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แผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ฉบับปรับปรุง ป 2564 
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คํานํา 

 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 นี้ ไดจัดทํา

ภายใตเจตนารมณของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 

2564) และเพ่ือใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

ในโลกปจจุบัน  ซ่ึงการจัดทํานั้นไดเริ่มตนกระบวนการดวยการวิเคราะหบทบาท ภารกิจท่ีไดดําเนินการผานมา

การศึกษาผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ตลอดจนกรอบแนวคิดการพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่องการมีสวนรวมของประชาคม

ทุกภาคสวน ท้ังท่ีเก่ียวของกับคณาจารย บุคลากร ทุกระดับในทุกข้ันตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ 

อยางตอเนื่อง เพ่ือรวมกันทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด 

ภายใตเง่ือนไขความทาทายท่ีสามารถประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มุงสู

การเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” และการดําเนินงานเพ่ือสนองพระราโชบาย 

แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีชี้เปาหมายท่ีชัดเจนสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยใหความสําคัญกับทุกยุทธศาสตรและการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็งในทุกดาน ดังนั้นความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี ้ตองอาศัยการรวมพลังกาย พลังใจและพลังความคิดจากบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ทุกระดับ ทุกฝายตลอดจนเครือขายตาง ๆ เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงจะสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ  

การพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงป 2564 นี้ ไดจัดทํา

ภายใตเจตนารมณของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 

2564) และเพ่ือใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

ในโลกปจจุบัน ภายใตกรอบคิดท่ีสําคัญ คือ การมุงพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน” ดังนั้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จึงดําเนินการภายใตบริบทของทองถ่ินผนวกกับ    

กรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) เรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรของประเทศ ไดแก การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัย

และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ี

สมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิตไดอยางดี  

การพัฒนาทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะฯ เพ่ือพัฒนา

ประเทศไทยสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ยังได

กําหนดเปาหมายของกรอบการอุดมศึกษาไววา  “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพสูตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไก    

ธรรมาภิบาลการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ     

ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” สวนแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน

กระบวนการการพัฒนา ท้ังระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย

แวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

โดยเปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไดแก คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการศึกษาท่ี

มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

– 2579 ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
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โดยมุงหวังใหประเทศไทยกาวขาม Middle Income Trap พัฒนาการเรียนรูและคุณธรรม มุงสูการพัฒนา

อยางยั่งยืน เด็กไทยมีทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 คือ 3Rs+8Cs แนวนโยบายดานการศึกษาของ

รัฐบาลท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ เนนการวิจัยและคนหาแนวทาง     

การพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และมีการเชื่อมโยงองคความรูท่ีหลากหลาย        

ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน 

1) เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูเพ่ือ

สรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูท้ังในและตางประเทศ 

2) เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

3) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4) ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ สามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับ

ปรับปรุง ป 2564 ข้ึน โดยการศึกษา วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในชวงท่ีผานมา รวมท้ังมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคตาง ๆ อยางรอบดาน โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน รวมท้ังมีการรับฟง  

ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน    

พันธกิจ ยุทธศาสตร ฯลฯ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” โดยมี

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จากเดิม 6 ยุทธศาสตร เพ่ิมข้ึนเปน 8 ยุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหมี  

ความครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ  ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณและสอดคลองกับภารกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ใหเปนโรงเรียนตนแบบ                          

และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
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สารบัญ 
 

หนา 

คํานํา  ค 

บทสรุปผูบริหาร  จ 

สารบัญ  ช 

 

สวนท่ี หนา 

 1 บทนํา   3 

   ความเปนมาของแผนยุทธศาสตร   3 

   วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร   4 

 

 2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  ฉบับปรับปรงุ ป 2564   5 

   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร   7 

   การประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย   8 

 

 3 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรุงปรุง ป 2564  11 

   วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ อัตลักษณ  13 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาของแผนยุทธศาสตร 
ภารกิจสําคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ

แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง

และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 

วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

  (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน     

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

  (2)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต

ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

  (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน

ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

เพ่ือประโยชนของสวนรวม 

  (5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

  (6)  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร-

ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิด    

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

  (8) ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติ 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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 ดังนั้น  ในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามเปาหมายและเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติดังกลาวจะตองอาศัยมาตรการและวิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนด

แผนการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงปจจุบันนี้เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางวาแผนยุทธศาสตรเปน

เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ คือ กระบวนการ

ตัดสินใจอยางเปนระบบในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด รวมถึงการกําหนดข้ันตอน การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

เปาประสงคท่ีไดกําหนดไว อันเปนผลประโยชนของสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ท้ังยัง

เปนการสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนอีกดวย นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรยังชวยกําหนด

รูปแบบของการปฏิบัติท่ีชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป รวมท้ังชวยใหหนวยงานตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนท่ีมีสวนเอ้ืออํานวยความสําเร็จและความลมเหลว

ตอเปาประสงคขององคการ ซ่ึงกลาวไดวาเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานแนวใหม (New Public 

Management, NPM) ท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และ

สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยในแงการมีสวนรวม (Participation) และการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานโดยการใชแผนยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบกับ

สถานการณการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จึงไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 ข้ึน  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ 

การพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท้ังจาก

ปจจัยภายในและภายนอก รวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผลการประเมินมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสูเปาหมายการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

 
 

2. วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร 

 2.1  เพ่ือกําหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 2.2  เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 2.3  เพ่ือเปนกรอบแนวคิดของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

  



5 

 

สวนท่ี 2 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ.2560 – 2564)  

ฉบับปรับปรุง ป 2564 
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สวนท่ี 2 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ.2560 – 2564)  

ฉบับปรับปรุง ป 2564 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 

ป 2564 มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 2. การประเมินสภาพการณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 

1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 

1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยดําเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบด ี  

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก หัวหนาสํานักงานสถาบัน / สํานัก  ผูอํานวยการกองหรือ

หนวยงานเทียบเทา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรกองนโยบายและแผน 

ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมเพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย      

(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 โดยรวมกันศึกษา วิเคราะหกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของ

ประเทศท่ีเก่ียวของมหาวิทยาลัยภายใตประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

1) การทบทวน / วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  

2)  การทบทวน / ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

3)  ระดมความคิดนําเสนอตัวชี้วัด / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพ่ือให

บรรลุเปาประสงคและกลยุทธ 

4)  กองนโยบายและแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และจัดทํา 

(ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 

5)  นําสงรายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ ใหกับผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาและ

ตรวจสอบความถูกตอง พรอมใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.2 การนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ภายหลังจากกระบวนการตาง ๆ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแลวนั้น เพ่ือให (ราง)        

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 มีความสมบูรณยิ่งข้ึนกอนการจัดทํา

รูปเลมเพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในข้ันตอนสุดทาย  ไดนําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ   
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ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ  หลังจากท่ีปรับปรุง เพ่ิมเติม และแกไข (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ 

ตามขอเสนอแนะของผูบริหาร มหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

1.3 การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 ท่ีผานกระบวนการ

ตาง ๆ และไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ตอสภามหาวิทยาลัย        

เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1)       

ไดกําหนดใหอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไว 

ท้ังนี้ เม่ือ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยจักไดจัดทํารูปเลม 

“แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564” ฉบับสมบูรณ ท่ีจะใชเปนแนวทาง    

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ป โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจงสวนราชการและสวนงานภายใน

ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรใหบรรลุเปาหมายไดตามแผนท่ีกําหนด 

 

2. การประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

 การประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรท่ีใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 เปนการทบทวนสภาพการณเดิม          

ท่ีมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการประชุม             

เชิงปฏิบัติการผูบริหารทุกระดับเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประจําป 2564 ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุมสัมมนาประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบด ี

รองคณบดี ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบัน/ 

สํานัก หัวหนาสํานักงานสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกองหรือหนวยงานเทียบเทา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรกองนโยบายและแผน ผูเขารวมประชุมสัมมนาไดทบทวน และเสนอความคิดเห็น

เพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัย จากนั้นไดนําเสนอผลสรุปการประเมินใหผูบริหารและ

ผูเขารวมประชุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใชประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตอไป 

 การประเมินสภาพการณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนการศึกษาผลกระทบใน 2 ดาน คือ 

 1.  ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 

2.  ดานสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย 
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1.  ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 

 จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ท่ีประชุมไดรวมกันระดม

ความคิดเห็น ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยไดขอสรุป ดังนี้ 

   1.1 จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths) 

   1) มีทําเลท่ีตั้งเหมาะสม อยูใกลตัวเมือง การคมนาคมสะดวก เอ้ือตอการจัดการศึกษาและ

พัฒนาเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน  

   2)  เปนสถาบันเกาแกเปนท่ีรูจักแพรหลายในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

   3)  มีศิษยเกาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะสายครู มีศิษยเกากระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ี มีศิษยเกาท่ีมี

ชื่อเสียงโดงดังท้ังในพ้ืนท่ีและระดับชาติ 

   4)  มีสวนรวมกับชุมชนในการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและมีประสบการณ

ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมายาวนาน  

   5)  มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

   1.2  จุดออนของมหาวิทยาลัย (Weaknesses) 

   1)  ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก ขาดประสิทธิภาพ 

ยังติดระบบการทํางานแบบเดิม ขาดการประสานงาน 

   2)  กฎ ระเบียบ ไมทันสมัย ไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

   3)  ขาดมาตรการท่ีชัดเจนในการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร 

   4)  การพัฒนาบุคลากรไมตอเนื่อง ไมมีแผนหรือเสนทางการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 

   5)  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมากเกินภาระงาน และบุคลากรบางสวนดอยความสามารถ                        

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

   6)  มีหลักสูตรท่ีมากมายเกินไปทําใหตองกระจายทรพัยากรไปมากโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณ บางหลักสูตรไมผานเกณฑคุณภาพ บางหลักสูตรลาสมัยไมเปนท่ีตองการของผูเรียน  ชุมชน

และสังคม 

   7)  การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีจํานวนนอย งานวิจัยสวนใหญไมสอดคลอง

กับความตองการของสังคม 

   8)  ขาดเอกภาพในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ ไมมีทิศทางในการบริการวิชาการท่ี

ชัดเจน ขาดการจัดสรรทรัพยากรรวมกัน การใหบริการวิชาการไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ขาด

การติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

   9)  ขาดระบบการสงเสริมการจัดหารายไดจากทรัพยสินและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
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   10)  ขาดยุทธศาสตรและแผนงานการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเชิงรุก ทําใหภาพลักษณ

และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยดอยไป 

   11)  ขาดแผนแมบทในการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

   12)  วิกฤติการขาดธรรมาภิบาลในชวงกอน พ.ศ. 2559 สงผลเสียตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

 2. ดานการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย 

     2.1 โอกาสของมหาวิทยาลัย (Opportunities) 

    1)  มีเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหงท่ัวประเทศท่ีสามารถทําความรวมมือในการดําเนิน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยได 

    2)  จังหวัดสุรินทรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถ่ินสูง 

    3)  จังหวัดสุรินทรมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีสายสัมพันธทางวัฒนธรรม     

อันใกลชิด มีการคมนาคมติดตอกันไดโดยสะดวก เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ

และผูเรียนจากประเทศเพ่ือนบานได 

    4)  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เปนตัวการกระตุนสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปน

ชองทางใหมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีพ่ึงของสังคมไดอยาง

แทจริง อาจารยมีโอกาสสรางผลงานทางวิชาการ  

     2.2 อุปสรรคของมหาวิทยาลัย (Threats) 

    1)  มีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเดียวกันและในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

หลายแหง 

    2)  แนวโนมจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงทําใหเปนอุปสรรคตอการเพ่ิม

จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรุงปรุง ป 2564  
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สวนท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 

 

1. วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ อัตลักษณ  

  มหาวิทยาลัยกําหนด วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ อัตลักษณ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู  

     และเปนสถาบันท่ีบูรณาการองคความรูในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคง 

     ใหกับประเทศ” 

  คําอธิบายวิสัยทัศน : ในป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา โดย

เนนการนําในเรื่องของการเปนแหลงเรียนรู การศึกษาการวิจัยทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และการบริหารจัดการ

ท่ีดี มีธรรมาภิบาล เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

  เปาประสงคหลัก   

  1. บัณฑิตมีคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัด   

1.1 อัตราการมีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนท่ีพอใจของสถานประกอบการ

เพ่ิมข้ึน 

1.3  ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เม่ือทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงข้ึน 

    2. เปนศูนยกลางในการผลิตและพัฒนาครู 

  ตัวช้ีวัด   

2.1  รอยละของอาจารยท่ีเปนตนแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับสูงข้ึน 

2.2  รอยละของบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ

ไดรับวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

2.3  รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

2.4  รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรท่ีสอบบรรจุครูไดในการสอบ

ครั้งแรก 
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2.5  รอยละของนักเรียนในทองถ่ินท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

2.6  ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

2.7  จํานวนโรงเรียนในทองถ่ินท่ีมีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช

ประโยชน 

    3. เปนแหลงท่ีพ่ึงพาของสังคม/ทองถิ่นท่ีย่ังยืน 

  ตัวช้ีวัด   

3.1 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีสวนรวม    

ในการพัฒนาชุมชน 

3.2  รอยละของนกัเรียนในทองถ่ินท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 

3.3  จํานวนแผนงาน  โครงการพัฒนาชุมชนท่ีมีมหาวิทยาลัยเปนแกนนํามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

3.4  รอยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน      

ของบุคลากรท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับการศึกษา 

3.5  รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถ

อานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน 

3.6  จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของ

ทองถ่ินใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3.7  รอยละของประชาชนในทองถ่ินท่ีดัชนีสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

3.8  จํานวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 

3.9  จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมท่ีเพ่ิมข้ึนในทองถ่ิน 

3.10 รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 

3.11 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัย สงเสริมความรู รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาท่ีตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข         

ในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน สังคมทองถ่ิน เพ่ิมข้ึน 

  พันธกิจ  

  1.  ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ  ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 

  2.  การวิจัยเปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการของทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

  3.  พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ  สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของทองถ่ิน โดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําพระบรมราโชบายและแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
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  4.  อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  5.  การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 

  6.  สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน และผูประกอบการในการจัด

การศึกษา 

  อัตลักษณ (Identity) 

  อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร หมายถึง เปนผูท่ีมีความรูควบคูคุณธรรม ปฏิบัติตน

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทย 4 ประการ รวมท้ังประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีจิตอาสาและคํานึงถึงความเปนธรรมของสังคม เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศชาติ  
 

“ความรูดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
 

  ความรูดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู และนําความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและ

ประเทศชาติใหกาวสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

  มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของคนไทย       

4 ประการ อันไดแก มีทัศนคติท่ีดีท่ีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง แข็งแรง มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี

มีระเบียบวินัย 

  ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา

และคํานึงถึงความเปนธรรมของสังคม 
 



 

ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกับนโยบายชาติ 

แผนท่ีเช่ือมโยงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

 

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตพัฒนาครู และยกระดับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรดานบัณฑิต    ยุทธศาสตรดานการวิจัยและการบริการวิชาการ   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั          

     ที่ 3  พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต ที่ 4   พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการวจิัย ที่ 1  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

       ที่ 8  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ที่ 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย กับสังคม (University Social  เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

         ใหเปนโรงเรียนตนแบบและเปนแหลงฝกประสบการณ  Engagement) เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ที่ 2  ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

          วิชาชีพของนักศึกษา ที่ 6   สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสอดคลองกับภารกิจ 

     ที่ 7  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 
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การจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครู 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตและ

ประพฤต ิมชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วจิัย และ

นวัตกรรม 

การวิจัย การบริการวชิาการ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจสัมพันธ 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

16 

การพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและพัฒนา

คร ู

การยกระดบั

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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2. ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

  จากผลการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดสังเคราะหและกําหนด

ยุทธศาสตรไว 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      เพ่ือประสิทธิภาพ และความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

   และสอดคลองกับภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  :  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม  

   (University  Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

   อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6  :  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7 :  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  8  : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

       ใหเปนโรงเรียนตนแบบและเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

       ของนักศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ                     

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพ             

และความย่ังยืน 

เปาประสงค 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีคุณภาพการบริหารจัดการ       

ในระดับมาตรฐานสากล และเปนองคกรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (High 

performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหา

รายไดเพ่ือการพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

 

 กลยุทธ 
 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร จัดโครงสรางการบริหาร                 

ใหมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรรวมกัน ลดการทํางานท่ีไมใช   

ภารกิจโดยตรง เนนความสําเร็จของงาน 

2.  สรางวัฒนธรรมองคกรดานชุมชนสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 

4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 

6.  จัดระบบแผนและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสิน   

ทางปญญา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย   

ใหสมบูรณและสอดคลองกับภารกิจ 

 

เปาประสงค 
 

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีรมรื่น เปนธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู    

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียน

เลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ 
 

1.  พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหรมรื่นและสะอาด 

2.  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

3.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 

และปลอดภัย 

4.  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงค 
 

 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความตองการ      

ของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ 

พรอมทํางานหรือศึกษาตอ อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธ 
 

1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตองการของประเทศ 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.  พัฒนาแหลงเรียนรู (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 

4.  พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 

5. พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค      

ของสังคม 

6.  พัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง     

ดานการวิจัย 

เปาประสงค 
 

 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ และมีศักยภาพในการสรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ชุมชน และวัฒนธรรม 

 

 

กลยุทธ 
 

1.  สรางความเขมแข็ง ในงานวิจัย ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน      

ดานการวิจัย และสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงาน    

ท่ีมีคุณภาพ 

2.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

3.  นําผลงานวิจัย และนวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชน

เพ่ือสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย                 

กับสังคม (University Social Engagement) 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนศูนยกลางการใหบริการ      

ทางวิชาการ เปนท่ีพ่ึงทางดานวิชาการของสังคม สามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของสังคมและภูมิภาคไดอยางเหมาะสมและ   

ทันตอเวลา เพ่ือการพัฒนาสังคมท่ีเขมแข็ง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
กลยุทธ 

 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการบริการวิชาการอยางเปนระบบ         

และเปนเอกภาพ 

2.  ดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนา            

ของจังหวัด ภาค และประเทศ 

3.  รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช                    

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                     

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 

(โครงการ อพ.สธ.) 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 

 

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 
 

 อนุรักษ สงเสริม สืบสาน ประยุกตใช ศิลปวัฒนธรรมและ      

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา และเผยแพรสู

ร ะดั บชาติ และนานาชาติ  ตลอดจนการ เชื่ อม โยงองค ความรู             

ดานศิลปวัฒนธรรมไปสูกระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
กลยุทธ 

 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. อนุรักษ สงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 

 

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

เปาประสงค 
 

 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักในดานวิชาการและ

การวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ         

ในระดับนานาชาติ 

 

 

กลยุทธ 
 

1.  จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนสากล 

2.  เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเพ่ือเขาสู

อาเซียนและสากล 

3.  เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 

พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ใหเปนโรงเรียนตนแบบ และเปนแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

เปาประสงค 
 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรให เปน   

โรงเรียนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา ครู และบุคลากร             

ทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง 

 

 

กลยุทธ 
 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สวนท่ี 4 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด  กลยุทธ  

และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด  กลยุทธ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 1   ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ  

คา

เปาหมาย 

ป 64 

กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสุ ริ นทร  มี คุณภาพ                

การบริหารจัดการ ในระดับมาตรฐานสากล 

และ เป นองค ก ร ท่ี มีผลสั มฤทธิ์ สู ง  (High 

performance organization) มีธรรมาภิบาล 

และมีแนวทางการหารายได เพ่ือการพ่ึงตนเอง

ไดมากข้ึน 

1.  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง กับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ระดับ 3.90 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

จั ด โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร บ ริ ห า ร ใ ห มี

ประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากร

รวมกัน ลดการทํางานท่ีไมใชภารกิจ

โดยตรง เนนความสําเร็จของงาน 

1.  เสริมสรางระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝง

คานิยมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของ  

ความเปนคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

ทุกหนวยงาน 

2.  รอยละของความสําเร็จในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน ใน ทุกภาร กิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะ โดยใหสามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานแตละภารกิจลง 

รอยละ ≥70 1. ปรับปรุงกระบวนการทํางานทุกภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล นําเอาหลักการ “รวมบริการ เนน

ทํางานตามภารกิจ” โดยการใชทรัพยากรรวมกัน 

มาประยุกตใชในแตละกระบวนการ ลดการทํางาน    

ท่ีไมใชภารกิจโดยตรง 

2. เพ่ิมชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผู ท่ี มี   

สวนรวมในการปฏิบัติงานในองคกร บุคลากร 

นักศึกษา ศิษยเกา และผู มีสวนไดสวนเสียจาก    

ทุกภาคสวนภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  จํานวนหนวยงานท่ีมีการรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หนวยงาน 15 1.  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมภารกิจหลัก  

และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบตอคณะ 

/ มหาวิทยาลัย พรอมท้ังมีการจัดการความเสี่ยง

อยางเปนรูปธรรม 

2.  ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบการ

ควบคุมภายใน (Internal control) และระบบ

ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Audit) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

คา

เปาหมาย 

ป 64 

กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

 

4. รอยละของระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศของ

มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการปรับปรุงใหแลวเสร็จ

ท้ังหมด 

รอยละ 100 

 

1.  ทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย

ให มีความเหมาะสม โปร ง ใส เปนธรรมและ

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

 

5.  รอยละของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใช ในกระบวนการทํางานในหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 90 2.  สรางวัฒนธรรมองคกรดานชุมชน

สัมพันธและการสื่อสารองคกร 

1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชน      

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พรอมสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง ขามหนวยงาน  ขาม

องคกรใหมากข้ึน 

2. เสริมสรางการประชาสัมพันธเชิงรุก ใหมหาวิทยาลัย

เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  ท้ังในระดับทองถ่ิน 

ระดั บประ เทศและต า งประ เทศโดย เฉพาะ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

คณะ / 

สํานักงาน

อธิการบดี 

6.  ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของ

กิจกรรมชมุชน 

รอยละ 90 1. ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธอยางเปนระบบ  โดย

การมีสวนรวมของสังคม 

7.  รอยละของขอมูลศิษยเกาท่ีรวบรวมได รอยละ 80 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย

เกาสัมพันธ 

1. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลศิษยเกาท่ีมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาเว็บไซตท่ีสามารถสื่อสารกับศิษยเกาไดแบบ  

สองทาง 

คณะ /  

กองพัฒนา

นักศึกษา / 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ  

งานทะเบียน 

8. ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของ

กิจกรรมระหว าง ศิษย เก าและนักศึกษา

ปจจุบัน 

รอยละ 90 1.  สร างความเขมแข็งให เครือขาย ศิษย เกาของ

มหาวิทยาลัย/คณะ  ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

รวมกัน และจัดกิจกรรมระหวางศิษย เกาและ

นักศึกษาปจจุบัน  เพ่ือการสรางความสัมพันธ       

ท่ีใกลชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษา

ปจจุบัน 

9.  จํานวนรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการระดมทุน                  

ของศิษยเกา 

ลานบาท 2 1 .  จั ดหารายได จากการระดมทุนจาก ศิษย เก า 

ประชาชนท่ัวไป องคกรภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ 

10.  รอยละของอาจารยดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ และจํานวนรอยละของอาจารยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน (Baseline ป 

พ.ศ. 2560 รอยละ 10) 

รอยละ 50 4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

และเพ่ิมขีดความสามารถของ

บุคลากร 

1.  สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหเพ่ิมวุฒิการศึกษา 

และสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามเกณฑ

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

ทุกหนวยงาน 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

คา

เปาหมาย 

ป 64 

กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

 

11. จํานวนมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศท่ีให

ความรวมมือในการสนับสนุนอาจารยไปศึกษา

และพัฒนาศักยภาพ 

แหง ≥ 3  2.  พัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากร ท้ังดาน

วิชาการ ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ตลอดจน

การปลูกฝงการเปนพลเมืองจิตอาสาอยางตอเนื่อง 

 

12.  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนง

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีสูง ข้ึน      

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน (Baseline ป พ.ศ. 2560    

รอยละ 10) 

รอยละ 25 1. พัฒนาบุ คลการสายสนั บสนุ น ให มี ศั กยภาพ                 

ในการทํางาน เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานประจํา (R to R) และการวิจัยสถาบัน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน                

พัฒนาตัวเองเขาสูตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

13.  การบรรลุความสําเร็จในการมีระบบการประเมินท่ี

มีประสิทธิภาพสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 1.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถจูงใจ

บุคลากรใหมีกําลังใจในการทํางานดวยความทุมเท

ใหกับมหาวิทยาลัย 

2.  พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ท่ี

สอดคลองกับบทบาทในหนาท่ีของแตละตําแหนง

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

14. มีจํานวนของระบบสารสนเทศดานการประกัน

คุณภาพ 

ระบบ ≥1 5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและ

ไดมาตรฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอ

การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ และมีขอมูลท่ี

เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ                         

การประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู งานประจํา 

ดํา เนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ

หนวยงานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา 

3.  นํากระบวนการ PDCA มาใชในการทํางาน เพ่ือเปน

กลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล 

และการนําผลกลับไปใชปรับปรุงงานประจําอยาง

เปนระบบ 

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดาน       

การประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง สงเสริมการวิจัย

และถอดบทเรียนดานการประกันคุณภาพ เพ่ือ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

ทุกหนวยงาน 

15. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ    จาก

ทุกหนวยงาน 

ระดับ ≥3.51 
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    5.  จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 

การคัดเลือก Best Practice และเชิดชูเกียรติใหแก

บุคลากร / หนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

 

 

16. การบรรลุความสําเร็จในการพัฒนาระบบและ

แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได  ใหมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 6.  จัดระบบแผนและงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง      

กับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต

กระบวนการจัด ทํ าแผนปฏิบั ติ การและแผน

งบประมาณท่ีด ี

2. จัดระบบและแนวทางการบริหารงบประมาณเงิน

รายไดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและสภาวการณ

ปจจุบัน 

 

 

17. การบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน

ความตองการครุภัณฑและสิ่งกอสรางระยะ 5 ป 

รอยละ 80  1. จัดทําแผนความตองการครุภัณฑและสิ่งกอสราง

ระยะ 5 ป  เ พ่ือใหการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภารกิจ

และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 

18.  รอยละของเงินรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริหาร

จัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทาง

ปญญา (Base line ป พ.ศ. 2560) 

รอยละ ≥5% 7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา 

1.  ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเ ก่ียวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทาง

ปญญาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยให เปนระบบ

เดียวกัน  

2. จัดหารายไดจากการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

ทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

3. จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและคุณคาของ

มหาวิทยาลัย เชน สถานฝกประสบการณวิชาชีพ 

“ลานชาง” สินคาท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย / คณะ  

เปนตน 

4.  จัดซ้ือวัสดุ / ครุภัณฑรวมกันท้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือลด

รายจายและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ฝายบริหาร

ทรัพยสิน 
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มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีรมรื่นเปนธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู 

การพัฒนาองคความรู และการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนปจจัยดึงดูด

ใหผูเรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

1.  รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับการจัดการ            

อยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

รอยละ 40 1.  พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหรมรื่นและ

สะอาด 

1. จัดทําแผนแมบทการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ         

ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 

ทุกหนวยงาน 

2.  จํานวนโครงการ ท่ี พัฒนาสิ่ งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยใหยั่งยืน  และดําเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง 

โครงการ ≥5 1. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย ใหยั่งยืน อาทิ แผนการจัดการขยะ

และน้ําเสีย แผนการอนุรักษพลังงาน แผนการ

อนุรักษน้ํา แผนการปกปองรักษาระบบนิเวศนและ

ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนดําเนินการดาน

สิ่งแวดลอมสําหรับอาคารตาง ๆ 

3.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร

ตอการจัดการสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

รอยละ ≥80 

4.  รอยละของการจัดการปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน

ภายในมหาวิทยาลัยแตละวัน 

รอยละ 100 1. รณรงคสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษา มี

สวนรวมในการประหยัด การอนุรักษและการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 

5.  รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคท่ีไดรับการปรับปรุง และสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 2.  พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบและแผนการบํารุงรักษา 

/ ซอมแซมอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 

พรอมท้ังดําเนินการตามแผนฯ เพ่ือใหสามารถใช

งานไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยาง

ตอเนื่อง 

ทุกหนวยงาน 

6. รอยละของอาคารสถานท่ีท่ีจําเปนตอการดําเนิน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ 

รอยละ 90 1. จัดทําแผนการของบประมาณแผนดินเพ่ือกอสราง

อาคารสถานท่ีท่ีจําเปนตอการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนยกีฬามาตรฐาน หอประชุม 

อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา และโรงอาหาร 

เปนตน 

2.  ปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหอยูอยางสุขสบาย มี

ความปลอดภัย และมีบรรยากาศของการเรียนรู 
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7.  รอยละของความสําเร็จในการปรับปรุงสัญญาณ

ไฟจราจร พ้ืนผิวจราจร และมีทางเดินท่ี มี

หลั ง ค าครอบคลุ ม พ้ืน ท่ี ก า ร ศึกษา ท่ั ว ท้ั ง

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 100  1. ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบ

การจราจร ติดตั้งไฟสองสวางในถนนอยางท่ัวถึง 

จัดทําลานจอดรถใหพอเพียงในจุดท่ีเหมาะสม 

ตลอดพ้ืนท่ีหลักของมหาวิทยาลัย และจัดทํา

ทางเดินเทาเชื่อมระหวางอาคารท่ีมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

ปลอดภัยตอผูพิการ 

 

8.  รอยละของปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยลดลง 

รอยละ ≥10 1.  ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบ

ระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบประปาใหอยู

ในสภาพท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และรองรับความตองการใชงานในอนาคต 

9.  รอยละของจํานวนจดุสําหรับใหบริการ Wifi ท่ีมี

ประสิท ธิ ภ าพสู งครอบคลุ ม ท้ั ง พ้ื น ท่ี ของ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 90 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมี

ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และปลอดภัย 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาวดาน ICT ใหมี

ประสิทธิภาพในการบริการท้ังดาน Security, 

Cloud Platform และ ประสิทธิภาพของโครงขาย 

ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ใหบริการครอบคลุม

พ้ืนท่ีท้ังมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงาน 

10.  รอยละของจํานวนแอพพลิเคชั่นครอบคลุม

ภารกิจท่ีสําคัญ 

จํานวน 3 1. พัฒนาเครือขาย/ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิจัย 

ระบบการถายทอดเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย เปนตน 

11.  จํานวนของระบบ ICT ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือ

สนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรูและระบบ

จัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ  

จํานวน ≥2 1. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

และนวัตกรรมการเรียนรูในทุกรูปแบบ 

12.  รอยละของการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ

รายแรงทางการจราจรในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ลดลง 

รอยละ 100 4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผนแมบทการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดูแลรักษาทรัพยสิน

ของทางราชการและบุคลากรใน พ้ืน ท่ีของ

มหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 

สํานักงาน

อธิการบดี 
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บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความ

ตองการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี

ความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ พรอมทํางานหรือ

ศึกษาตอ อยูรวมกับผู อ่ืนได ในสังคมอยางมี

ความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

1.  รอยละของบัณฑิตมีงานทํา ประกอบ

อาชีพสวนตัวเปนหลักแหลง หรือศึกษา

ตอ  ภายในระยะเวลา 1 ปหลั งจบ

การศึกษา  

รอยละ ≥90 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตามความตองการของ

ประเทศ 

1.  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู  หรือ

พัฒนาหลั กสู ตร ใหม ให สอดคล อง กับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนไปของสังคม มีความ

หลากหลายสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและตลาดแรงงาน 

2. พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตร                  

ท่ี มี ผู ส น ใจ เ รี ยนน อยหรื อ ไม ตร งตาม                

ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน               

การสอนท่ีสอดคลองกับการศึกษาท่ีเนน

ผลลั พธ การ เ รี ยนรู  (Outcome-Based 

Education) 

4.  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  ให

สอดคลองกับเจตนารมณเพ่ือเสริมสราง

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณและมีทักษะของ

คนยุคดิจิทัล 

5.  พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเนน

หลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตร

นานาชาต ิ

คณะ / สํานัก

สงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

2.  รอยละความพึงพอใจของนายจางหรือ

อาจารย  ท่ีปรึกษาท่ีมีตอบัณฑิตท้ัง

ทางดานความสามารถเชิงวิชาชีพหรือ

วิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรม     

รอยละ 80 

3.  รอยละของจํานวนอาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนา  ในดาน Smart Teaching  

รอยละ ≥50 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับ           

การเรียนรูตลอดชีวิต 

1.  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู        

ของนักศึกษาจากการสอนไปสูการเรียนรู

ด ว ย ตน เ อ งม าก ข้ึ น  ด ว ย ก า ร พั ฒน า

สิ่ ง แ วดล อมของการ เ รี ยนรู เ ส มื อน ท่ี

ผสมผสานกับการเรียนรู ออนไลนและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.  เตรียมความพรอม  และสรางความเขาใจ               

กับอาจารยผูสอนในการเปลี่ยนรูปแบบ   

ของหองเรียน เพ่ือใชหองเรียนเปนแบบ

เรียนรูจริง  การจัดการเรียนรูท่ีใหนักศึกษา                      

คณะ 
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 เปนผูลงมือปฏิบัติร วมกันเปนหมูคณะ   

ผานเครื่องมือแหงการเรียนรูของโลกยุคใหม 

เชน Google Apps for Education และ

อาจารย มีความเข า ใจในกระบวนการ 

Smart Teaching 

3.  สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา         

กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และ 

องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  ใหเปนแหลง

เรียนรูของนักศึกษา 
 

4. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาไปสู                   

e-Learning  

รอยละ ≥60 1.  พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน           

ท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) และสามารถพัฒนา

เปนรายวิชาออนไลน ท่ีรองรับการเรียนรู

ตามอัธยาศัย (Massive Open Online 

Courses, MOOCs) 

2. ปรับปรุ งหอง เรียน หองปฏิบัติการให

สอดคล อ ง กับกระบวน ทัศน เ ก่ี ย ว กับ

กระบวนการเรียนรูใหม (New Learning 

Paradigms) 

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมี

ตอหอสมุด 

รอยละ 90 3.  พัฒนาแหลงเรียนรู (Learning Space) ใน

มหาวิทยาลัย 

1.  ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุด ใหมี

บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

สนับสนุนการเรียนรู  มีพ้ืนท่ีสงเสริมการ

เ รี ย น รู อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค  ( Creative 

Education) สรางแรงบันดาลใจ 

2.  พัฒนาเทคโนโลยี ท่ี รองรับการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเขาถึงไดสะดวกตาม

มาตรฐานสากล จัดหาหรือพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความ

ตองการของผู ใชบริการ  ท้ั งในรูปแบบ

สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

คณะ /  

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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    3. ปรับปรุงหอสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู    

ดวยตนเองท่ีสําคัญของนักศึกษา บุคลากร 

และชุมชน รวมถึงนักศึกษา / นักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางรางกาย 

4. จัดตั้งหนวยผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู              

ท่ีสมบูรณแบบ (Production House) 

 

6. การบรรลุความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผนการรับนักศึกษา 

รอยละ ≥90 4. พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 1.  สรางแรงจูงใจใหนักเรียนท่ีเรียนดีเลือกเรียน        

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และสราง

ภาพลักษณท่ีดีตอผูปกครองเพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจในการเลือกเรียน 

2. สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจาง

งาน    ใหกับนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจนให

เขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

คณะ / 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน /  

งานวิเทศสัมพันธ 

7. จํานวนของนักศึกษาจากประเทศเพ่ือน

บาน        มาศึกษาในแตละป 

คน ≥30 1. ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือหา

นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ

ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษา ท้ังใน

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

8.  จํานวนของนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน 

คน ≥2,000 5.  พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิต          

ท่ีพึงประสงคของสังคม 

1.  พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีสามารถให     

ความชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษา         

ประสบความสําเร็จในการศึกษา โดยการให

คําแนะนําดานการเรียนและการทํากิจกรรม 

การปรับตัวเขากับสังคมมหาวิทยาลัย และ

การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีจะสนับสนุนให

นักศึกษาเปนคนดีและคนเกงของสังคม 

คณะ /  

กองพัฒนา

นักศึกษา 

9.  จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

ให เปนนัก กิจกรรมเ พ่ือสั งคม  มีจิ ต

สาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี  

โครงการ/

กิจกรรม 

10 1. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ให

เปนนักกิจกรรมเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ มี

ความรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีสุขภาวะท่ีด ี
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10.  จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการสราง

เสริมประสบการณอาชีพตาง ๆ ท้ังใน 

และตางประเทศ  

คน ≥100  1. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ท้ั งใน              

และตางประเทศใหแกนักศึกษา  โดยความ

รวมมือกับภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมผาน

โครงการตาง ๆ เชน โครงการสหกิจศึกษา 

เปนตน 

 

11.  จํานวนนักศึกษา / ศิษยเกาเขารวม

โครงการ   บมเพาะธุรกิจ 

คน ≥100 6. พัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา 1. สร า งจิ ตวิญญาณและปลูกฝ งการ เปน

ผูประกอบการใหแกนักศึกษา ใหมีพ้ืนฐาน

แนวคิดความเปนผูนํา การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ

คุณภาพ 

2.  สนับสนุนนักศึกษา / ศิษยเกาท่ีมีศักยภาพ

และผลงานเขาสูโครงการการบมเพาะธุรกิจ 

(Business Incubation) หรือการเตรียม

ความพรอมเปนผูประกอบการใหม (Start 

Up) สนับสนุนโอกาส ใหเขาถึงแหลงทุนจาก

ภายนอก 

คณะ / 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ  

ในการสรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ชุมชน และวัฒนธรรม 

1.  รอยละของจํานวนอาจารยท่ีทําวิจัยในแตละป รอยละ ≥50 1.  สรางความเขมแข็งในงานวิจัย ปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย และสราง

บรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงาน         

ท่ีมีคุณภาพ 

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

สร างกลไกเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพในการหา           

แหลงทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  จัดทําแผนท่ีงานวิจัย (Research Mapping) 

และแผนท่ีความรู (Knowledge Mapping) 

ของมหาวิทยาลัยเ พ่ือนําไปกําหนดเปน

นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ตอไป 

3.  รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย     

โดยยึดหลักของจรรยาบรรณของการวิจัย    

ท่ีดี และมีโครงสรางพ้ืนฐานของการวิจัยท่ีได

มาตรฐาน 

4.  สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ  ระหวาง

ศาสตรท่ีเนนการวิจัยแบบเชิงพ้ืนท่ี (Area 

Based) ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม และ

การแกปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสุรินทรและ

พ้ืนท่ีตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 

คณะ/

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2. รอยละของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน             

ของมหาวิทยาลัยท่ีทําวิจัยในแตละป 

รอยละ ≥25 

 

4.  จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร ท่ี

ไดรับการเผยแพรโดยการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีอยู

ในฐานขอมูล TCI, Scopus, ISI หรือตาม

ป ร ะ ก า ศ ข อ ง  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ว า ด ว ย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2566 

เรื่อง ≥50 

 

1.  พัฒนาวารสารทางวิชาการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยใหเขาสูมาตรฐานระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิ

2. พัฒนาวารสาร “Surindra Journal of 

Local Development” ซ่ึงเปนวารสารท่ี

ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ

การพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน ใหเขาสูมาตรฐาน

ระดับนานาชาติโดยใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
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5. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยู

ในฐานขอมูล TCI, Scopus, ISI หรือตาม

ป ร ะ ก า ศ ข อ ง  ก . พ . อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ

คณ ะ ก ร ร มก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษา ว า ด ว ย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ     

พ.ศ. 2556  

บทความ ≥20 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผล

งานท่ีมีคุณภาพ 

1. สรางความเขมแข็งดานการวิจัยของคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนผานกลไกตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย ท่ีจัดไว  เชน  กองทุน

สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม 

การมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คลินิก

การวิจัย เปนตน 

2 .  จัดตั้ ง เครือข ายนักวิ จั ย โดย เนนการใช

ทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหเกิดความสะดวก

และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู

ความเข า ใจในการใช งานวิจัย เปนฐาน

ปรับปรุงการทํางานประจํา (R TO R) และ

การวิจัยสถาบัน 

4. สนับสนุนใหคณาจารยไปทําวิจัยรวมกับ

หนวยงานภายนอก 

5.  สง เสริมและผลักดันให เ กิดงานวิจัยเชิ ง

สรางสรรค นวัตกรรม และการนําไปใช

ประโยชนเพ่ิมข้ึน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

6. รอยละของสัดสวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ

เผยแพรตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

รอยละ ≥20 

7.  จํานวนนักวิจัยรุนใหมในแตละป คน ≥20 

8.  จํานวนรอยละของผลงานวิจัยท่ีผลิตไดสามารถ

นําไปใชประโยชนเพ่ือการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

การใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม  

รอยละ ≥10 

 

9.  จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน               

 ในการแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีในดานการแกปญหา

ความยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และดาน

การศึกษาในแตละป 

เรื่อง ≥5 3.  นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา

และการใชประโยชนเพ่ือสังคม 

1.  สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือการเติบโต

อยางยั่งยืนของประเทศ อาทิ การยกระดับ

ผลิตภัณฑ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือ

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนตน 

2.  สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวาง

ศาสตรท่ีเนนการวิจัยแบบเชิงพ้ืนท่ี (Area 

Based) ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและ

การแกปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสุรินทรและ

พ้ืนท่ีตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 

คณะ / 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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    3.  สนับสนุนงานวิจัยท่ีรองรับการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

4.  สนับสนุนการวิจัยดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในเขตจังหวัดสุรินทรและพ้ืนท่ี         

ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เพ่ือให

มหาวิทยาลัยเปนศูนยความเปนเลิศในองค

ความรูเก่ียวกับจังหวัดสุรินทรและพ้ืนท่ีตาม

แนวชายแดนไทย - กัมพูชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนศูนยกลาง   

การใหบริการทางวิชาการ เปนท่ีพ่ึงทางดาน

วิชาการของสังคม สามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของสังคมและภูมิภาค

ไดอยางเหมาะสมและทันตอเวลา เพ่ือการ

พัฒนาสังคมท่ีเขมแข็งและยั่งยืนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํ า น ว น ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพและทุกภาคสวนของสั งคม

สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

ระบบ ≥1 1. สงเสริมและสนับสนุนให เ กิดการบริการ

วิชาการอยางเปนระบบ และเปนเอกภาพ 

2.  ดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -02579) 

และแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค และ

ประเทศ 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ

วิ ช ากา ร ให มี ค ว ามคล อ งตั ว  เ น นกา ร

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัย

และพัฒนาเปนหนวยงานหลัก 

2. สงเสริมใหคณะ / สํานัก / สถาบัน ดําเนิน

กิจกรรมใหบริการวิชาการอยางเขมแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 

3. สรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการกลุมเปาหมาย 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2. จํานวนฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพ

ชุมชน สภาพปญหา และความตองการท่ี

แทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห 

ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิง พ้ืนท่ีตาม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

ระบบ ≥1 1.  จัดทําแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานขอมูล

พ้ืนฐานปญหาและความตองการของชุมชน

และทอง ถ่ิน สํ ารวจความตองการของ

หนวยงาน / ชุมชน จัดทําแผนท่ีความเชี่ยวชาญ

ของพ้ืนท่ี บุคลากร เครือขายหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

3.  จํานวนโครงการบูรณาการงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เข า กับ

กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ อพ.สธ.  

โครงการ ≥3 3.  ดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของ

โครงการ อพ.สธ. ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

1.  บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ        

ของมหาวิทยาลัยเขากับกิจกรรมตาง ๆ ตาม

โครงการ อพ.สธ. 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน

โครงการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร 
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อนุ รั กษ  ส ง เ ส ริ ม  สื บ ส าน  ป ร ะยุ ก ต ใ ช

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

รักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา และเผยแพรสู

ร ะ ดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนการ

เชื่อมโยงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมไปสู

กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับการยอมรับ

วาเปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน       

โครงการ/

กิจกรรม 

≥5 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  จัดทําฐานขอมูลรวบรวมองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกลุม

ชาติพันธุของจังหวัดสุรินทร 

2.  สรางเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ตางประเทศ 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี ได รั บการตี พิมพ

เผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

เรื่อง ≥5 2. อนุรักษ สงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา 

1.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ และ              

สื บ ท อ ด ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น                 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาความรูสูสังคม สนับสนุนใหชุมชนเปน      

ฐานการเรียนรู  และรวมสรางสรรคภู มิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.  สนับสนุนการ ศึกษา  วิ จั ย  บู รณาการ              

องคความรู เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม 

พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. สรางคานิยมท่ีดีใหเกิดความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมไทย / วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน สรางเสริม

เอกลักษณความเปนไทย / พ้ืนถ่ินในดาน   

ตาง ๆ เชน การแตงกาย อาหาร การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

5. สนับสนุนใหมีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินเขากับการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และกิจกรรมนักศึกษา 

6. จัดการประชุม  /  สัมมนาทางวิชาการ               

ดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังระดับชาติและ

นานาชาต ิ

7. จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรม

ท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ
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มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักในดาน

วิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากร

และนักศึกษามีประสบการณในระดับนานาชาต ิ

1.  รอยละของนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาตอจํ านวนนักศึกษา

ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน  

รอยละ ≥5 1. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานให

เปนสากล 

1.  พัฒนาสิ่ ง แ วดล อมคว าม เป นนานาชา ติ                 

ในทุกมิติท้ังท่ีเก่ียวของกับคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ระบบอํานวยความสะดวก เอกสาร

และปายตาง ๆ  ใหเปนอยางนอยสองภาษา 

2. พัฒนาหอพักสํ าหรับนัก ศึกษานานาชาติ 

โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและ

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีความ

เปนนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนนอกหลักสูตรท่ีเปนนานาชาติ 

3. พั ฒ น า ง า น ด า น วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ ใ ห เ ป น

องคประกอบหลักในการประสานกับองคกร /

หนวยงาน / สถาบันการศึกษาในตางประเทศ

เพ่ือดําเนินภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ัง

ดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การ

บริการวิชาการ การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

สํานักงาน

อธิการบดี 

2.  ร อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ลี่ ย น           

ทุกระดับท่ีไปตางประเทศและมาประเทศ

ไทยตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ ≥5 

3.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

โครงการ / 

กิจกรรม 

≥3 2. เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และ

คณาจารยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษ

ใหกับอาจารยและนักศึกษาท้ังการเรียนรูใน

หองเรียนและนอกหองเรยีน พรอมท้ังสนับสนุน

ใหนักศึกษาเขาทดสอบสมรรถนะศักยภาพการ

ใชภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ

มาตรฐานตาง ๆ เชน TOEIC, TOEFL เปนตน 

2. จํานวนโครงการท่ีมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ

ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ

วิถีชีวิต เพ่ือการอยูรวมกับประชาคมโลกอยาง

สันติ อยางนอยปละ 2 โครงการ / กิจกรรม 

3.  สงเสริมการใชภาษาไทยท่ีถูกตองควบคูไปกับ       

การเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ

เพ่ือนบาน 

คณะ /  

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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    4.  สนับสนุนใหคณะวิชาจัดกิจกรรมในระดับ

นานาชาติ สงเสริมใหคณาจารยเขารวมของ

สมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณในวิชาชีพ การศึกษาดูงานใน

ตางประเทศ 

5.  พัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษาอังกฤษ และ

เทคนิคการเรียนการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษ 

 

4. มีจํานวนหลักสูตรรวมกับสถาบัน การศึกษา 

ในตางประเทศ  

 ≥1 3. เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสู

อาเซียนและสากล 

1. สร าง เครือข ายความรวมมือทางวิชาการ            

กั บ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น อ า เ ซี ย น แ ล ะ

ตางประเทศอ่ืน ๆ เ พ่ือสรางโอกาสใหแก

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีจะ

กาวไปสูความเปนสากลผานโครงการพัฒนา

ผูบริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรม

ระยะสั้น เปนตน 

2. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ร ว ม กั บ

สถาบันการศึกษาต า งประเทศในรูปของ

หลักสูตร Double Degree/Joint Degree 

3.  พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 

โดยการประชาสัมพันธเชิงรุกในกลุมประเทศ

เพ่ือนบานโดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชา 

เพ่ือเพ่ิมสัดสวนนักศึกษานานาชาติ ท้ังในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

คณะ 
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พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร ใหเปนโรงเรียนตนแบบและเปนแหลง

เรียนรูของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง 

1. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ

ผูปกครองท่ีมีตอโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ ง

อํานวยความสะดวกของโรง เรี ยนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

รอยละ ≥80 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.  จัดทําผั งแมบทอาคารสิ่ งก อสร า งและ

กําหนดพ้ืนท่ีการใชสอยตาง  ๆ ให เ กิด

ประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ดาน ตามภารกิจ

ของโรงเรียนสาธิต โดยเนนความปลอดภัย 

และสุขภาวะท่ีด ี

2.  ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีทางดานกายภาพและ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนสาธิตใหเอ้ือตอการ

เรียนรู  การทํางาน และคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

บุคลากรและนักเรียน 

3.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหทันสมัยเพ่ือเอ้ือตอการบริหาร

และดําเนินภารกิจของโรงเรียนสาธิต 

สํานักงาน

อธิการบดี / 

คณะครุศาสตร 

2. จํานวนนักเรียนสาธิตในแตละปการศึกษา คน ≥200 2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 1.  ปรับโครงสรางและระบบบริหารจัดการ

โรงเรียนสาธิตท่ีสรางความเชื่อมโยงใน 

ระบบงานตาง ๆ ท้ังในสวนของโรงเรียน

สาธิตและในสวนของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

เ พ่ือให เ กิดความคลอง ตัว  รวม ท้ัง เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือการพ่ึงตนเอง

ทางงบประมาณไดอยางยั่งยืน 

2.  ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ

โ ร ง เรี ยนสาธิ ต เชิ งรุ กอย า ง ท่ั ว ถึ งและ 

หลากหลายรูปแบบ โดยเพ่ิมชองทางสื่อสาร 

ผานสื่อภายนอกและสื่ออิเล็กทรอนิกส ใน

การสรางภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียนสาธิต

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ท้ังภายใน

จังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง 

3 .  ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนสาธิตท่ีตอบสนอง

ทิศทาง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ

องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

คณะครุศาสตร 
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 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวา

เกณฑเฉลี่ยของประเทศ 

รอยละ ≥50 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1 .  พัฒนาแนวทางการ ใช ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย เชน คณาจารย บุคลากร 

หองปฏิบัติการ หอสมุด ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

เพ่ือเสริมสรางใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ท่ี

ทันสมัย มีความเปนสากล และตอบสนอง

ตอความตองการของทองถ่ิน 

3.  สงเสริมการใชภาษาไทยท่ีถูกตองควบคูกับ        

การเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ

เพ่ือนบาน 

คณะครุศาสตร 
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สวนท่ี 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
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สวนท่ี 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

1. กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบตั ิ

  ในการนําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบั ติและการติดตามประเมินผลนั้น 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1  การนําไปสูการปฏิบัติ 

1)  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหผูบริหารเปนผูรับผิดชอบหลักในแตละยุทธศาสตร กลยุทธ

และตัวชี้วัดใหเปนแนวทางและสรางความเขาใจในการดําเนินงาน และมุงเนนการดําเนินงานท่ีมีสวนรวม      

ของบุคลากรทุกฝายโดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2)  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหทุกหนวยงานเปนผูรับผิดชอบรวมในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

พรอมท้ังใหหนวยงานดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงคเดียวกัน และการอนุมัติงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินการโครงการตาง ๆ ตองเปนกิจกรรม / โครงการท่ีสนับสนุนใหกลยุทธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนิน

ไปสูความสําเร็จ 

3)  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงานอยางชัดเจน     

เพ่ือการติดตามผล เม่ือคณะและหนวยงานเสนอกิจกรรม / โครงการและผานการอนุมัติแลว กองนโยบายและ

แผนจะบรรจุกิจกรรม / โครงการเหลานั้นในแผนปฏิบัติราชการในแตละประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานตอไป 

4)  เม่ือหนวยงานไดรับอนุมัติกิจกรรม / โครงการของหนวยงานแลว  ใหหนวยงานจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและมีการผลักดัน

และเรงรัดใหการดําเนินงานตามกิจกรรม / โครงการตาง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค 

5)  ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามท่ีปรากฏใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรายงานผล

การดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ปละ 4 ครั้ง เปนรายไตรมาส ท้ังนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน 7 วัน 

หลังจากสิ้นสุดในแตละไตรมาส  

6)  ใหผูบริหารท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นยุทธศาสตร ตองกํากับ ติดตาม           

การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร พรอมท้ังสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน    

ตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือรายงานตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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  1.2 แผนภูมิแสดงการนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานการผลิตบัณฑิต   

  พัฒนาครู และยกระดับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

 

นโยบายและกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

โครงการ / กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล 

ทบทวนแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป 2564 
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2. การติดตามประเมินผล 

  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป        

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและหนวยงาน เปนการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือประเมินวาคณะและหนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม

เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม  

  ผลจากการดําเนินงานนั้นสนับสนุนใหบรรลุเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด ขอมูล  

ท่ีไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและ     

ใชเปนขอมูลปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับ

ทรัพยากรและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป

พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
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