเปาหมาย 

ป 2564 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. (4.4) การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

 

ขอ 6 8 สำนักวิทยบริการฯ 

2. (4.5)  การจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี  

ระดับ 3 5 สำนักวิทยบริการฯ 

 

 

เพ่ือใหการบรรลุตามเปาประสงค จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก 

ดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. สงเสริมและพัฒนา

บุคลากร ใหเปนคนดี

และคนเกง มีการ

แสดงออกถึงความรู 

ความสามารถ   เพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัย

และทองถ่ินอยาง

เต็มที่ 

2. สงเสริมและสราง

ความรัก ความ

สามัคคี และความ

สมานฉันทในองคกร 

3. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและ

ทรัพยากรการเรียนรู 

ใหมีประสิทธิภาพ 

1. (4.1) รอยละอาจารยที่มี

ตำแหนงทางวิชาการ และ

รอยละของการเขาสูตำแหนง

ที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน 

(มรส.) 

รอยละ  60 / 

10 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ

การสรางแรงบันดาลใจของ

บุคลากร  

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร SRU Sharing : One 

University One Culture 

(รวมคิด รวมทำ รวมแบงปน 

รวมภาคภูมิใจ)  

3. โครงการสงเสริม  สนับสนุน

การเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

ของสายวิชาการและการเขาสู

ตำแหนงที่สูงข้ึนของสาย

สนับสนุน (ออกแบบระบบ

การทำงานดวยคูมือการ

ปฏิบัติงาน (SRU Re-design 

Handbook) 

- คณะ/วิทยาลัย 

- สำนัก / สถาบัน 

- สำนักงานอธิการบดี 

(กองการเจาหนาที่) 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการ 

และประสิทธิผล              

เปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

4. จัดการส่ิงแวดลอม

และการลด

ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก

ปจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

3. (4.3) ระดับความสำเร็จของ

การกำหนดมาตรการ และ

ดำเนินการตามมาตรการ การ

จัดการส่ิงแวดลอม และการ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่

เกิดจากกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย(มรส.) 

5 ระดับ 7. โครงการ Green University  - คณะ/วิทยาลัย 

- สำนัก / สถาบัน 

- สำนักงานอธิการบดี 

(กองกลาง) 

5. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ การ

พัฒนาระบบบริการ

และการสราง

นวัตกรรม            

เพ่ือการพัฒนา

องคกร รวมถึงระบบ

การบริหารจัดการ 

การใชทรัพยากร

รวมกันของ

มหาวิทยาลัย 

4. (4.4) การบริหารจัดการและ

การใหบริการหองสมุดเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม 

8 ขอ 8. โครงการบริหารจัดการและ

การใหบริการหองสมุดเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม 

- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. (4.5) มีระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (มรภ.4.7) 

6 ระบบ 9. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลมหาวิทยาลัย SRU 

Data Driven 

10. โครงการพัฒนานวัตกรรมใน

การทำงาน (SRU Innovative 

Idea) 

- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. (4.6) ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่

เช่ือมโยงการบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมการดำเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ (มรภ.

4.4) 

5 ระดับ 11. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการฐานขอมูลกลาง SRU 

Central Operating System 

- สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ลดการออกของ

นักศึกษาและสราง

ชองทางการเพ่ิม

รายได การจัดการ

ทรัพยากรทางการ

บริหาร  ใหมี

ประสิทธิภาพและ

คุมคา และสราง

ความสามารถในการ

ระดมทุน 

7. (4.7) อัตราการขยายตัวของ

งบประมาณที่มาจากการ

บริหารจัดการทรัพยากรและ

การระดมทุน (มรส.) 

รอยละ 10 12. โครงการ SRU Re-Profile  - คณะ/วิทยาลัย 

- สำนัก / สถาบัน 

- สำนักงานอธิการบดี 

(กองนโยบายและ

แผน/กองคลัง) 

7. ยกระดับ สงเสริม

สนับสนุน บทบาท

8.(4.11) มีฐานขอมูลศิษยเกาและ

จัดกิจกรรมสัมพันธเพ่ือขยาย

1 ฐาน 13. โครงการศิษยเกาสัมพันธ 

 

- คณะ/วิทยาลัย 

- สำนัก / สถาบัน 



 
 

 47  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย โครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการ 

ความสัมพันธกับของศิษย

เกาในการมีสวนรวม เพ่ือ

การมีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือขายและปรับปรุง

ฐานขอมูลอยางสม่ำเสมอ 

(มรภ.4.8) 

- สำนักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนา

นักศึกษา) 

8. สรางภาพลักษณและ

ความเช่ือม่ันของบุคลากร 

นักศึกษา และ

สาธารณชนที่มีตอ

มหาวิทยาลัย 

9.(4.12) ผลสำรวจความคิดเห็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 

ผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย  

(มรภ.4.9) 

รอยละ 80 14. โครงการประเมินความพึง

พอใจผูรับบริการจากทุก

หนวยงาน 

 

- คณะ/วิทยาลัย 

- สำนัก / สถาบัน 

- สำนักงานอธิการบดี 

(กองกลาง) 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ เงินรายไดมหาวิทยาลัย จำนวน 3,247,042 บาท  
 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ จำนวนโครงการ 
แหลงเงิน / งบประมาณ 

แผนดิน * รายได รวม 

1 แผนงานพื้นฐาน     

 1.1 โครงการตามแผนงานพื้นฐาน 2 -  1,341,800 

 โครงการหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ     

 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสำนักฯ  

  1,341,800  

 -กิจกรรมดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ   921,700  

 -กิจกรรมสงเสริมประกันคุณภาพการศึกษา   70,000  

 -กิจกรรมตรวจการประเมิน คุณภาพการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

  1,500  

 -กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร    300,000  

 -กิจกรรมการจัดทำวิเคราะหคางานและการเขียน

คูมือปฏิบั ติงานเพ่ือขอตำแหนงสายสนับสนุนที่

สูงข้ึน  

  31,400  

 -กิจกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง    8,600  

 -กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบั ติราชการ ประจำป  

2565  

  8,600  

2 แผนงานยุทธศาสตร     

 โครงการตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3  

     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2 -  49,970 

 2 .1  โ คร ง ก า รห ลัก : โ ค ร ง ก า รท ด สอ บ

ความสามารถดานดิจิทัล  

    

 โครงการสอบวัดความสามารถดานเทคโนโลยี

และดิจิทัลบัณฑิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน  

  24,970  

 -กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานเทคโนโลยีและดิจิทัล   8,000  

-กิจกรรมดำเนินงาน SRU ICT Test    16,970  

2.2 โครงการหลัก: โครงการพัฒ นาอาจารย

ผู ส อน ให มี ทั กษะ ใน ก ารจั ดก ารเรี ย น รู ท่ี

สอดคลองกับเทคโนโลยีและความสนใจข อง

ผูเรียน 

    

โครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารยดวย   25,000  
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ลำดับ แผนงาน / โครงการ จำนวนโครงการ 
แหลงเงิน / งบประมาณ 

แผนดิน * รายได รวม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการสอนของอาจารยดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  25,000  

โครงการตามแผนยุทธศาสตรท่ี 4  

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1 -  1,855,272 

2.3 โครงการหลัก : โครงการพฒันาคุณภาพการ

บริหารจัดการ  

    

โคร งก าร เค รื อข า ยสำนั ก วิ ท ยบ ริ กา รและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  207,772  

-กิจ ก รร มเค รือ ข าย ส ำนั ก วิท ย บ ริก า รแ ล ะ

เทค โน โล ยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ 

ทั่วประเทศ  

  134,752  

- กิ จก รร มเค รือข าย ส ำนั กวิ ทย บ ริก ารแ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร

ภาคใต  

  73,020  

รวม 3,247,042 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ เงินแผนดิน 
 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ จำนวนโครงการ 
แหลงเงิน / งบประมาณ 

แผนดิน * รายได รวม 

1 แผนงานพื้นฐาน     

 1.1 โครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน 2 -  20,535,800 

 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน 

    

 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  

 20,535,800   

 - กิจกรรมจัดหาครุภัณฑประกอบหองผลิตส่ือการ

เรียนการสอน (New Media Studio)  

 3,987,000   

 - กิจกรรมหองปฏิบัติการฝกทักษะความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม (Smart Creativity 

and Innovation)  

 3,276,900   

 -กิจกรรมจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร  สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2  

 4,050,000   

 - ระ บ บ เค รือ ข า ย ข น า ด ให ญ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ   

 9,221,900   

 โครงการหองประชุมสำนักวิทยบริการฯฯท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

    

 -กิจกรรมหองป ระ ชุมสำนักวิท ยบริการฯที่ มี

ประสิทธิภาพ 

 674,630   

2 แผนงานยุทธศาสตร     

 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความ รูทักษะ

ดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  

    

 2.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3  2 -  2,026,800 
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ลำดับ แผนงาน / โครงการ จำนวนโครงการ 
แหลงเงิน / งบประมาณ 

แผนดิน * รายได รวม 

     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการส่ือสาร

ดานภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิงมาตรฐาน

ทางภาษา CEFR   

 1,404,800   

-กิจกรรมพัฒนาภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมกอน

เขาเรียนระดับปริญญาตรี  

 1,064,000   

-กิจกรรมดำเนินงาน SRU ICT Test   70,000   

--กิจกรรมพัฒนาภาษาเพ่ือเตรียมสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย CEFR  

 25,000   

-กิจกรรมพัฒนาภาษาเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC   148,800   

-กิจกรรมพั ฒนาภาษาดวยส่ือการเรีย น รูดวย

ตนเอง Self-Access learning Center  

 97,000   

โครงการหลัก : โครงการสอบวัดสมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  

 622,000   

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการส่ือสาร

ดานภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิงมาตรฐาน

ทางภาษา CEFR  

    

กิจกรรมสอบวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตาม

กรอบ CEFR  

 622,000   

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการและการ

ใหบริการหองสมุดเพื่อสงเสริมการอนุ รักษและ

ส่ิงแวดลอม  

   1,011,600 

2.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตรท่ี 4  

     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

1    

โครงการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

สมัยใหม  

    

- กิจกรรมจัดหาหนังสือ/วารสาร  600,000   

-กิ จ ก ร ร ม จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ

อิเล็กทรอนิกส  

 224,000   

-กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับเขาปก/เย็บเลม RFID 

และวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวของ  

 187,600   

รวม     23,574,200 

 

 

 

 



 
 

 52  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดคาเปาหมาย และการถายทอดสูผูกำกับและเจาภาพตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผูกำกับดูแล (รองอธิการบดี) : รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
หนวยนับ 

หนวยงาน/คาเปาหมาย 

เจาภาพ

หลัก 

ครุ
ศา

สต
ร 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

มน
ุษย

ศา
สต

ร 

วิท
ยา

กา
รจั

ดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

นิติ
ศา

สต
ร 

บัณ
ฑ

ิตวิ
ทย

าลั
ย 

สำ
นัก

งา
นอ

ธกิ
าร

บดี
 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
วิช

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปวั

ฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบั

นวิ
จัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมต่ำกวาระดับB1หรือ

เทียบเทา (มรภ.3.4) 

5 ขอ 5 5 5 5 5 5 5     5  สำนักวิทย

บริการฯ 

2. (3.9) นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับ

ปริญญาตรีที่สอบผานการทดสอบ

ความสามารถดานดิจิทัลที่มหาวิทยาลัย

กำหนด (IC3 หรือเทียบเทา) (สกอ.) 

5 ขอ 5 5 5 5 5 5 5     5  สำนักวิทย

บริการฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผูกำกับดูแล (รองอธิการบดี) : รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย

รวม 
หนวยนับ 

หนวยงาน/คาเปาหมาย 

เจาภาพ

หลัก 

ครุ
ศา

สต
ร 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

มน
ุษย

ศา
สต

ร 

วิท
ยา

กา
รจั

ดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติ 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

นิติ
ศา

สต
ร 

บัณ
ฑ

ิตวิ
ทย

าลั
ย 

สำ
นัก

งา
นอ

ธกิ
าร

บดี
 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
วิช

าก
าร

 

สำ
นัก

ศิล
ปวั

ฒ
นธ

รร
ม 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สถ
าบั

นวิ
จัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

1. (4.4) การบริหารจัดการและการใหบริการ

หองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม 

8 ขอ            8  สำนักวิทย

บริการฯ 

2. (4.5) การจัดการเรียนการสอนออนไลน

ผานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบ

การเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี 

5 ระดับ            5  สำนักวิทย

บริการฯ 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

กลไกขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 
 

เ พ่ือ ให การ ขับ เค ล่ื อนแผน ป ฏิ บั ติรา ชการประจ ำป ง บประ ม าณ  พ.ศ. 2 5 6 4  ม หา วิทยา ลัยร า ชภั ฏ 

สุราษฎรธานีสูการปฏิบัติ มีการดำเนินการอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสามารถนำไปสูการบรรลุเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการ จึงกำหนดกลไกในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธานีและแนวทางการติดตามความกาวหนา และการประเมินผล ท่ีสอดคลอง กับเปาหมายและวัตถุประสงคของ

แผนปฏิบัติราชการ ดังนี ้
 

กลไกขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินการ 

1. ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย

ดานการศึกษา ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการแตละประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 
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ยุทธศาสตร ทำหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการติดตามผลการดำเนินการโครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการแตละชุดรับผิดชอบ มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อน การดำเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

จำนวน 4 คณะ และ อนุกรรมการติดตามประเมินผลอีก 1 คณะ ท่ีจะมีบทบาทในการติดตามความกาวหนาและ

ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาทองถิ่น 

2) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู 

3) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4) คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาระบบการบริหาร 

5) คณะกรรมการติดตามและการประเมินผล 

2. พัฒนากระบวนการในการติดตามความกาวหนาในการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางสม่ำเสมอโดยมีการ

ติดตามต้ังแตกระบวนการวางแผน กระบวนการนำไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล มีระบบรายงานผลท่ีมีคุณภาพ

ทันตอสถานการณ รวมท้ังกระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรไปยังผูท่ีเก่ียวของกลุมตางๆอยาง

กวางขวาง 

3. มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาโครงการท่ีดำเนินการนำไปสูการบรรลุเปาประสงค (Purpose) ของแผนงาน 

รวมท้ังมีความสอดคลอง สงเสริม และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีระบุไวในแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร

อยางแทจริง 

4. มุงเนนกระบวนการบูรณาการแผนงานและโครงการ มีการบูรณาการขอมูล การบูรณาการการพัฒนาหรือ

แกปญหา การบูรณาการนำทรัพยากรมาใชและการบูรณาการงบประมาณ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรรวมท้ังการนำขอมูลเชิง

เปรียบเทียบเก่ียวกับผลงาน วิธีการ และเงินลงทุนในระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาใชในการเปรียบเทียบใน

กระบวนการวางแผนและการประเมินผล 

5. การถายทอดการดำเนินงานสูหนวยงานเพ่ือใหเ กิดการบูรณาการการทำงานขามคณะ/สำนักและลดความซ้ำซอน

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในดานการวางแผน การกำหนดงบประมาณ และการดำเนินงาน จึงกำหนด

อนุกรรมการแตละยุทธศาสตรเปนเจาภาพหลักในการดำเนินงานและมีคณะ/สำนักเปนคณะทำงาน ตามความเช่ียวชาญในแตละ

ดานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

 

 

การบริหารความเสี่ยงและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน 

ในการบริหารและการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สุราษฎรธานีไดนำแนวคิดการบริหารความเส่ียงโดยประยุกตใชแนวทางการบริหารความเส่ียงตามคูมือการจัดการความเสี่ยง (Risk 

management – Guidelines) International Standard ISO 31 0 0 0 (Second edition 2 01 8 -0 2 ) ม าใ ช ซ่ึ งจ ะดำเนิ น การ โดย

คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร และอนุกรรมการดำเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

1) กำหนดขอบเขตความเส่ียง (Defining the scope) โดยกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงระดับโครงการ

โดยพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมท้ังคำนึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 



 
 

 55  แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 

 

2) ประเมินความเส่ียง (Risk assessment) โดยมีการ (1) ระบุความเส่ียงดวยการคนหาวิเคราะห และอธิบายถึงความเส่ียง

ท่ีอาจทำใหมหาวิทยาลัยไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคได (2) การวิเคราะหความเส่ียงเพ่ือพิจารณารายละเอียดของ

ความไมแนนอนแหลงความเส่ียงผลท่ีตามมา ความเปนไปไดเหตุการณ ฉากทัศน (Scenarios) การควบคุม และประสิทธิผลของการ

ควบคุม ท่ีมีอยูเ ดิม (3) การประเมินผลความเส่ียง (Risk evaluation) เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธของการวิเคราะหความเส่ียงกับเกณฑ

ความเส่ียงท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือกำหนดวาจำเปนตองมีการดำเนินการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติมหรือไม 

3) จั ดการความเส่ี ยง  (Risk treatment)  โดยมี กา รกำหนดทางเลื อกในการจัดกา รความ เส่ีย ง ท่ี เหม าะ สม  

มีการระบุวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเลือก และมีการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง 

4) การบันทึกและการรายงาน (Recording and reporting) เพ่ือส่ือสารกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและผลลัพธ รวมท้ัง

เปนขอมูลสำหรับการตัดสินใจของผูท่ีเ ก่ียวของเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิด

ปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียรวมท้ังผูรับผิดชอบตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีในกิจกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 

การติดตามและประเมินผล 

กลไกหลักท่ีรับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงานตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ฉบับนี้ คือ “คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล” ซ่ึงไดมีการกำหนดใหมีการจัดต้ังไวแลวในแผนยุทธศาสตร 

20 ป โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

 1) การวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต (Output Success) 

  (1)แนวทางการวัดประกอบดวย 2 องคป ระกอบหลักคือ  การวัดประสิทธิผล 

(effectiveness) และการวัดประสิทธิภาพ (efficiency) โดยการวัดประสิทธิผลหมายถึงการวัดโดยเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตท้ังหมดท่ีไดกำหนดเอาไว สวนการวัดประสิทธิภาพเปนการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีไดกำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงาน (Schedule) ในแตละชวงเวลา 

  (2)  วิธีการวัดความสำเร็จเชิงผลผลิต วิธีการวัดในการประเมินผลความสำเร็จเชิงผลผลิต 

ประกอบดวย 

   (2.1) ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Outputs) เปรียบเทียบกับผลผลิตท้ังหมดท่ีกำหนดไว 

(Estimated outputs) ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดโดยคำนวณออกมาเปนอัตราสวนรอยละจากท่ีไดกำหนด 

   (2.2) ตนทุนตอหนวยท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Unit Cost) เปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยท่ี

กำหนดไว (Estimated Unit Cost) โดยการพิจารณาจากรอยละของการใชงบประมาณวานอยกวาหรือมากกวางบประมาณท่ีได

ประมาณการเอาไวต้ังแตข้ันการอนุมัติโครงการ 

    (2.3) ความสอดคลอง กัน (Conformance) ระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับท่ีกำหนดไวใน

ขอบเขตงานในเชิงคุณภาพ อาทิ มาตรฐานทางวิชาการท่ีกำหนด เปนตน 

   (2.4) คุณภาพในการบริหารจัดการ ประกอบดวย (2.4.1)  มีการคาดการณความตองการ

ตลอดท้ังโครงการ อาทิ การมีทรัพยากรอยางเพียงพอเพ่ือใชในการบรรลุเปาหมายของโครงการในระยะเวลาท่ีกำหนดเอาไว และมี
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การใชทรัพยากรเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพตรงกับงาน ตรงกับชวงเวลา และสอดคลอง กับกลุม เปาหมาย เปนตน (2.4.2) มีการ

จัดการกับประเด็นและปญหาตางๆ ต้ังแตตน อยางรวดเร็วท่ีสุดนับต้ังแตเผชิญกับประเด็นปญหาตางๆ และมีการสรางการรับรู

ขอมูลกับทีมอยางตอเนื่องและท่ัวถึง (2.4.3) มีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ และรูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนได

สวนเสียกับโครงการ อาทิ ขวัญกำลังใจของทีม การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนตน (2.4.4) มีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของ

โครงการนอยท่ีสุดโดยไมกระทบกับกระบวนการในการทำงานหลัก (2.4.5) โครงการจบดวยความสมบูรณ มีการวิเคราะหประเมิน

คุณภาพหลังดำเนินการโครงการ มีการระบุประเด็นปญหาดานเทคนิคในระหวางดำเนินโครงการ และการแกไขปญหา 

  

 2) การวัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ (Outcome Success) 

  (1) แนวทางการวัด  ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ (1.1) การสนับสนุน/สงเสริมการบรรลุ

เปาประสงคของแผนงาน การบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตรและ (1.2) ความพึงพอใจของผูใชงาน/ใชบริการ  

  (2) ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธประกอบดวย (2.1) การบรรลุจุดมุงหมาย (Goal) เปนการ

ประเมินความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนาฯโดยรวม (2.2) การบรรลุเปาประสงค (Purpose) เปน

การประเมินความสำเร็จในการบรรลุเปาประสงคของแตละแผนงาน 

 3) ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder Satisfaction) เปนการประเมนิความสำเร็จใน

การบรรลุเกณฑการวัดความพึงพอใจของแตละกิจกรรม/โครงการ/มาตรการท่ีอยูภายใตแตละกลยุทธ 

 4) วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดใหความสำคัญกับการประเมินผลใน 4 ดานหลัก ประกอบดวย (1) การประเมินความสำเร็จในการบริหารจัดการหรือ

ความสำเร็จระดับผลผลิต (2) การประเมินความสำเร็จระดับผลลัพธ(กรณีท่ีอยูในชวงเวลาท่ีสามารถประเมนิผลได) (3) การประเมินความ

พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) การประเมินปญหาและอุปสรรค 

การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมจะพิจารณาประมวลผล

จากความสำเร็จของโครงการในแตแผนงาน เนื่องจากการประเมินผลระดับแผนงานไดทำการประเมินครอบคลุมท้ังในดานผลผลิต 

ผลลัพธ/ผลกระทบ ความพึงพอใจ และสภาพปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยางครบถวน จึงสามารถนำมาประมวลผลเพ่ือสะทอน

ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดอยางมีนัยสำคัญสวนในดานกรอบระยะเวลาในการประเมินผลนั้น

จะดำเนินการ 1 คร้ัง คือ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

2. การติดตามความกาวหนา การติดตามความกาวหนาเปนกระบวนการท่ีสำคัญในการกระตุนใหเกิดการบรรลุ

เปาหมายในการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ โดยประด็นท่ีนำมาพิจารณาประกอบดวย ความกาวหนาในการดำเนินงาน 

ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณ และปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยการติดตามความกาวหนาสามารถดำเนินการ

ต้ังแตข้ันการเตรียมความพรอมของโครงการจนกระท่ังดำเนินโครงการแลวเสร็จ สวนรอบระยะเวลาในการติดตามความกาวหนา

นั้นแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ไดกำหนดใหมีการติดตามความกาวหนา 4 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1  ไตรมาสท่ี 1   ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

คร้ังท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2  ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

คร้ังท่ี 3 ไตรมาสท่ี 3  ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

คร้ังท่ี 4 ไตรมาสท่ี 4  ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

โดยใหหนวยงานตางๆนำเสนอความกาวหนาของผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน

ในรอบปงบประมาณซ่ึงแบงการติดตามออกเปนดังนี้ 
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1. หนวยงานในระดับคณะวิทยาลัยสถาบันสำนักกอง 

- จัดสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปในสวนของรายการ

ครุภัณฑ/สิ่งกอสรางและโครงการตามแบบฟอรมท่ีกำหนดถึงกองนโยบายและแผนทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

- จัดสงรายงานผลตัวชี้วัดสงถึงผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

- จัดสงรายงานผลตัวชี้วัดถึงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสงถึงกองนโยบายและแผน 

คร้ังท่ี 
หนวยงาน สง  

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสง 

กองนโยบายและแผน 

คร้ังท่ี 1 รอบไตรมาสท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม– 31 ธันวาคม 1 มกราคม 5 มกราคม 

คร้ังท่ี 2 รอบไตรมาสท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 1 เมษายน 5 เมษายน 

คร้ังท่ี 3 รอบไตรมาสท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 5 กรกฎาคม 

คร้ังท่ี 4 รอบไตรมาสท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม– 30 กันยายน 1 ตุลาคม 5 ตุลาคม 
   

2. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล (โดยมีกองนโยบายและแผน ทำหนาท่ีเปนคณะทำงานและเลขานุการ) 

ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะหผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังนี ้

- รายงานการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 

- รายงานผลตัวชี้วัด 

คร้ังท่ี 1 รอบไตรมาสท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

คร้ังท่ี 2 รอบไตรมาสท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

คร้ังท่ี 3 รอบไตรมาสท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

คร้ังท่ี 4 รอบไตรมาสท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

3.การคำนึงถึงเค ร่ืองมือในการประเมินผลกระทบท่ีมีอยูเดิมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยจะใชระบบ

การบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐเชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนตนและการสำรวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

1. กรอบความเชื่อมโยงความสำเร็จ 

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใชหลักการประเมินผลสำเร็จเชิงการบริหารจดัการ (ระดับผลผลิต) และความสำเร็จเชิง

ผลลัพธ (ระดับผลลัพธ) ตามท่ีระบุไวในแผนงานโครงการท่ีไดนำเสนอในสวนท่ี 2 ไปพิจารณาใหมีการดำเนินการท่ีสำคัญในรูปแบบของ

แผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีสนองตอบยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร และสงผลสำเร็จตอเปาหมายของแผนพัฒนาระยะ 5 ป และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 20 ป ตามลำดับดังนี ้

ระดับท่ี 1  ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เปาหมายผลผลิตในระดับโครงการโดยอนุกรรมการระดับ

ยุทธศาสตร 

ระดับท่ี 2  ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เปาหมายผลลัพธในระดับโครงการโดย “คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร” ทำหนาท่ีประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตรโดยการบูรณาการผลสำเร็จของ

การดำเนินงานในระดับท่ี 1  
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การกำกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติการ/ 

ตัวชี้วัด 

หนวยนับ แผนการดำเนินงาน ปงบประมาณ 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) 

รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

      

แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ”คุณภาพ

การศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

      

1. (3.8) ผลการวัดสมมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาไมต่ำกวาระดับB1หรือเทียบเทา 

(มรภ.3.4) 

ขอ 2 3 4 5 5 

2. (3.9) นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับปริญญา

ตรีที่สอบผานการทดสอบความสามารถ

ดานดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 

หรือเทียบเทา) (สกอ.) 

ขอ 2 3 4 5 5 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

      

แผนปฏิบัติการดาน “เพิ่มประสิทธิภาพ” 

การพัฒนาบุคลากรการเงินและงบประมาณ

และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

      

3. (4.4) การบริหารจัดการและการใหบริการ

หองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม 

ขอ 2 4 6 8 8 

4. (4.5) การจัดการเรียนการสอนออนไลน

ผานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบ

การเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัย

ระดับ 3 4 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติการ/ 

ตัวชี้วัด 

หนวยนับ แผนการดำเนินงาน ปงบประมาณ 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) 

รวม 

ราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แนวทางการจัดทำและประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดำเนินการใหหนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ภายใตการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เปนตนมา และไดมีการ

พัฒนาปรับปรุงการดำเนินการมาอยางตอเนื่องเ พ่ือใหเกิดประสิทธิภาพโดยกำหนดตัวช้ีวัดเฉพาะท่ีสำคัญและใหมีจำนวนนอยลง

และสอดคลองกับภารกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่ีไมเปนการสรางภาระใหกับหนวยงาน   

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และใหการติดตามประเมินผล เปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการผลักดัน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการปรับปรุงแนวทางการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  

• ตามตัวชี้วัดเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐานท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมครบถวนและชัดเจน  

• เพ่ือแสดงถึงความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการในแตละตัวชี้วัด  

• เพ่ือประกอบการพิจารณาและรายงานสงกองนโยบายและแผน 

• เพ่ือสรุปและนำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

2. กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
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• ไตรมาส 1 (ขอมูล ณ. 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) รายงานถงึกองนโยบายและแผน วันท่ี 5 ม.ค. 64 

• ไตรมาส 2 (ขอมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 64) รายงานถงึกองนโยบายและแผน วันท่ี 5 เม.ย. 64 

• ไตรมาส 3 (ขอมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64) รายงานถงึกองนโยบายและแผน วันท่ี 5 ก.ค. 64 

• ไตรมาส 4 (ขอมูล ณ. 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 64) รายงานถงึกองนโยบายและแผน วันท่ี 5 ต.ค. 64 

3. คะแนนภาพรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 4.51 - 5.00 

ผลการประเมินอยูในระดับดี 3.51 - 4.50 

ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 2.51 - 3.50 

ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 1.51 - 2.50 

ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง 0.00 - 1.50 
 

 

 

 
 

 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการดาน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.8   ผลการวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ำกวาระดับ B1 หรือเทียบเทา 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย กระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพผู เรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  การปฏิ รูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การสง เสริมการ

ยกระดับความสามารถในการใชภ าษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให เปนไปตามนโยบายซ่ึงจะนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศได 
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เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑการวัด CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ หรอื

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 
เจาภาพตัวชี้วัด คณะกรรมการดำเนินการฝายขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3.9   นักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานการทดสอบความสามารถดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (IC3 

หรือเทียบเทา) 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย ความสามารถดาน ดิจิทัลเปนส่ิงที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพ่ือการบูรณาการศาสตรตางๆ  สามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกยุค

ดิจิทัล ตัวบงช้ีนี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 
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5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑการวัด (IC3 หรือเทียบเทา)ไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ หรอื

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 
เจาภาพตัวชี้วัด คณะกรรมการดำเนินการฝายขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยคอมพิวเตอร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการดาน “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากรการเงิน และงบประมาณ  

และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4   การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

หนวยนับ ขอ 

คำอธิบาย การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมหมายถึง การจัดการใน
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ตัวชี้วัดท่ี 4.5   มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หนวยนับ ขอ 

 

 

การเรียนการสอนออนไลนจัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษา  ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ใหเปน

การเรียนใหมที่ใชเทคโนโลยีเขามาชวยทำการสอน ทั้งนี้เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การเตรียมความพรอมเพ่ือใหไดมาตรฐานตามเกณฑหองสมุดสีเขียว ดานการบริหารจัดการที่ผูบ ริหารมีการกำหนด

นโยบายสนับสนุนและจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว การเปดโอกาสใหบุคลากรและ

ผูรับบริการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและ ส่ิงแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการสารสนเทศที่สงเสริมการเรียน รูดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม การจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูให เหมาะสมกับการใหบริการของหองสมุดสมัยใหม การใหบริการที่ทันสมัย และทันตอความ

ตองการของ ผูรับบริการ ตลอดจนการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรหองสมุดให มีความรูดานการใหบริการที่ส งเสริม

การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

เกณฑมาตรฐาน หองสมุดมีการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) 7 ขอ ดังนี้ 

     1. ผูบริหารมีการกำหนดนโยบายดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารงาน 

หองสมุด รวมทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตร 

ตามมาตรฐานหองสมุดสีเขียว และมีการประกาศใหทราบทั่วกัน 

     2. หองสมุดมีโครงสรางพ้ืนฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอ้ือตอการใชพลังงานและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

โดยใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการใหบริการและการบริหารจัดการหองสมุด 

     3. หองสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใชทรัพยากรและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     4. หองสมุดมีการจัดการขยะของเสียและมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ 

     5. หองสมุดมีการจัดการดานทรัพยากรสารสนเทศ การใหบริการ และการสงเสริมการเรียนรูที่สนับสนุนการอนุรักษ 

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

     6. มีการประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการหองสมุด มีคาความพึงพอใจไมนอยกวากวารอยละ 80 

     7. หองสมุดมีความรวมมือกับหองสมุดอ่ืน ๆ หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการความรูหรือมีการแลกเปล่ียน 

เรียนรูรวมกัน ในเร่ืองการบริหารจัดการและการใหบริการที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

     8. ผูบริหารกำหนดตัวช้ีวัดการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมโดยติดตามประเมินผลเปนประจำทุกปอยางนอยปละ  

1 คร้ัง 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 

1-2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 

มีการดำเนินการ 

8 ขอ  
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด คณะกรรมการดำเนินการฝายขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ หอสมุด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คำอธิบาย สุราษฎรธานี มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูง 

เกณฑมาตรฐาน การนับผลการดำเนินการตามเกณฑการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการ

เรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 5 ขอ ดังนี้  

1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

2. มีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนออนไลน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร

ธานี  

3. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูสอนหรือบุคลากรดานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน  และกิจกรรม

สนับสนุนผูเรียนในการศึกษาออนไลน  

4. มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน หองผลิตส่ือเพ่ือ

การเรียนการสอน หองผลิตส่ือการสอนดวยตนเอง หองตัดตอวีดีโอ เปนตน  

5. มีรายวิชาที่มีส่ือสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถจัดกิจกรรมการเรียน รู และมีการวัดผลประเมินผลผาน

ระบบการเรียนออนไลน อยางนอย 6 รายวิชา  

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไมมีการดำเนินการ 

หรือมีการดำเนินการ 

1 ระดับ  

มีการดำเนินการ 

2 ระดับ  

มีการดำเนินการ 

3 ระดับ  

มีการดำเนินการ  

4 ระดับ  

มีการดำเนินการ 

5 ระดับ  

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด คณะกรรมการดำเนินการฝายขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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