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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) จัดทำขึ้นภายใต

กรอบทิศทางของกรอบแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อใหการ

ดำเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธกันทุกระดับ อันนำไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน “สถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน”และการดำเนินงานเพ่ือสนองพระราโชบาย 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญในเรื ่องการมีสวนรวมของ

ประชาคมทุกภาคสวน อันไดแก ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกระดับในทุกขั้นตอนของการ

จัดทำแผนยุทธศาสตรฯ อยางตอเนื่อง เพื่อรวมกันทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด โดยไดมีการพิจารณาวิเคราะหถึงแนวโนมและผลกระทบของปจจัย

แวดลอมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี การเมือง และสิ่งแวดลอม  

ประเด็นทาทายตาง ๆ ทั้งทางดานการศึกษาและการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วตอเนื่องในดานตาง ๆ  

รวมทั้งแนวโนมหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ไดกำหนดวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 4.0 เปนเสาหลักทางวิชาการ สงมอบ

บุคลากรสมรรถนะสูงและนวัตกรรม สรางคุณคาและมูลคา พรอมทั ้งเปนสถาบันแหงความ
ภาคภูมิใจของจังหวัดสุร ินทรและภูมิภาค” และกำหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 
“พัฒนาทองถ่ินสูความเปนเลิศ ดวยการวิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา” 

เปาประสงค 
1. ยกระดับคุณคาและมูลคาผลิตภัณฑชุมชนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามโมเดล

เศรษฐกิจ BCG 

2. ประยุกตและพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ 

สืบสาน เพ่ิมคุณคาและมูลคารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสรางสรรค  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาครู  
“ผลิตครูนวัตกร สรางนวัตกรรมการเรียนรูสู มาตรฐาน World Class เพื่อมุงสู การเปน      

จุดศูนยกลาง (Hub) ของประเทศเพ่ือนบาน” 

เปาประสงค 
1. พัฒนาบัณฑิตครูที่มีทักษะสมรรถนะสูงตรงตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ หรือประยุกตใชทักษะเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนได  

2. ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ใหมีชื ่อเสียงเปนที่ยอมรับดานการพัฒนาครู

ประจำการของประเทศเพ่ือนบาน ตามมาตรฐานระดับ World Class 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
“ยกระดับคุณภาพการเรียนรูและมุงสรางนวัตกรรม ท่ีเพ่ิมคุณคาและมูลคาในระดับสากล” 

เปาประสงค  
1. จัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ/การใชชุมชนเปนฐาน/จัดการศึกษารวมกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศระดับประเทศเพื ่อนบาน นำไปสู การสรางบัณฑิตที ่มีทักษะท่ี

ครอบคลุมท้ังทางดานทักษะทางวิชาชีพและ Soft Skills ท่ีเทาทันโลกในอนาคต 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุมคนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีดวยระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning : LLL)  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 
“พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยมาตรฐานระดับสากล” 

เปาประสงค 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนา

ตามสายอาชีพ  

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส ดวย IT & Digital 

3. สรางความม่ันคงดานรายได และเสถียรภาพทางการเงิน 
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คำนำ 

 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ     

5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใชเปนแผนในการบริหารพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ป

ขางหนา ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนหรือนโยบายของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล รวมท้ังแนวทางการพัฒนาประเทศ 

เพื ่อใหแผนยุทธศาสตรนี ้มีความครอบคลุมครบถวน จึงไดมีการพิจารณาวิเคราะหถึง

แนวโนมและผลกระทบของปจจัยแวดลอมตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเด็นทาทายตาง ๆ ทั้งทางดานการศึกษาและการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว

รุนแรงตอเนื่องในดานตาง ๆ เพื่อใชเปนฐานในการกำหนดยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อการรับมือ อันจะ

กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมใหมากที่สุด ทั้งประชาคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดแก 

ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดวยการขับเคลื่อน

ทางการศึกษาเพ่ือไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและพ่ึงพาไดอยางแทจริง 

การจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญในเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาคมทุกภาคสวนอันไดแกผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกระดับในทุกข้ันตอนของการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรฯ อยางตอเนื่อง เพื่อรวมกันทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ภายใตเงื่อนไขความทาทายที่สามารถประสบความสำเร็จในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” และการ

ดำเนินงานเพ่ือสนองพระราโชบาย
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แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้เปาหมายที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยใหความสำคัญกับทุกยุทธศาสตรและการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็งในทุกดาน 

แตความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ตองอาศัยการรวมพลังกาย พลังใจ

และพลังความคิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ทุกระดับ ทุกฝายตลอดจนเครือขาย 

ตาง ๆ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ ่งจะสงผลให

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรหวังเปนอยางยิ่งวา แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชน    

ในการสื่อสารทิศทางและเปาหมายยุทธศาสตร ความคาดหวังในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)        

ใหประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรมีความเขาใจที่สอดคลองตรงกัน และนำไปใชเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เพื่อนำมาซึ่งความกาวหนา กาวไกลของมหาวิทยาลัย และเปน

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 
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สวนท่ี 1 

 บทนำ  

      
ความเปนมา  

ภารกิจสำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง     

พลังปญญาของแผนดิน  ฟ นฟูพลังการเรียนรู   เชิดชูภูมิปญญาทองถิ ่น  สรางสรรคศิลปวิทยา        

เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา 

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค    

ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม       

วิทยฐานะครู  โดยมหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 ดังนี้  

1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน      

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน

อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง      

การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน

ใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร-

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
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7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ ื ้นบ านและเทคโนโลยีสม ัยใหม              

ใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการการบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. 2566-2570 นี ้ ไดให

ความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมในมหาวิทยาลัย ผานกลไกการระดมสมอง      

เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ฉบับ พ.ศ. 2560-2564 และฉบับ พ.ศ.2565 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรและเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงท่ี

รวดเร็วและทาทายที ่คาดวาจะสงผลตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีทำใหประเทศไทยและโลกตองปรับเปลี่ยนไปสูวิถีชีวิต

ใหม (New Normal) และนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรนอมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมน-          

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ท่ีไดทรงมอบผานองคมนตรีวา  

 

“...ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏใหทำงาน ใหเขาเปาในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน ตองวิเคราะหปญหาและความตองการ    
ของประชาชนในทองถิ่นดวย เมื่อตกลงกันแลวใหนำยุทธศาสตรใหมมาพัฒนาใช  
และปรับใหเหมาะสมตามสภาพและประเพณีทองถิ่นดวย...”  

 
 โดยมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร ทั้งนี้ไดพิจารณาความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รวมถึงทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมในการเปน

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ “เปนพลังของแผนดิน” อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึน  
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วัตถุประสงค 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ในครั้งนี้ 

กำหนดวัตถุประสงคหลักท่ีสำคัญไว 4 ประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสูการเปนสถาบันอุดมศึกษา     

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 2. เพ่ือกำหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 3. เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 4. เพื่อเปนกรอบแนวคิดของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร

ของหนวยงาน 
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สวนท่ี 2 

 บริบทและสภาพแวดลอมภายนอก  

  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในมิติตาง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร   

และสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน สภาพเศรษฐกิจในยุคการ        

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สรางความทาทายใหกับตลาดแรงงาน 

และสงผลกระทบโดยตรงกับกำลังคนของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนทิศทางการเมือง ปจจัยขางตนนี้สงผลตอสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่วางทิศทางการพัฒนาของประเทศตาม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจ   

ทั้ง 4 ประการ คือ การจัดการศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม 

และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อไปนำสูการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนใหมีท้ัง      

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พอเพียง การวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม ๆ เพื่อตอบโจทยความทาทาย ปญหาที่สำคัญและการพัฒนาของประเทศ ประกอบกับแผนงาน

และนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที ่เกี ่ยวของ อาทิ        

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (reinventing university) รวมถึงพระราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกำหนดเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แหง เพื่อพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการใหครอบคลุมท้ัง     

ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยกลุม ข สถาบันที่เนนผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี เพื ่อใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจ 

และบุคคลในภูมิภาค เพื ่อรองรับการดำรงชีพ ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร         

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 คือ ใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู 

เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย 

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยภาระหนาที ่ของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา 8 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ดังนั้น ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2566 - 2570 ไดคำนึงบริบทของสถานการณปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย       

ในอนาคต รวมท้ังนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ ระดับกระทรวงระดับภูมิภาค และ

ระดับจังหวัดในพื้นที่บริการ ประกอบกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหทิศทางและเปาหมายการ

พัฒนามีความสอดคลองเชื่อมโยงเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
แนวโนมการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ (Mega Trends) ที ่จะสงผลกระทบทั้งตอโลกและ

ประเทศไทยในระยะยาวท้ังดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง มีความจําเปน

ท่ีประเทศตองเตรียมพรอมรวมถึงมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเหลานี้ได

อยางเหมาะสม โดยแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ ไดแก 

นวัตกรรมพลิกโฉมและนวัตกรรมข้ันแนวหนา ล้ำยุค 
นวัตกรรมพลิกโฉมและนวัตกรรมขั ้นแนวหนา/ล้ำยุค (Disruptive Innovation and 

Frontier Technology) ที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ สรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางมากในอนาคต เชน ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และบล็อกเชน (Blockchain) โดย เฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัล ถูกนำมาใชอยางเขมขนมากข้ึน

ในหลายภาคสวน ที่ไมเพียงสงผลใหวิถีการดำเนินชีวิตและ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรุนแรง ในขณะ เดียวกันยังเปดโอกาสใหมๆ สำหรับการ

พัฒนาแบบกาวกระโดดสูอนาคตไดอีกดวย 

สังคมสูงวัย 
สังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องดวยแนวโนมประชากรโลกที่อายุขัยที่มากขึ้นและอัตรา

การเกิดท่ีลดต่ำลง สงผลตอการเปลี่ยนโครงสรางทางอายุของประชากรในสังคม ประเทศไทย จะเขาสู

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณในป 2566 ทั้งนี้ ทำใหแนวโนมอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุ ตอวัย

แรงงานที่เพิ่มขึ้น และกำลังแรงงานที่มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน สงผลใหตองเตรียมการ ดานการ

พึ่งพาเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการมีความจำเปนมากขึ้น และภาครัฐอาจจะ ตองแบกภาระ

คาใชจายดานสวัสดิการและสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
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การขยายตัวของความเปนเมือง 
การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) โดยเมืองใหญมีประชากรหนาแนน เมือง

เล็กมีประชากรเพ่ิมข้ึน และในสภาวะท่ีจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมือง ผูคน กระจุกตัว 

ความสามารถของระบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะท่ีมีอยู อาจไมเพียงพอ ตอการรองรับ

ตอลักษณะและความตองการใชประโยชนและประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมสูงข้ึน 

ความเหล่ือมล้ำและความไมเสมอภาคทางสังคม 
ความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคทางสังคม (Disparity and Social Ine- quality) 

สถานการณวิกฤติโควิด-19 เปนตัวเรงความรุนแรงของผลกระทบจากปญหาความ เหลื่อมล้ำ ประเทศ

ไทยเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคในสังคมท่ีรุนแรง ในหลากหลายมิติมาอยาง

ตอเนื ่อง และจัดเปนปญหาทาทายที ่ต องมีเปาหมายชัดเจนและการ แกไขปญหาเชิงระบบ               

จึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนได ทั้งความเหลื่อมล้ำ ดานรายได ดานการศึกษา 

ดานสวัสดิการสังคม ดานกระบวนการยุติธรรม และดานความเหลื่อมล้ำ ทางดิจิทัล เปนตน 

การเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมและการขาดแคลนทรัพยากร 
การเส ื ่อมโทรมของส ิ ่ งแวดล อมและการขาดแคลนทร ัพยากร (Environmental 

Degradation and Scarcity of Resource) ซ่ึงเกิดการเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึน

ของประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการผลิตและบริโภค การเพ่ิมข้ึนของมลพิษในขณะท่ียัง

ขาดประสิทธิภาพการจัดการ และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: 

GHG) ที ่เพิ ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื่อง สรางแรงกดดันตอความสมดุลของระบบนิเวศ การขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด และระดับความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน และแปรปรวน ตอการคาดการณมากยิ่งข้ึน 

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ดานการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางจากเดิมเปนโอกาสสรางนวัตกรรม 

ทางดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้สงผลตอระบบการศึกษาทุก

ระดับชั้น ตั้งแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวโดยนำระบบ

ออนไลนพรอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางสถาบันที่อยูใน

พื ้นที ่ห างไกลหรือบางหลักสูตรมีขอจำกัดที ่ไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได           

การปรับเปลี่ยนในลักษณะนี้ยอมสงผลตอระบบการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ    

ในอนาคตอยางแนนอน ทุกสถาบันการศึกษาจำเปนจะตองดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูมาใชอยาง

เต็มที่ เพื่อออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมที่ไดประสิทธิภาพเทา หรือมากกวาเดิม 

นอกจากนี้ สำหรับขอจํากัดของโรงเรียนในพื้นที่หางไกลที่เขาไมถึงโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต 

รัฐบาล ตองเรงใหความชวยเหลือ เพ่ือไมใหการพัฒนาทุนมนุษยดานการศึกษาของประเทศลดถอยลง 

สถาบันการศึกษาหลายแหง เริ ่มทบทวนและริเร ิ ่มปรับรูปแบบการศึกษาใหเปนรูปแบบใหม              
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ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วิกฤติในครั้งนี ้เปนโอกาสสำหรับการสราง

นวัตกรรมทางการศึกษาใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงคนทุกชวงวัยท่ีตองการศึกษาเพ่ือปรับ

ทักษะตนเองในอนาคต 

ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบตอภาคการผลิต บริการ การทองเที่ยวและแรงงาน ประเทศไทย

ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงตั้งแตระยะเริ่มตนของการแพรระบาด โดยมีการคาดการณ

จากธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารแหงประเทศไทย พบวาอัตราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจในป 2563 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)     

จะหดตัวลงรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนอัตราการหดตัวที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื ่นๆ ทั ้งหมด ในเอเชีย ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราต่ำอยู แลวในป 2562        

การขยายตัวทั้งปเปนศูนย และเมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 ตอเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับ

ผลกระทบอยางหนักไมวาจะเปนการทองเที่ยว การสงออก การผลิตและบริการก็ไดรับผลกระทบ

อยางเปนลูกโซอยางเลี ่ยงไมได อันเนื ่องมาจากการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั ่วโลก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการชะลอตัวของการสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศคูคาสําคัญ ในอุตสาหกรรม

ยานยนตและอิเล็กทรอนิกสที่พึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศจีน สงผลใหปญหาที่ตามมาจาก 

ผลกระทบที่มีตอภาคอุตสาหกรรมก็คือ ปญหาการวางงาน และผูประกอบการจํานวนมากขาดสภาพ

คลองทางการเงิน ประเด็นเรงดวนสําหรับภาคอุตสาหกรรมคือ ระยะสั้นในการปรับตัวและบรรเทา

ผลกระทบ ระยะกลาง และระยะยาว คือ การวางแผนอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถฟนฟูระบบ

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตอไปได 

ดานสังคม ผลกระทบตอความยากจนและความเหลื่อมล้ำจํานวนคนจนในประเทศไทยจาก

ขอมูลคาดการณของธนาคารโลกในป 2563 จะเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคนจากป 2562 สําหรับป 2564 

ธนาคารโลกคาดวาจำนวนคนจนจะลดลงมาอยูท่ี 4.2 ลานคน ประเทศไทยมีคนท่ีนาจะ “ถูกท้ิงไวขาง

หลัง” จํานวนมากถึงรอยละ 30-40 คนกลุมนี้คือคนที่อายุมากกวา 40 ปและมีการศึกษาไมเกิน     

มัธยมตน คนกลุมนี้เริ่มถูกใหออกจากงานเพราะตามไมทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว หรือเปน

เกษตรกรที่มีที ่ทำกินนอย อาศัยเงินสงกลับจากลูกหลานหรือรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะหจาก

ภาครัฐเปนหลัก การแพรระบาดของโควิค-19 ในป 2563 ตอเนื่องถึงปจจุบัน สงผลกระทบมาก

โดยเฉพาะตอคนกลุมเปราะบางและไมสามารถเขาถึงโอกาสและนโยบายที่ภาครัฐบรรเทาผลกระทบ 

แนวทางการพัฒนาสังคมจําเปนตองคํานึงถึงการสรางโอกาสและแนวทางเขาถึงโอกาสในการพัฒนา

ตนใหหลุดออกจากกับดักความยากจนของคนกลุมเปราะบางและกลุมคนชายขอบเหลานี้ 
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SDGs คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเปนกรอบ

ทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องคการสหประชาชาติ (United 

Nations: UN) กําหนดตอเนื่องจาก MDGs หรือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals) ท่ีสิ้นสุดลงเม่ือเดือนสิงหาคม 2558 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดรับรองวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พ.ศ. 2573 ประกอบดวย 17 เปาหมายการพัฒนาท่ีเนนใหความสำคัญกับการปรับสมดุลท้ัง 3 มิติของ

การพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบบูรณาการและการมีสวน

รวมเพ่ือไมท้ิงใครไวขางหลัง  

 

 
 

Sustainable Development Goals –SDGs มีเปาหมายทั้งหมด 17 เปาหมาย โดยแบง

ออกเปน 5 มิติ ไดแก มิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดลอม (Planet) มิติ

สันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ประกอบดวย 

เปาหมายที่ 1 : No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in 

all its forms everywhere) 

เปาหมายที่ 2 : Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และส ง เสร ิมเกษตรกรรมท ี ่ย ั ่ งย ืน (End hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote sustainable agriculture) 
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เปาหมายท่ี 3 : Good Health and Wellbeing สรางหลักประกันวาชีวิตมีสุขภาพท่ีดีและ

สงเสริมความเปนอยูที่ดีของคนทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all 

at all ages) 

เปาหมายที่ 4 : Quality Education สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางครอบคลุม และเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต (Ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)  

เปาหมายที ่ 5 : Gender Equality บรรลุความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกสตรี และเด็กผูหญิง (Achieve gender equality and empower all women and 

girls) 

เปาหมายท่ี 6 : Clean Water and Sanitation สรางหลักประกันวาจะมีการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน มีการจัดใหมีน้ำ และการสุขาภิบาลสำหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all) 

เปาหมายที่ 7 : Affordable and Clean Energy สรางหลักประกันในการเขาถึงพลังงาน

สมัยใหม ราคาไมแพง เชื่อถือได และมีความยั่งยืนสำหรับทุกคน (Ensure access to affordable, 

reliable, sustainable and modern energy for all) 

เปาหมายท่ี 8 : Decent Work and Economic Growth สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 

( Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all) 

เปาหมายท่ี 9 :  Industry, Innovation and Infrastructure สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความ

ทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม (Build resilient 

infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) 

เปาหมายที ่ 10 : Reduced Inequality ลดความไมเสมอภาค ความเหลื ่อมล้ำภายใน 

ประเทศ และระหวางประเทศ (Reduce inequality within and among countries)  

เปาหมายที่ 11 : Sustainable Cities and Communities ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษยม ีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภ ูม ิต านทานและยั ่งย ืน (Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)  

เปาหมายที่ 12 : Responsible Consumption and Production สรางหลักประกันใหมี

รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน (Ensure sustainable consumption and production 

patterns) 
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เปาหมายท่ี 13 : Climate Action ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Take urgent action to combat climate change and 

its impacts) 

เปาหมายที่ 14 :  Life Below Water อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และ

ทรัพยากรทางทะเลอยางยั ่งยืนเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Conserve and sustainably use the 

oceans, seas and marine resources for sustainable development) 

เปาหมายที่ 15 :  Life on Land ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบก

อยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ

ที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore 

and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 

combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity 

loss) 

เปาหมายที่ 16 : Peace, Justice and Strong Institution สงเสริมสังคมที่สงบสุขและ

ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล

รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, accountable and 

inclusive institutions at all levels) 

เปาหมายท่ี 17 : Partnerships for the Goals เสริมสรางวิธีการดำเนินการ และฟนฟู

ความเปนหุนสวนระดับโลก เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Strengthen the means of implementation 

and revitalize the global partnership for sustainable development) เปาหมายนี้มุงมั่นที่จะ

เพิ่มความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความ

รวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุ

เปาหมาย สงเสริมการคาระหวางประเทศและชวยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการสงออก   

ซึ่งนี่คือสวนประกอบทั้งหมดที่จะชวยใหประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑสากลและระบบการคาท่ี    

เสมอภาค ซ่ึงเปนสิ่งท่ียุติธรรม เปดกวางและเปนประโยชนตอทุกฝาย 

ทั้งหมดนี้คือเปาหมาย SDGs 17 ขอ ที่สหประชาชาติ ที่ทั่วโลกจะทำใหไดภายในป 2030 

ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรที่เกี่ยวของ คือ ติด Top 10 ของ SDG Ranking (ดานขจัด

ความยากจน การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 

ความเชื่อมโยงระหวางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 

อยางกลมกลืน เพราะมีเปาหมายปลายทางที่สอดคลองกัน กลาวคือ ทั้ง SEP และ SDGs ตางมุง
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พัฒนาและสรางความสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม สวนที่เหลื่อมกันอยูแตไมขัดกัน   

ก็คือ SEP เนนมิติวัฒนธรรมดวย ขณะที่ใน SDGs มิติวัฒนธรรมแฝงอยูในหลายเปาหมาย และมีสวน

ของสันติภาพและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเขามา 

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาก็มีปรากฏอยูในการประยุกตใช SEP ในภาคเกษตร คือ เกษตร

ทฤษฎีใหม ในระยะท่ี 3 หลังจากชุมชนมีความเขมแข็งแลวจึงขยายความรวมมือมายังองคกรภายนอก

ชุมชน ซึ่งในสวนนี้ SDGs จะมีความชัดเจนกวา SEP ในแงที ่วา SDGs ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

เปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางชัดเจนในรายละเอียดของเปาหมาย (Goals)   

17 ประการ และเปาประสงค (Targets) 169 ประการ 

นอกจากนี้ SEP ยังชวยเสริม SDGs ใหเขมแข็งมากยิ่งขึ ้นไปอีกเพราะ SEP ใหหลักการ     

ในการดำเนินการเพ่ือการบรรลุ SDGs ดวย โดย SEP ใหหลักในการดำเนินการเอาไววา 

1. การดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุ SDGs ตองอาศัยองคความรูที่เกี่ยวของ และคำนึงมิใหมี

ผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (เง่ือนไขความรู และคุณธรรม) 

2. การดำเนินการตองพิจารณาทางเลือกตางๆ ใหรอบดาน เห็นเหตุ เห็นผลผลิต ผลลัพธ

และผลกระทบของแตละทางเลือก (หลักความมีเหตุผล) 

3. การดำเนินการควรใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหพอดีกับการบรรลุเปาหมายท่ี

ตองการ ไมเกิดของเหลือ เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือนหรือในชุมชนอยูกอนที่จะขยายไป

พ่ึงพาภายนอก (หลักความพอประมาณ) 

4. การดำเนินการควรเตรียมการเพื ่อรองรับกับความเปลี ่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ ้นได         

(หลักภูมิคุมกัน) 

5. การดำเนินการจะบรรลุผลไดหากเริ่มจากการระเบิดจากขางใน เริ่มจากทองถ่ินซ่ึงในการ

เริ่มดำเนินการจากทองถิ่นไดนั้นจะตองไมละเลยมิติวัฒนธรรมทองถิ่นที่จะชวยเชื่อมโยงคนในทองถ่ิน

กับการพัฒนาได 

ยิ่งไปกวานั้น SEP ยังชวยกำหนดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาที่ยั่งยืนไวดวย คือ การ

พัฒนาท่ีสุดทายตองมุง “ความสุข” และ “ประโยชนสุข” ของสังคม ซ่ึงหลักคิดนี้จะชวยใหการพัฒนา

ท่ีเกิดข้ึนมิไดเกิดข้ึนแบบเพียงแคใหมี แตเกิดข้ึนเพ่ือใหเกิดความสุขและประโยชนสุขของสังคมดวย 

 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG model  
หลักการและกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชความ

พรอมดานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม สรางศักยภาพในการพัฒนา

ประเทศและนำพาความอยูดี กินดี มีความสุขอยางทั ่วถึงดวยความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรได      

อยางแทจริงภายใต 3 แนวทางหลัก ประกอบดวย 
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1. นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาโมเดลการ

ขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยที ่เปนรูปธรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการผนึก 3 

เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 

DevelopmentGoals: SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน    

ตัวขับเคลื่อนสําคัญอยางเปนรูปธรรม  

2. การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปน

การพัฒนาจากฐานความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ

“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ

ท่ีมีมูลคาสูงข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งใน

ระดับพ้ืนที่ ขยายไปสูประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลกทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซ

อุปทานของโลก (Global supply chain) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบัน   

ชั้นนำของโลกเพ่ือนำมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม 

3. เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ ้งใครไวขางหลัง โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวน 

รวมถึงการใชศักยภาพของพ้ืนท่ีดวยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพ้ืนท่ี 

ควบคูไปกับการดำรงไวซึ่งอัตลักษณของแตละพื้นที โดยการผนึกพลัง ภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-

มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจ ัย-เครือขายตางประเทศในลักษณะ “จตุภาคี” (Quadruple helix)         

เพื ่อ “เปลี ่ยนขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ที ่ประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความสามารถในการแขงขัน 

(Competitive advantage) หร ือปร ับระบบการผลิตและบร ิการไปสูการทำนอยไดมากดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, technology & innovation: STI) เพื ่อใหเกิด

เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแขงขันไดในระดับโลกพรอม ๆ กับการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความ   

เหลื่อมล้ำ ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกเรงใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต Thailand 

4.0 ที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใชความไดเปรียบดานทรัพยากรและ

แรงงานไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมประสบความสำเร็จไดเร็วข้ึน ดวยการระดมทรัพยากร

และความสามารถของทุกภาคสวนในการมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ท้ังนี้การพัฒนาประเทศดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม 8 อ ุตสาหกรรมเปาหมายภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ไดแก

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การทองเที ่ยวกลุมรายไดและทองเที ่ยวเชิงส ุขภาพ การเกษตรและ
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เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การแพทยครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล 

และการพัฒนาคนและการศึกษา 

กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย 5 เรื่องสำคัญ ไดแก 1) อนุรักษ

ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 2) บริหารจัดการการใช

ประโยชนและบริโภคอยางยั่งยืน 3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคา และ

บริการ 4) เพิ่มมูลคา (Value creation) ตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนทางจนถึงภาค

การผลิตและบริการ และ 5) สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟนตัวอยาง

รวดเร็ว  

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีศักยภาพเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และการ

รักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลระหวางการมีอยูและใชไปเพื่อนำไปสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคลองกับวิสัยทัศน BCG Model คือ เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให

มีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงมีแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

2564 - 2570 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เกี่ยวของกับ     

4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวย

การจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร       

อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Rankings  
Impact Rankings เปนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ โดย Time 

Higher Education (THE) สถาบันในการจัดอันดับชั ้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ ่งเกณฑ

ตัวชี้วัดในการประเมินของ THE Impact Rankings จะแบงออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1) งานวิจัย 

2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 

4) การเรียนการสอน  
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ปจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน เชน QS World University 

Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago 

Institutions Ranking (SIR) เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวไดรับความสนใจเปนอยางมากจากนักเรียน 

นักศึกษาและผูปกครอง ทาง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) จึงไดรวบรวมผล

การจัดอันดับดังกลาว เพื่อความสะดวกในการสืบคนและเปรียบเทียบขอมูลจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

“สถาบันจัดอันดับดานการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ไดสำรวจความคิดเห็นของ

นักเรียน นักศึกษา  ผูปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอด

นิยม ประจำป 2564  (สำรวจทางออนไลน) ระหวางวันท่ี 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2564 ทางสถาบัน

จัดอันดับดานการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงไดรวบรวมผลการจัดอันดับ

สถาบนัการศึกษาในประเทศไทย  

ผลการจัดอันดับ TOP 10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏที ่นักเรียนอยากเรียนมากที ่สุด          

ป 2564 ไดแก 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจ ันทรเกษม 4) มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเช ียงราย 5) มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนสุน ันทา 

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

เทพสตรี 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม มีเกณฑการจัดอันดับโดยวัดความนิยมจาก

คะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บขอมูลแบงตามหมวดคำถามความ

สนใจของผูเรียน โดยเก็บขอมูลแบงตามหมวดคำถามความสนใจของผูเรียน เชน มหาวิทยาลัยยอด

นิยมดานวิศวกรรมศาสตร ดานบริหาร-บัญชี ดานนิเทศศาสตร เก็บขอมูลแบงตามกลุมมหาวิทยาลัย 

เชน มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเก็บขอมูลและประกาศผลปละ      

1 ครั้ง (เก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม-ธันวาคม และประกาศผลการโหวต ในเดือน มกราคม – 

กุมภาพันธ) 

 

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ปจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดแผนเปน 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี 

1 ซึ่งจะเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดัน

รวมกันไปสู เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลง

ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติจะดำเนินการผานการถายทอดระดับเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร

ชาติสูแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 เพื่อใหเกิดการดำเนินการตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน มุ งสู การบรรลุว ิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน           
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เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในป 2580     

ไดอยางเปนรูปธรรม 

แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน  

แผนระดับที่ 2 คือ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง  

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ

แผนระดับที่ 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือ

จัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ  

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ครั้งนี้ ไดคำนึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรกับทิศทางและนโยบายการ

พัฒนาประเทศของแผนทุกระดับ ซึ่งสาระสำคัญของทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศในแผน

ตาง ๆ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ     

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เกี่ยวของกับ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 และ 4 โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ 

ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความ

มั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม 

ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอม

สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ

ปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ

แกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึง

ประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน

ตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมาย

ท่ีกำหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน            

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 

3 ประการ ไดแก 1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที ่หลากหลาย รวมทั ้งความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให

สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสราง

พื ้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื ้อตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของ

ผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด 

ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ัง

การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม 

ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี 

รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดใีน
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ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา

ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวม

คิดรวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน    

ในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ

พรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มี

คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐ      

ใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน    

ทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวาง

กันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนด กลยุทธและ

แผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป

ไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุน

ตอไปอยางแทจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ

บทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน 

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามา

ประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยง

ถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย
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สุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 

นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล        

มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบดวย 1) ความมั่นคง        

2) การตางประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเท่ียว 6) พ้ืนท่ี

และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 8) ผูประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยม และ

วัฒนธรรม 11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การเสริมสรางใหคนไทยมี

สุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค

และหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การ

บร ิการประชาชนและประสิทธ ิภาพภาคร ัฐ 21) การตอต านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ                

22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติให

บรรลุตามเปาหมายที่วางไวในป พ.ศ. 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุมวัยจะไดรับประโยชน 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรมีประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของประเด็นท่ี 11 , 15 และ 17 ดังนี้ 

ประเด็น 11 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

แผนแมบทประเด็นการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ใหความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ

ในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญวัยแรงงาน และวัย

ผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง

ในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง

การเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนา

และปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทำผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปน

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก 

1. การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

2. การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุน 

4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

3. การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
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ประเด็น 15 การเสริมสรางพลังทางสังคม  

แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม สงเสริมใหครอบครัวมีความรูและทักษะใน

การวางแผนชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสราง

ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง เนนการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกใหประชาชนไทยมีการเตรียมการเพ่ือยาม

สูงอายุในทุกมิติ โดยระดมกำลังจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคสวนตางๆ ในทุก

ระดับ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นรวมเปนพลังในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสังคม พรอมกับการสงเสริมใหผู สูงอายุเปนพลังสังคมดวยการถายทอดประสบการณและ       

ภูมิปญญา การพัฒนาสังคมดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผูนำและอาสาสมัคร 

ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก 

1. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

2. การเสริมสรางทุนทางสังคม 

3. การเตรียมสังคมไทยใหพรอมท่ีจะรองรับสังคมสูงวัย 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ

จัดการตนเอง 

ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนแมบทประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เปนกลไกสำคัญของการ

กำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถายทอดจากรุนสูรุนไดอยางยั่งยืนโดยเฉพาะกลุม

ดอยโอกาสและกลุมเปราะบางประกอบดวย 2 แผนยอย ไดแก 

1. การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

2. มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 - 2570  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เปนแผนระดับที่ 2 ที่แปลงยุทธศาสตร

ชาติไปสูการปฏิบัติและกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปขางหนา ตั้งแตป 2566 - 2570 

ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ไดแก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื ่อม ุ งส ู ว ัตถ ุประสงคหล ักของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือการ “พลิกโฉม” ประเทศไทย สู  “สังคมกาวหนา 

เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยมีเปาหมายหลัก 5 ประการ คือ  

1. การปรับโครงสรางสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม  

3. มุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม 
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4. เปลี่ยนผานการผลิตและการบริโภคไปสูความยั่งยืน  

5. สรางความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

สำหรับหมุดหมายการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

กำหนดไว 13 หมุดหมาย ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

เกี ่ยวของกับมิติการพัฒนาดานปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายที ่ 12 และ 13 

รายละเอียดมีดังนี้ 

1.  มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย ประกอบดวย 6 หมุดหมาย ไดแก  

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำ ดานสินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก  

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุน และยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญ

ของภูมิภาค  

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรม

ดิจิทัลของอาเซียน 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 3 หมุดหมาย ไดแก  

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได  

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม 

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 หมุดหมาย 

ไดแก  

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ  

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบดวย 2 หมุดหมาย ไดแก  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการ

พัฒนาแหงอนาคต  

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
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แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) 13 ดาน พรอมกับ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ ราง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน ตามที่คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ไดแก 1) ดานการเมือง 

2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 

6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

2. เห ็นชอบแนวทางการข ับคล ื ่ อนแผนการปฏ ิร ูปประเทศฯ (ฉบ ับปร ับปร ุ ง )  

และกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เก่ียวของกับแผนปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ มีเปาประสงค เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจาย

ความเจริญและความเขมแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสราง และกลไกสถาบันบริหาร

จัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญตอการ

ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให

เกิดผลสัมฤทธิ์  

กิจกรรม Big Rock ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏริูป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2, 3 และ 5 

1. การสรางเกษตรมูลคาสูง  

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง  

3. การเพ่ิมโอกาสของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม และบริการ

เปาหมาย  

4. การเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเปาประสงค เพื่อมุงเนนการสรางดุลยภาพ

ระหวางเสรีภาพในการทำหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการ

ใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของ

ประชาชน ดวยความเชื ่อวาเสรีภาพของการสื ่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
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ประชาธิปไตย และมุงเนนใหสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรม

ของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  

กิจกรรม Big Rock ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 กิจกรรม

ปฏิรูป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 

1. การพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงรุกและการจัดการ  

2. การกำกับดูแลสื่อออนไลน 

3. การยกระดับการรูเทาทันสื่อ 

ดานสังคม มีเปาประสงค เพื ่อแกไขปญหาความยากจนและความเหลื ่อมล้ำในสังคม       

การคุ มครองกลุ มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร 

และแหลงทุนของประชาชน  

กิจกรรม Big Rock ดานสังคม ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2  

1. การมีระบบการออมเพ่ือสรางหลักประกันรายไดหลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอและครอบคลุม

ในกลุมแรงงานท้ังในและนอกระบบ  

2. ผลักดันใหมีฐานขอมูลทางสังคมและคลังความรู ในระดับพื ้นท่ี เพื ่อใหสามารถจัด

สวัสดิการและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ท่ีตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย  

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิสวัสดิการ และความ

ชวยเหลือไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

4. การสรางกลไกท่ีเอ้ือใหเกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  

5. การสรางมูลคาใหกับท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับประชาชน 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเปาประสงค เพื่อแกปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนใน

การตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  

กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 

5 กิจกรรมปฏิรปู 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 4 และ 5 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตอตานการทุจริต 

2. พัฒนาระบบคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

4. พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  

5. พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 

ดานการศึกษา มีเปาประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย 

ของการจัดการ ศึกษาและสรางเสริมธรรมภิบาล ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต 

กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของ 5 กิจกรรมปฏิรูป 

1. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู การเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื ่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน  

4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ 

นำไปสูการจางงานและการสรางงาน  

 5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติยึดหลักสำคัญ

ในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ

จัดการศึกษาเพื ่อความเทาเทียมและทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for 

Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 

2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและวิกฤตดานสิ่งแวดลอม 

โดยนำยุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
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แหงชาติ จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ จึงไดกำหนด

วิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้ 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 

ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และ

คุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษา

แหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนา

ผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเปาหมายของการ

จัดการศึกษา (Aspirations) ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของ

กับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

เปาหมาย : 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัย

ไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับ

คุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว

ตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม     

กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและ

ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด     

ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
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ยุทธศาสตรที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมาย : 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัด

การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง   

องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

แนวทางการพัฒนา : 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ

ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา 

กำลังคนที ่มีความเชี ่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสราง          

องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เปาหมาย : 1) ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตาม

มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก

ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4) แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมนิผล

มีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล    

7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา : 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนา

แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยให

มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ

ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา        

7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

เปาหมาย : 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที ่มี

คุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย      

3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา : 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดาน

การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย : 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการ

เรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม    

ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา : 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรม 

จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต        

2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม 

ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย : 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ี

ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงาน

ของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 

สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา : 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา           

4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนขอกำหนดข้ันต่ำเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

สถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการ ผลลัพธ คุณภาพ และเกณฑอื ่นในการจัดการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการดำเนินการตามหนาที ่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา เปน

มาตรฐานเพ่ือใหการดำเนินการตามภาระหนาท่ีหลักเปนไปอยางครบถวนและเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ ่งเกี ่ยวของกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร        

ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาตองดำเนินการดานการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) กำหนดนโยบาย

และทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู เร ียนใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทั ้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ ความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ ทั้งนี้ตามความเชี่ยวชาญและ  

อัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 2) จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาท่ีหลากหลายไมวาแบบใหปริญญา

หรือแบบไมใหปริญญาเพื่อสงเสริมโอกาสในการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 3) จัดทำและบริหาร

หลักสูตรการศึกษาเพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที ่เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา         

4) มีการพัฒนาคณาจารยในเรื ่องการจัดกระบวนการเรียนรู ทั ้งในระบบชั้นเรียนและผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดวยเทคนิควิธีการตางๆ ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การประเมินผลลัพธการเรยีนรู

และการพัฒนาการเรียนรู ของผู เร ียน รวมทั ้งการใหคำปรึกษาและการดูแลผู เรียนใหประสบ

ความสำเร็จในการศึกษา และ 5) กำกับดูแลใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีกำหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 

2. ดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

สถาบันอุดมศึกษาตองดำเนินการดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ดังนี้ 1) กำหนด

นโยบายและทิศทางการวิจัยที ่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเชื ่อมโยงกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของ

กลุมสถาบันอุดมศึกษา 2) สงเสริมใหเกิดการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอการพัฒนา

ความตองการของประเทศหรือพื้นที่ 3) พัฒนาศักยภาพของคณาจารย นักวิจัย และผูเรียน ใหมี

ความสามารถในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการจัดหาแหลงทุน 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหเพียงพอในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม 4) สงเสริม

การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยแกผูเรียน 5) จัดใหมี

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึง

ฐานขอมูลดานการวิจัย และนวัตกรรมตามศักยภาพของกลุ มสถาบันอุดมศึกษา รวมทั ้งจัดทำ

ฐานขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 6) กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรม
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ในการวิจัย การประกันคุณภาพการวิจัยและการสรางนวัตกรรม และมีการประเมินผลกระทบของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และ 7) สงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป

ใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณะ 

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาตองดำเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้ 1) กำหนด

นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ทั ้งนี ้ตามความเชี ่ยวชาญและ         

อัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 2) กำกับดูแลกระบวนการบริการวิชาการใหมีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได ทั้งที่เปนการบริการของหนวยงานและของคณาจารย โดยมุงเนนผลลัพธที่ตอบสนอง

และสรางประโยชนแกชุมชนสังคม และประเทศ ตามความเชี ่ยวชาญและอัตลักษณของกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 3) สงเสริมใหคณาจารย ผูเรียน และชุมชน รวมกันเรียนรูและพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี

เพื่อสรางประสบการณจริงใหเกิดขึ้นในการเรียนรูและเพื่อใหเกิดการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 4) สงเสริมใหมี

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อใหผู เรียนมีประสบการณในการเรียนรู      

และ 5) กำกับดูแลใหมีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการกำกับติดตามการใหบริการ

วิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4. ดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษาตองดำเนินการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้            

1) กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาต ิเพ่ือการธำรง

รักษา สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนา ตอยอด และสรางคุณคาใหม ทั้งนี้ 

ตามความเชี ่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา และ 2) จัดใหมีรายวิชาในหลักสูตร

การศึกษาและกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ประเพณีท่ีหลากหลายของทองถ่ินและของชาติ 

มาตรฐานการดำเนินการเพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชนในการ

ดำเนินการใหสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานตามหมวด 1 มาตรฐานศักยภาพและความพรอม และ

หมวด 2 มาตรฐานการดำเนินการตามหนาที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษาอยางครบถวน และ

เพื ่อใหสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื ่องตามหลักธรรมาภิบาล 

สถาบันอุดมศึกษาตองดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. จัดทำกลยุทธเพื่อใหบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศนที่กำหนดไว โดยมีการจัดทำและ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงตองสอดคลองกับแผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและ

พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปที ่ครอบคลุมการดำเนินงานตาม       

กลยุทธและการดำเนินงานตามพันธกิจ และมีการถายทอดสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ท้ังนี้ โดยมีตัวชี้วัดท่ีประเมินผลไดอยางแทจริง 
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2. จัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูมีสวนไดเสียเพื่อนำความคิดเห็นไปใชใน

การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและสราง

ความพึงพอใจใหผูเรียนและผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง 

3. ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนตามกลยุทธขอ 1 และผลการดำเนินการใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีการรวบรวม วิเคราะห และจัดการขอมูล

อยางเหมาะสม สามารถนำมาใชสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. ประเมินความตองการดานอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากร มีการสราง

สภาพแวดลอมในการทำงานที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามพันธกิจใหประสบ

ความสำเร็จ มีระบบบริหารงานบุคคลที่สงเสริมการนำศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่และ    

ทำใหบุคลากรมีความม่ันคงในอาชีพ 

5. มีการติดตามและรายงานผลลัพธ รวมทั ้งมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงการดำเนินการเพ่ือพัฒนาผลลัพธในดานท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

5.1 ผลลัพธดานการเรียนรู ของผู เร ียนดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรมดาน         

การบริการวิชาการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และผลลัพธตามพันธกิจท่ีสถาบันอุดมศึกษาประกาศตอ

สาธารณะ 

5.2 ผลลัพธดานการทำประโยชนใหทองถ่ินและสังคม 

5.3 ผลลัพธดานความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย 

5.4 ผลลัพธดานบุคลากร ทั ้งดานอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรดาน

สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความม่ันคงในอาชีพ ดานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 

5.5 ผลลัพธดานการนำองคกร การกำกับดูแล และการนำกลยุทธไปปฏิบัติ 

5.6 ผลลัพธดานการเงิน การงบประมาณ และความคงอยูหรือเพ่ิมข้ึนของผูรับบริการ 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 เปนกรอบการยกระดับคุณภาพของระบบอุดมศึกษาใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษยที่เปนปจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของสังคมไทย 

กำหนดวิสัยทัศน “อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา ปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยาง

ยั่งยืน” ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกับท้ัง 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)  

เปาหมาย 

1. การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) เปดโอกาสการ

เขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุนเหมาะสมกับกำลังคนทุกกลุมวัย (Enhancing 

Curriculums forDesired Learning Outcomes) 

2. บัณฑิต/กำลังคนไดรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills,Up Skills and New 

Skills) เพื่อการทำงานและการดำรงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ใหมีคุณภาพ

และปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ ตามการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

3. บัณฑิต/กำลังคนมีความตระหนักรู ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รองรับและสอดคลองเศรษฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy) เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. การสรางเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร 

(Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

เปาหมาย 

1. การวิจัยเพื ่อสรางองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดและประยุกตใช 

(Research Innovation and Technology Transfer) เพื่อความยั ่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

2. ทรัพยากรดานการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสราง       

ขีดความสามารถท้ังทางวิชาการและการนำใชงานจริง 

3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอื้อตอการเพิ่มพูนทักษะผูประกอบการและพัฒนาศักยภาพทาง

ธ ุรก ิจ Corporate University,Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบ

ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสงตอผลงานสู สังคมและเศรษฐกิจ 

(Research Administration and Support Office) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation)  

เปาหมาย 

1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สรางผลสัมฤทธิ์และ

คุ มคาตอการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance -Based) โดยยึดหลัก        

ธรรมาภิบาล 

2. สถาบันอุดมศึกษามีความเปนเลิศตามอัตลักษณ/จุดแข็ง เพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบ

อุดมศึกษา และสะทอนผลลัพธ (Outcome - based) สอดคลองกับความตองการของชุมชน/พื้นท่ี/

ประเทศ 
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3. สถาบันอุดมศึกษาเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ

ตอบสนองตอโลกในศตวรรษท่ี 21  

บทบาทของอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่งในฐานะเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ และสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหบรรลุเปาหมาย ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในป พ.ศ. 

2580 ดังนั้น จึงจำเปนตองยกระดับศักยภาพ เพิ่มความเขมแข็งในกับอุดมศึกษาใหมีความพรอมเปน

อุดมศึกษาที่พัฒนาแลว สามารถนำผลผลิตกำลังคนคุณภาพและองคความรูชั้นเลิศ มาขับเคลื่อนใน

ฐานะหัวรถจักรท่ีจะนำพาประเทศใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวขางตน 

กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2566 - 2570 

กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว ิจ ัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570           

ไดกำหนด วิสัยทัศน ไววา “สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให

ประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสราง

คุณคาและพรอมกาวสูอนาคต” มีเปาประสงค ดังนี้ 

1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจ

สรางสรรค เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได ยั่งยืน พรอมสูอนาคต  

3. สังคมไทย มีการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอม

ปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 

2570 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เก่ียวของยุทธศาสตรท่ี 

1 , 2 และ 4 รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจ สรางคุณคาและเศรษฐกิจ

สรางสรรคใหมีความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนพรอมสูอนาคต  

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถ

แกไขปญหาทาทาย และปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรที ่ 3  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ัน     

แนวหนาท่ีกาวหนาล้ำยุค เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตรที ่ 4 การพัฒนากําลังคน และสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม      

ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน  
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แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570   
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 กำหนดวิสัยทัศน

และเปาประสงคของแผนดาน ววน. เปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 คือ “พลิกโฉมประเทศใหเปนประเทศพัฒนาแลว

และพรอมสำหรับโลกอนาคต” โดยมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางมูลคาและคุณคา ดวยวิทยาศาสตรวิจัยและ

นวัตกรรมไทย โดยการสานพลังหนวยงานในระบบ ววน. รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม 

ประเด็นสำคัญในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 

ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่เกี ่ยวของ 

ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ 2) การพัฒนาสังคม 3) การแกไขปญหาดาน

สิ่งแวดลอม 4) การศึกษาและการเรียนรู และ 5) การพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพ่ือวางรากฐานอนาคต ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกับ 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เก่ียวของกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตโดยใช

โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและ

เคมีชีวภาพ) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลปญญาประดิษฐอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ รวมท้ัง

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศใหเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของ

ภูมิภาค อุตสาหกรรมยานยนตปรับตัวสูงการเปนฐานการผลิตยานยนต ไฟฟาของอาเซียน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจนวัตกรรม รวมทั้ง SMEs และ IDEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 

และแขงขันได  

2. การพัฒนาสังคม เกี่ยวของกับการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา การยกระดับ

ความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับ โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม ลดความ

ยากจนขามรุน  แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน พัฒนาความพรอมของระบบและกลไกเพ่ือรองรับ สังคม

สูงวัยเชิงรุก พัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะในทุกภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นท่ี     

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา พ่ึงตนเองและจัดการตนเอง 

3. การศึกษาและการเรียนรู เกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน  พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาใหมีศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญ ในดานการผลิตและ

พัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต พลิกโฉมสถาบัน / หนวยงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ใหทัดเทียมระดับนานาชาติ และยกระดับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน / 

หนวยงานวิจัยใหเปนศูนยกลางความรวมมือดานการศึกษาระดับนานาชาติ 
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แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ถือเปนตัวจักรสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรมนุษย ตั้งแตในระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงในระดับพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งเปนรากฐานสำคัญของ

การพัฒนาประเทศโดยมีศักยภาพท่ีโดดเดนท้ังในดานท่ีตั้ง ซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

ทรัพยากรบุคคลและองคความรูในสาขาที่หลากหลาย ความใกลชิดและประสบการณการทำงาน

รวมกับชุมชนทองถิ่นมาเปนระยะเวลายาวนาน รวมถึงการมียุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) เปนทิศทางการขับเคลื่อนสำคัญ  โดยยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป กำหนดวิสัยทัศนไววา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเปนสถาบันหลักที่บูรณาการ      

องคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” มีพันธกิจ 5 ประการ 

ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีเปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนน

การบูรณาการเพ่ือนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาทองถิ ่นตามศักยภาพสภาพปญหาและความตองการที ่แทจร ิงของชุมชน         

โดยการถายทอดองคความรูเทคโนโลยีและนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและเสริมสรางความ

เขมแข็งของผูนำชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล

พรอมรองรับบริบทการเปลีย่นแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 ผลลัพธโดยรวมของการพัฒนาระยะ 5 ป ตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศ

พัฒนาแลวโดยการผลิตบัณฑิตที ่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะเปนกำลังสำคัญใน        

การพัฒนาชุมชนทองถิ่นและมีบทบาทสำคัญในการสรางนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและทุนทาง     

ภูมิสังคมของพื้นที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคทั ้งในประเทศและตางประเทศเปนโมเดล

ตนแบบการพัฒนาทองถ่ินระดับโลก 

2. นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความภาคภูมิใจในคุณคาของตน มีทัศนคติท่ีดี

และถูกตองตอชาติบานเมือง มีบทบาทหนาที่และอาชีพการงานที่ไดรับการยอมรับจากสังคมรอบขาง

อยางดี และมีอัตลักษณการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีจิตสาธารณะ 
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3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนคลังสมอง คลังปญญา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนท้ัง   

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา ทั้งยังมีสวนรวมในการแกปญหาความยากจนและ   

ลดความเหลื่อมล้ำระดับชาติ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจรวมกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ( lifelong learning 

university) เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนทุกระดับ ทุกกลุม ทุกชวงวัย   

ในพ้ืนท่ีบริการ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง รวมพลังเพื่อการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สืบสาน

พระราชปณิธาน ตามนามพระราชทานที่หมายถึง “คนของพระราชา” โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่อง

สนับสนุนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางทันสภาวการณ 

Super KPI ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะขับเคลื่อนใหประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนา

แลวภายในป 2570 

1. สรางมูลคาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสรางสรรคจากการทองเที ่ยวช ุมชน 

วัฒนธรรมภูมิปญญา พืช สัตวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตัวรองในพ้ืนท่ี โดยใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเปน

จุดศูนยกลางการเรียนรูเสมือนจริงและขยายผลสูชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่ม GPP ของจังหวัดในสัดสวน

รอยละ 30 

2. ลดหนี้และสรางวินัยทางการเงินของครัวเรือนนักศึกษาและบุคลากร มุงสูการผลิตบัณฑิต

ราชภัฏทุกระดับ ทุกคณะ ทุกสาขาใหมีอาชีพท่ีดี มีงานทำและมีวินัยทางการเงิน จำนวน 500,000 คน 

3. บัณฑิตครูและศิษยเกาที่ประกอบวิชาชีพครูในพื้นที่บริการมีความสามารถจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะอยางดีเยี่ยม รอยละ 100 โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนตนแบบ

การจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา 

แผนท่ีนำทางการปฏิบัติการรายยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 

2570) ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เก่ียวของกับยุทธศาสตรท้ัง 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มุงเนนในการเปดมิติใหมของการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

และชุนชนเมืองตามลักษณะภูมิสังคมและความตองการเชิงพื ้นที ่และตลาด (demand-driven)     

ดวยความเชี่ยวชาญและอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งดานการวิจัย บริการวิชาการ 

การจัดการเรียนรู ประสบการณ ความเขาใจทองถิ่น และการทำงานรวมกับภาคีเครือขาย โดยบูรณา

การดำเนินการเปน Platform การทำงาน รวมกับองคกรและหนวยงานในพื้นที ่ (co-creation)      

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนจุดศูนยกลางการเรียนรู  เพื ่อสรางมูลคาทุนชุมชนและยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสรางนวัตกรชุมชนเพ่ือสรางความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
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ของชุมชนทองถิ่นและชุนชนเมือง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนา 

Community-Based Innovation Parks ในพื ้นที ่เปาหมาย 2) การสรางนวัตกรชุมชน เพื ่อสราง

ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนและขจัดความยากจน และ 3) สรางความรวมมือ

ไตรภาคี เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มุงเนนเสริมสรางสมรรถนะและทักษะ เพื่อการ

พัฒนากระบวนการผลิตครูใหมีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเปนตนแบบครู เพ่ือศิษย 

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทยการศึกษาของโลกอนาคตรวมกับภาคีเครือขาย       

ที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการเปนนักพัฒนาและนวัตกรที่มีทัศนคติที่ดีมีอัตลักษณ และความสามารถ    

โดดเดนหลากหลาย สอดคลองกับความตองการบุคลากรครูของทองถิ่นและประเทศ และมีมาตรฐาน

ระดับสากล พรอมยกระดับความกาวหนาทางวิชาชีพครูของบัณฑิตครูราชภัฏอยางตอเนื่อง เพ่ือความ

มั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน         

3 ประเด็น ไดแก 1) Teacher Capacity Building : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ

การยกระดับทักษะและสมรรถนะใหมของนักศึกษาและบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

2) Education Research and Innovation Platform : สงเสริมการทำผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

และนวัตกรรม และ 3) Teacher System Reform : Reinventing ระบบพัฒนาครูและการสงเสริม

วิชาชีพครูคุณภาพสูง ตอบโจทยการศึกษาของโลกอนาคตรวมกับภาคีท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที ่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใชกระบวนการ “วิศวกรสังคม”    

เปนกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบายและสมรรถนะทาง

วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

และพลิกโฉมการจัดการศึกษาในทุกคณะและทุกสาขา เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยตามความตองการของ

ทองถิ่นทุกพื้นที่สามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเอกลักษณ ตอบโจทยความ

ตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและความตองการของพื้นที่ มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษารวมกับพันธมิตร การบูรณาการองคความรูจากทองถิ ่นสู

มาตรฐานสากล การยกระดับการจัดการศึกษาและงานวิจัยรวมกับภาคีเครือขายทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาโดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 

ประเด็น ไดแก 1) ใชกระบวนการ “วิศวกรสังคม” เปนกลไกการพัฒนา Soft Skill และคุณลักษณะของ

นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 2) หลักสูตร Co-creation รองรับ 

Career of the Future และ Local Economic Growth 3) เชื่อมโยงนานาชาติ สรางความเปนเลิศทาง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในสาขาท่ีมีฐานความเขมแข็งและอัตลักษณท่ีสอดคลองกับตนทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ และ 4) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปน University of Lifelong 

Learning for All ท่ีเปนตัวอยางระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยการผนึกกำลัง 38 มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พัฒนาองคกรสู Digital Organization & Green university และขอมูลควบคูกับการพัฒนาบุคลากร

ใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง Agile Learner และพรอมทำงานเชิงรุก ซึ่งมีประเด็นการดำเนินงานท่ี

สำคัญ 4 ดาน ไดแก 1) Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) การเชื่อมโยงระบบขอมูลรวมกันท้ัง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน

ทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) การเชื่อมกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางแหลงสนับสนุนอื่นๆ ดาน

นโยบายและแหลงรายได และ 5) การพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาทางอาชีพบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 - 2570 
การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) พรอมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปญหา และ

ขอจำกัดของภาค เพื่อพัฒนาไปสูการเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” โดยใช

ความรู เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการนำความรู           

ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยขับเคลื ่อนการพัฒนา ซึ ่งมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง         

ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกับแนวทางการพัฒนาท้ัง 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. พัฒนาภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมมุงสูฐานเศรษฐกิจชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง 

2. บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนถ่ินไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชน 

4. พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของภาค 

5. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวหลักและแหลงทองเท่ียวชุมชนใหไดมาตรฐานเพ่ือสราง

รายไดใหกับชุมชน 

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกชวงวัยใหไดมาตรฐานและแกปญหาความยากจนใหกับ

ผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป   
พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 

2570) สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 

1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน 
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2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 

3. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน    

การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 

4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรรัมย และสุรินทร ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาเปนไปตามวิสัยทัศน คือ “ศูนยกลางของเกษตร

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑใหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและสังคมเปนสุข” 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

1 ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570 มี 3 ประเด็น ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเก่ียวของท้ัง 

3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร             

มีวัตถุประสงคเปนศูนยการดานเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว การคาชายแดนและ

ผลิตภัณฑไหม มีวัตถุประสงคดานทองเที ่ยว คือ 1) เพื ่อใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยว           

มีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหมีศักยภาพ

สามารถรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทุกมิติ วัตถุประสงคดานการคาชายแดน คือ 1) เพ่ือ

ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนและผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน 2) เพื่อเพ่ิม

มูลคาสินคาอุตสาหกรรม BCG 3) เพื่อลดปญหาการวางงานและปญหาหนี้สินของประชาชน และ

วัตถุประสงคดานไหม คือ 1) เพื่อใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจำหนาย

ผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 2) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนทุกชวงวัย 

แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2566 – 2570   
แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2566 - 2570 มีเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร คือ 

“เมืองเกษตรอินทรีย ศูนยเศรษฐกิจชายแดน ทองเท่ียววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร 

1. จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน (4,000 ไร/ป)  

2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน (รอยละ 10 ตอป)  

3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว (รอยละ 5 ตอป)  

4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไมจังหวัด (10,000 ไร ตอป)  
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5. ครัวเรือนยากจนเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพื้นฐาน (430 

ครัวเรือน)  

6. รอยละของจํานวนคดีอาชญากรรมลดลง (รอยละ 5)  

7. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน (ไมนอยกวา 130 ลบ.ม.) 

8. สัดสวนปริมาณขยะท่ีถูกกําจัดอยางถูกตองเพ่ิมข้ึน (รอยละ 80)  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร มี 6 ประเด็นการพัฒนา ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทรเก่ียวของกับ 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจรและยั่งยืน  

วัตถุประสงค : 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย 2) เพื่อยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหได

มาตรฐาน 3) เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 4) เพื่อสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตรอินทรีย  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) จํานวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพิ่มขึ้น 2) จํานวนสินคาเกษตร

อินทรียที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 3) จํานวนชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 4) จํานวน

ผลิตภัณฑการแปรรูปดานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา : 1) สงเสริมสนับสนุนการใชผลการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตว     

มาดําเนินการ 2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) พัฒนา

ปจจัยพื้นฐานการผลิต และเกษตรกร 4) พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 

5) สงเสริมการแปรรูป และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรอินทรีย 6) การขนสงและการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรอินทรีย 7) พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย 8) พัฒนาระบบการจัดทําแผน

ธุรกิจชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน การบริการ และ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 

วัตถุประสงค : 1) เพ่ือสรางผูประกอบการเพ่ิมข้ึน 2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) จํานวนผูประกอบการเพิ่มขึ้นตอป 2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา

การคาชายแดนเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน  

แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูนําเขา-สงออก 

2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอสนับสนุนการจัดการ ดานพรมแดน

แบบเบ็ดเสร็จ ใหไดมาตรฐานสากล 3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคา การลงทุน และการ

บริการ  
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 

วัตถุประสงค : 1) เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 2) เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว 2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

ของจํานวนนักทองเท่ียว  

แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม (New 

Normal) 2) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวแนววิถีใหม (New Normal) 3) การพัฒนาและ

เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวและบริการ 4) การยกระดับการจัดงานมหัศจรรยงานชางสุรินทรสู

ระดับโลก 5) ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 6) พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร

เพิ่มขึ้นและไดมาตรฐาน 7) สงเสริมความเปนเมือง Smart City เมืองที่รองรับอารยะสถาปตย และ

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค : 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม การบริหารจัดการน้ำ และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล 

2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) จํานวนพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น  2) รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย     

3) จํานวนชุมชน/หนวยงานท่ีใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 4) ปริมาณเก็บกักน้ำเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา : 1) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 2) การ

สงเสริมการบริหารจัดการขยะ 3) การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 4) การสงเสริมการ

บริหารจัดการน้ำ  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง 

2) รายไดเฉลี ่ยครัวเรือนยากจนเพิ ่มขึ ้น 3) จํานวนตําบลตนแบบจัดการตนเองในสถานการณ          

โรคอุบัติใหมเพิ ่มขึ ้น 4) จํานวนคนวัยแรงงานและวัยผู สูงอายุไดการพัฒนาฝกอาชีพในชุมชน            

5) ครัวเรือนยากจนเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑข้ันพ้ืนฐาน  

แนวทางการพัฒนา : 1) การสงเสริมสุขภาพ 2) การปองกันและควบคุมโรค 3) การสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 4) การสงเสริมอาชีพ 5) พัฒนาทักษะอาชีพ

ประชาชนทุกชวงวัย 6) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 7) จัดการ

สวัสดิการสังคมแบบมีสวนรวมในทุกชวงวัย และยกระดับพ้ืนท่ีตนแบบทางสังคม 8) ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑข้ันพ้ืนฐาน  
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย 

วัตถุประสงค : 1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 2) เพื่อใหหมูบาน/

ชุมชน ปลอดยาเสพติด 3) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 1) จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดี

กับประเทศเพ่ือนบาน 2) จํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพ่ิมข้ึน 3) รอยละ

คดีอาชญากรรมลดลง 4) จํานวนหมูบานท่ีมีความพรอมในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยคุกคาม  

แนวทางการพัฒนา : 1) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 2) การ

พัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และหางไกล         

ยาเสพติด 3) การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

แผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. 2566 - 2570 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลัง

ของชุมชนใหมีความเขมแข็งมายาวนาน มีภารกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ปฏิรปูการจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตใหตอบโจทยความตองการของประเทศเพ่ือนำไปสูความ

ยั ่งยืน อันนำมาสู การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University และไดกำหนดให

มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกลุมมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2564 และจัดทำแผนการพัฒนาความเปนเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงตามความตองการของ

ประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน  

การเลือกสังกัดกลุมมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่กำหนดในระบบการประเมิน

ตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Thai University Strategic Classification 

and Self-Assessment System - UCLAS) ผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร      

มีความเหมาะสมสอดคลองกับสถาบันอุดมศึกษา กลุมที่ 3 : การพัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

(Area Based and Community Engagement) ซึ่งกำหนดพันธกิจหลัก ประกอบดวย 1) เนนการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นและการสรางศักยภาพใหสถานศึกษา องคกรในชุมชนและประชาชนมีความ

เขมแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 2) ผลิตบัณฑิตและเปนแหลงพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ใหมีจิตสำนึกและความรูความสามารถเพื่อเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา 

และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 3) ดำเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อนำความรูที่ไดไปใชในการ

พัฒนาชุมชน 4) สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ประยุกตและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเขากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคา และ 5) สงเสริมการ

สืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
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เปาหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดวิเคราะหศักยภาพและผลการดำเนินงานตามความเชี่ยวชาญ

ในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบ

บริบทในการดำเนินงานและสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแลว เห็นวาปญหาและความ

ตองการในทองถิ่นมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมตลอดเวลาในการ

แกไขปญหาของทองถิ่นที่มีความซับซอนจึงไมสามารถอธิบายหรือแกไขไดดวยศาสตรใดศาสตรหนึ่ง 

ดังนั ้น เพื ่อใหบรรลุสู เปาหมายของการพัฒนาทองถิ ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจึงไดมุ งเนน       

บูรณาการศาสตรทุกศาสตรที่มีอยู ประกอบดวยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รวมทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพเขาดวยกันเพื่อใหเกิดผลลัพธตามพันธกิจมหาวิทยาลัยอยางเปน

รูปธรรม จึงกำหนดเปาหมายสำคัญของการพลิกโฉม คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนองคกรท่ี

เปนแหลงภูมิปญญาและแหลงเรียนรูเนนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและการสรางศักยภาพ เพื่อการ

ดำรงชีพและใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต นำไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ทรัพยากรมนุษย สังคม ทองถ่ินจังหวัดสุรินทรและภูมิภาคใกลเคียง” ในสาขาความเชี่ยวชาญท่ีมุงเนน

ดาน “เปนแหลงรวมภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน”  

การปฏิรปูระบบบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

เพื่อการบรรลุเปาหมายสำคัญของการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจำเปนตอง

ปฏิร ูประบบการบริหารมหาวิทยาลัยในดานการบริหารบุคลากร ดานแผน ระบบการเงินและ

งบประมาณ ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและดานระบบธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรและทุกหนวยงานภายในเพ่ือนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ดังนี้  

การปฏิรูปการบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับบุคลากรซึ ่งถือเปน

ทรัพยากร ที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่กำหนด โดยการใหความสำคัญ

กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งประเภทตำแหนงวิชาการ ตำแหนงประเภท

สนับสนุน และตำแหนงประเภทผูบริหาร ใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จำเปนเพียงพอตอการ

ปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งจิตสำนึกในความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ผสานไปกับความ

เติบโตกาวหนาในสายอาชีพของตนและผูกพันองคกร เพื่อรวมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จึงตอง

วิเคราะหทบทวนและพัฒนาการวางแผนกำลังคน กรอบอัตรากำลังและกรอบระดับตำแหนง            

ใหสอดคลองและเอื้อตอการปฏิบัติงานที่สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และนำระบบความกาวหนาทางอาชีพ 

(Career Path) พรอมทั้งระบบการขอกำหนดตำแหนง/การเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรทุก

ระดับสูการปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผน การทดแทนตำแหนง

บริหารของมหาวิทยาลัย (Succession Plan) 
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การปฏิรูปแผน ระบบการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะปฏิรูประบบการบริหารของ

มหาวิทยาลัยในดานที่เกี่ยวของกับแผนงานตาง ๆ ตั้งแตการวิเคราะหและปฏิรูประบบแผนงานระดับ

ยุทธศาสตรจนกระทั ่งแผนปฏิบัต ิการประจำปเพราะความทาทายจากพันธกิจที ่กำหนดใน             

กลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 3 และเปาหมายการพลิกโฉมที่กำหนด รวมถึงการปฏิรูปแผนกลยุทธ

ทางการเงินที ่จะตองวางระบบการเบิกจาย ใหสอดรับกับระบบงบประมาณซึ่งจะตองแสวงหา      

แหลงงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ใหเพียงพอตอการดำเนินพันธกิจใหมหาวิทยาลัยมีความมั่นคง    

ทางการเงิน และการกำกับติดตามการใชใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีตนทุนกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 

การปฏิรูปกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ  ในปจจุบันสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือ

คณะกรรมการตาง ๆ ไดดำเนินการวางระเบียบและขอบังคับตาง ๆ โดยมีการออกประกาศ ระเบียบและ

ขอบังคับในดานตาง ๆ ไดแก การจัดการศึกษา การบริหารการเงิน การจัดตั้งและบริหารหนวยงาน

ภายในของสถาบัน การบริหารงานบุคคลรวมถึงการใหบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยการออก

ประกาศ ระเบียบและขอบังคับดังกลาวไดถูกยกรางและนำเสนอโดยหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบและ

ดำเนินงานตามระเบียบหรือขอบังคับนั้น ๆ จึงทำใหรางประกาศ ระเบียบ และขอบังคับมีความแตกตาง

กันเปนอยางมาก เชน การอางอิงกฎหมายและอำนาจในการออกประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ การจัด

วางรูปแบบ การใชภาษาไทยและถอยคำตามแบบของกฎหมาย การกำหนดเนื ้อหาที ่ไมตรงตาม

วัตถุประสงคของการดำเนินงาน เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดขอขัดของหรือเกิดความเสียหายในการ

ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ และเปนเหตุใหระเบียบและขอบังคับนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และอาจ

ถูกยกเลิกไดในท่ีสุด และบางครั้ง พบวา การออกประกาศ คำสั่ง ฯลฯ อาจเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

หรือมีขอขัดของไมสามารถปฏิบัติได มหาวิทยาลัยจึงตองปฏิรูประบบดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑ เพื ่อใหเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที ่มีเพิ ่มขึ ้นและเปลี ่ยนแปลงตามความ

เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและตองสอดคลองกับหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

การปฏิรูประบบธรรมาภิบาล เพื่อการบรรลุเปาหมายของแผนพลิกโฉมจำเปนยิ่งที่ตอง

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทรใหมีประสิทธิภาพอยางมี 

ประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชน บุคลากร นักศึกษา ชุมชนทองถิ่นและ

องคกรทุกภาคสวนในฐานะผูรับบริการ และในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา และ

ความไววางใจในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ จำเปนที่มหาวิทยาลัยฯ จะตองปฏิรูประบบ

บริหารใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี (Good Governance)       

เพื่อเปนแนวทางในการกำกับดูแลตนเองที่ดี สามารถดำเนินการในทุก ๆ ภารกิจดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได มีจริยธรรมและยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก  
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กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

 แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีหลักการและแนวคิดท่ีมุงเนน

ดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภายในทั้งระบบโดยผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนได     

สวนเสีย โดยมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรที ่สอดคลองตามการจัดสถาบันอุดมศึกษากลุ มที ่ 3       

กลุมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน ท่ีมุงสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค

หรือประโยชนรวมกัน การเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชนและการใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู ตลอดชีวิตอันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนน

ความสอดคลองกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ ภายใตกรอบแนวคิดในการจัดทำ

แผนพัฒนาความเปนเลิศ ดังนี้ 

 ดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกำหนดเปาประสงคและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนทิศทางการผลิต การพัฒนาผูเรียนใหตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ความตองการของสังคม ชุมชนเปนสำคัญ โดยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค       

มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปนผูเรียนรูที่สามารถประยุกตใช ความรูในการสราง

อาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม และเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม  

 ดานการวิจัย ใหความสำคัญกับการสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหม 

เพ ื ่อสร างสรรคนว ัตกรรมหร ือทร ัพย ส ินทางปญญาซึ ่งเช ื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ ส ังคม 

ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายภายในประเทศและ

ตางประเทศในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ    

มีการนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และการสงเสริมใหชุมชนนำผลงานไปใชในการแกไขปญหาและ

เปนประโยชนกับชุมชน เปนตน 

 ดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดนอมนำพระราโชบายดานการศึกษา

ในการเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เปนแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตศาสตรพระราชาเพ่ือบริการวิชาการแกสังคม  

 ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทรใหความสำคัญกับ           

การอนุรักษ พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางคุณคา มูลคาเพ่ิม 

การนำไปใชแกไขปญหาชุมชนและสรางสังคมทองถิ่นที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสืบสานองคความรู  

จากผูมีภูมิปญญาในทองถ่ิน 
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 แผนงานพลิกโฉมที่สำคัญของแผนพัฒนาแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร 

 แผนงาน :  แผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 โครงการหลัก : สุรินทรเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตระหนักถึงความสำคัญของการเปนแหลงพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในพื้นที่ท่ีมีเปาประสงคสำคัญเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนา

ประเทศ สนองความตองการของตลาดแรงงานและชุมชนทองถิ่น ผานหลักสูตรที่มีความหลากหลาย

ในศาสตรทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเปดโอกาส

ใหผูใชไดเขามามีสวนรวมกำหนดเปาหมายรวมกัน และเปดกวางเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา เนนจัดการ

เรียนรูขอเท็จจริง สถานที่จริง ทำงานไดจริง ปรับตัว ไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปน

พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก มุงหวังใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทั้งดาน 1) ความรู 

(Knowledge) 2) ทักษะ (Skills) และ 3) คุณลักษณะ (Character) สอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาดานผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ไดแก เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ (Learner) เปนผู 

รวมสรางนวัตกรรม (Co-creator) และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active citizen) โดยมีการปรับเปลี่ยน

การจัดการศึกษา คือ 1) พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) 2) พัฒนาระบบ

การจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 3) พัฒนาและสงเสริมความเปนพลเมืองที่มีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 4) สรางระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem) และ 5) ยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจะดำเนินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

รวมกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน พรอมประชาคมทองถิ่น ตางๆ ผานโครงการสุรินทรเมือง

เศรษฐกิจสรางสรรค มีโครงการยอย 2 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการยอยท่ี 1 โครงการหมูบานราชภัฏชุมชนตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 

 โครงการยอยท่ี 2 โครงการ Show & Share ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิม

คุณคาและมูลคาสูการเปนสุรินทรเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค   

 เปาหมาย 

1.  บัณฑิตมีสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและมีทักษะแหงอนาคต เพื่อเปนหลัก      

ในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ดวยกระบวนการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ

กับการทำงาน (Work Integrated Education) การบูรณาการการเรียนรูขามศาสตรและการเรียนรู   

ที ่มุ งเนนผลการเรียนรู และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียนรวมกับสถานประกอบการและ     

แหลงเรียนรูภายนอกท่ีมีคุณภาพ และตอบสนอง ความตองการการเรียนรูรายบุคคล 

2.  ประชาชนนอกวัยเรียน หรือผูที่อยูในตลาดแรงงาน (Non - Aged Group Learners) 

ไดรับการพัฒนา เสริมศักยภาพใหมีความรูและทักษะใหมสอดคลองกับตลาดแรงงานในอนาคตดวย
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การปรับระบบการรับนักศึกษา ระบบการจัดการเรียน การสอน การเทียบโอนประสบการณ การวัด

และประเมินผล ตลอดจนระบบธนาคารหนวยกิตใหสอดคลองกับความตองการผูเรียนนอกวัยเรียน 

3.  นักศึกษาไดรับการแลกเปลี่ยนประสบการณในภูมิภาคและระดับโลก สัมผัสกับวิถีชีวิต

จริงในสังคมนานาชาติ เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ และการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม 

4.  การสรางเครือขายและเปดโอกาสใหภาคเอกชน หนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวม    

ในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

1.  อัตราการได งานทำในพื ้นที ่หร ือภูม ิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate 

Employed in Region)  

2.  ความพึงพอใจอยางยิ่งของผูใชบัณฑิต หรือทองถ่ินตอคุณลักษณะบัณฑิต 

3.  สัดสวนบุคลากรที ่ไปถายทอดแลกเปลี ่ยนความรู เพื ่อในพื ้นที ่ (Talent/Academic 

Mobility Consultation) 

4.  สัดสวนของผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคม     

ในพ้ืนท่ี 

5.  จำนวนความรวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนระหวางหนวยงานภายนอก ภาคเอกชน

รวมกับมหาวิทยาลัย 

6. จำนวนเงินงบประมาณท่ีบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 

7.  ระดับคุณภาพของการผลิตกำลังคนตามการรองขอของหนวยงานหรือทองถ่ิน 

8. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green / Sustainability)              

ผลกระทบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรคาดหวังวาภายหลังการดำเนินการตามแผนพัฒนาความ      

เปนเลิศจะเกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบเชิงบวกท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. เกิดองคความรูและกระบวนทัศนใหมผานระบบ AI ที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต

สำหรับประชาชนวัยเรียน นอกวัยเรียน และหรือผู ที ่อยู ในตลาดแรงงาน (Non - Aged Group 

Learners) 

2. บัณฑิตมีองคความรูทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค

พรอมตอการทำงานท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน (Soft & Hard Skills)  

3. ผูที่อยูในตลาดแรงงาน (Non-Aged Group Learners) ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ 

(Career Path) เพ่ิมข้ึน              

4. เกิดการบูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกับเครือขายชุมชน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
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5. อนุรักษ สืบสานและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินผานชุมชนตนแบบหมูบานราชภัฏ 

6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีถูกนำไปใชสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

7. ชุมชนทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังในมิติคุณคาและมูลคา   

8. การจัดองคกรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม ภายใตหลักธรรมาภิบาลนำไปสูอันดับ

ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และชุมชน สังคม 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการภายใตแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ.

2566 - 2570 ผานโครงการหลักคือ สุรินทรเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค จะกอใหเกิดซึ่งผลผลิตและ

ผลลัพธที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหกับชุมชนทองถิ่นที่สำคัญคือ “ชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยาง

เหมาะสมแลวชุมชนจะมีอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเกณฑขั้นต่ำสามารถพึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน” 
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สวนท่ี 3 

 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร  

 
 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
  แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (mission)   

ใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน (vision) และเปาประสงคขององคกร (corporate goal) แผนยุทธศาสตร

ท่ีดีนั้นจะตองถูกกำหนดข้ึนตามวิสัยทัศนขององคกร อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกใน

องคกรที่ไดทำงานรวมกันหรือจะทำงานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี ้เปนความเห็นพองตองกันวาเปน

จุดหมายปลายทางที่องคกรประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้องคกรสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจำปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบ

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (action Plan) เพ่ือการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปไดอีกดวย 

 แผนยุทธศาสตรจะเปนการแนวทางของกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบ ในการใช

ทรัพยากรที่มีอยูจำกัด รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ไดกำหนดไว    

อันเปนผลประโยชนของสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ (public interest) ทั ้งยังเปนการ

สนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนหรือกลุมเปาหมายอีกดวย  

 สำหรับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรโดยท่ัวไปนั้น มีข้ันตอนดังนี ้

 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน (internal environment) และ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) 

 2. การกำหนดทิศทางขององคกร ซึ ่งประกอบดวย การกำหนดวิส ัยทัศน (vision)           

การกำหนดภารกิจ (mission)  การกำหนดเปาประสงครวมขององคกร (corporate goal) 

3. การกำหนดประเด ็นย ุทธศาสตร  ว ิ เคราะหถ ึงประเด ็นสำค ัญท ี ่ต องม ุ ง เน น /                  

ใหความสำคัญเพื่อที่จะบรรลุพันธกิจและเปาประสงค รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค (objective) 

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร พรอมท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบและหนวยงานสนับสนุน 

4. การกำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

5. การกำหนดกลยุทธ หรือ สิ่งที่จะทำเพื่อใหบรรลุประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค       

เชิงยุทธศาสตร
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ขอบเขตการดำเนินงาน 
1. วิเคราะหเคราะหขอมูล กำหนดรูปแบบ เครื ่องมือและกระบวนการในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2566-2570 

2. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ scenario building 

- SOAR analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน แรงบันดาลใจและผลลัพธ จากแบบสอบถาม

และการระดมสมอง 

- horizon scanning วิเคราะหแนวโนม (trends) และแรงขับเคลื่อน (drivers) ที่สำคัญ 

ใน 5 ดาน ไดแก สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และนโยบาย/การเมือง  

- วิเคราะหความไมแนนอนท่ีสำคัญท่ีจะทำใหอนาคตแตกตางกันอยางชัดเจน  

- ฉากทัศนอนาคตท่ีสำคัญ 3 ภาพ 

3. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ strategy formulation ไดแก 

สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะสงมอบหรือทำใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร  

4. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ strategic package ไดแก 

strategy/key achievement objective แตละยุทธศาสตร ราง strategic package และ strategic 

move 

5. ยกรางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2566-2570 รวมกับ

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566 – 2570 

มีกระบวนการ  5 กระบวนการหลัก ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570  

   

 2. กรอบแนวคิด 

 - สอดคลองเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ และแผนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 - สอดรับนโยบายกระทรวง อว. ยุทธศาสตร มรภ. เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย 

 - ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 - ครอบคลุมทุกพันธกิจ และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ 

 3. กระบวนการ 

- ผานการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

- สอวช. รวม Workshop ใหคำปรึกษา 

 4. เครื่องมือ 

Scenario Planning 

การวางกลยุทธดวยสถานการณ 

Strategic foresight 

การคาดการณเชิงกลยุทธ 

OKR เปาประสงคและผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญ 
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 กิจกรรมมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมบรรยายพิเศษ แลกเปล่ียนเรียนรู 
18 กรกฎาคม 2565 

 กิจกรรมท่ี 1 มอบนโยบาย ขอคิดจากสภามหาวิทยาลัย  
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป  

โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร 

 กิจกรรมท่ี  2 บรรยายพิเศษ “ประเด็นสำคัญการพลิกโฉม

สถาบันอุดมศึกษา”  

โดย ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอำนวยการ สอวช. 

 จำนวนผูเขารวม จำนวน 311 คน 

 Online     104   คน   / Onsite     207  คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการ Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ 

 ครั้งท่ี 1 Scenario Building      วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
     ผูเขารวม Online 218 คน 

ครั้งท่ี 2 Strategy formulation วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 
     ผูเขารวม Online 185 คน 

ครั้งท่ี 3 Strategic Package วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 
    ผูเขารวม Onsite 165 คน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อนุมัติ (ราง) รายงานแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2566 -2570) (ขอมูลจาก สอวช.) ในการประชุม 

ครั้งท่ี 7/2565 วันท่ี 13 กันยายน 2565 โดยใหดำเนินการยก (ราง) 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ระยะ 5 ป  

พ.ศ.2566-2570 ใหมีความสมบูรณกอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ประชุมคณะกรรมการยก (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 กันยายน 2565 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 กันยายน 2565 
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 วิพากย (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 

           โดย สอวช. ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณาจารย  

           คณะกรรมการยก (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ  

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 

           โดย สอวช. ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณาจารย  

           คณะกรรมการยก (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอนุมัติ/เห็นชอบ และการถายทอดแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 เห็นชอบกรอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ 
 วันท่ี 14 ธันวาคม 2565 

  

 เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จากคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี

แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 
 กำหนดการถายทอดและเผยแพรแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

         วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

สวนท่ี 4 

      แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร  
  

แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 
 

ปร
ะสิ

ทธ
ิผล

ตา
ม

พ
ันธ

กิจ
 

 ชุมชน/ทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

 ยกระดับคุณคาและมูลคาผลิตภัณฑ

ชุมชน 

 ฐานขอมูลพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ 

 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางพัฒนา

ครูประจำการ 

 บัณฑิตครูมีสมรรถนะสูงตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 บัณฑิตเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง เปนนัก

คิดนักพัฒนา หนวยงานภายนอกเช่ือมั่นใน

คุณภาพบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาของ

คนในพื้นที่ดวยระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 

คุณ
ภา

พ
กา

รใ
หบ

ริก
าร

  ชุมชน/ทองถิ่นมีสมรรถนะและทักษะ

สูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศไทย 

ยกระดับความสามารถในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยาง

ยั่งยืน 

 

 บัณฑิตครูไดรับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 บัณฑิตครูไดรับการบรรจุเขา

ทำงานในภูมิภาค 

บัณฑิตครูไดรับการพัฒนา

สมรรถนะตามคุณลักษณะ 

 ผูสำเร็จการศกึษามีงานทำตรงตามสาขา 

 ผูสำเร็จการศึกษาเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 มุงสรางนวัตกรรมที่เพิ่มคุณคาและมูลคา

ในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางยั่งยนื 

 มหาวิทยาลัยบริหารงานอยางเปน

ระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมี

ศักยภาพ มีความพรอมในการพัฒนา

องคกร 

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา

พ
 

กา
รป

ฏิบ
ตัิร

าช
กา

ร 

 มีงานวิจัยและบริกาวิชาการที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน/

ทองถิ่น 

 บูรณาการความรวมมือกับชุมชนภาครัฐ

และเอกชน 

 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 บัณฑิตครูมีสมรรถนะตามวิชาชีพ 

 มีเครือขายดานวิชาการ 

 มีงานวิจัยและหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่มีประโยชน 

 อาจารยมีศักยภาพ 

 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ

ประเทศ 

 มีงานวิจัยและหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่มีประโยชน 

 มีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีการจัดหารายไดที่ดี 

 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 

 บุคลากรมีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

พั
ฒ

นา
อง

คก
ร 

 พัฒนาระบบการใหบริการแบบครบ

วงจร 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

แหลงเรียนรูและบริการวิชาการ 

 พัฒนาอาจารย 

 ประยุกตและพัฒนาองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการผลิตครู 

 พัฒนากิจกรรมที่บมเพาะ         

ความเปนครู 

 สรางเครือขายความรวมมือใน

ระดับนานาชาติ 

 พลิกโฉมโรงเรียนสาธิตโดยความ

รวมมือกับทุกคณะ 

 การสรางระบบเครือขายและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

 พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักศึกษา 

 พัฒนาการจัดการศึกษา 

 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 

 สรางความรวมมือทางวิชาการและการ

วิจัยรวมกับตางประเทศ 

 พัฒนาทางดานกายภาพ 

 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ

และยกระดับการจัดหารายได 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่ตอบสนองตอ

การปฏิบัติงาน 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 4.0 เปนเสาหลักทางวิชาการ สงมอบบุคลากรสมรรถนะสูง
และนวัตกรรม สรางคุณคาและมูลคา พรอมท้ังเปนสถาบันแหงความภาคภูมิใจ          

ของจังหวัดสุรินทรและภูมิภาค

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
1 การพัฒนาทองถิ่น

“พัฒนาทองถิ่นสูความ
เปนเลิศ ดวยการวิจัย 
นวัตกรรม ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปญญา” ยุท

ธศ
าส

ตร
ที่ 

2 การพัฒนาครู 

“ผลิตครูนวัตกร              
สรางนวัตกรรมการเรียนรูสู
มาตรฐาน World Class     

เพ่ือมุงสูการเปนจุดศูนยกลาง 
(Hub) ของประเทศเพ่ือนบาน” ยุท

ธศ
าส

ตร
ที่ 

3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

“ยกระดับคุณภาพ       
การเรียนรูและมุงสราง
นวัตกรรม ที่เพ่ิมคุณคาและ
มูลคาในระดับสากล” ยุท

ธศ
าส

ตร
ที่ 

4   การบริหารจดัการ 
“พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และบุคลากรสูการเปน

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืนดวย

มาตรฐานระดับสากล” 

VISION 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ปรัชญา 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูสากล 

 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 4.0 เปนเสาหลักทางวิชาการ สงมอบบุคลากรสมรรถนะสูงและนวัตกรรม 

สรางคุณคาและมูลคา พรอมท้ังเปนสถาบันแหงความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทรและภูมิภาค 

 

เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสูสากล 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเปนหลักในการขับเคลื่อน และ

พัฒนา ทองถ่ิน 

2. ทำการวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการ

ของทองถ่ิน 

3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของทองถ่ิน โดย

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนำพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ 

4. สืบสาน อนุรักษ สงเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

5. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ 
อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร หมายถึง เปนผูท่ีมีความรูควบคูคุณธรรม 

ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม เพ่ือความม่ันคง และยั่งยืน

ของประเทศชาติ 

“มีความรอบรู ความเปนผูนำ เปยมคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
มีความรอบรู หมายถึง บัณฑิตมีความรู และนำความรู ความสามารถ ไปใชในการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศชาติใหกาวสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

ความเปนผูนำ หมายถึง บัณฑิตมีความเปนผูนำในดานการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เปยมคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค

ของคนไทย 4 ประการ อันไดแก มีทัศนคติที่ดีที ่ถูกตอง มีพื ้นฐานชีวิตที่มั ่นคงแข็งแรง มีงานทำ          

มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม 

นั่นคือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนผูที่มีความรอบรูควบคูคุณธรรม มีความ

เปนผู นำดานการพัฒนาและพรอมรับการเปลี ่ยนแปลงของโลก ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ี             

พึงประสงคของคนไทย 4  ประการ ประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตอาสา

และคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

  
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

“พัฒนาทองถ่ินสูความเปนเลิศ        

ดวยการวิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา” 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาครู 

“ผลิตครูนวัตกร สรางนวัตกรรม การเรียนรู   

สูมาตรฐาน World Class เพ่ือมุงสูการเปน 

จุดศูนยกลาง (Hub) ของประเทศเพ่ือนบาน” 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

“ยกระดับคุณภาพการเรียนรู                      

และมุงสรางนวัตกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา              

และมูลคาในระดับสากล” 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 

“พัฒนาระบบบริหารจัดการ  และบุคลากรสู

การเปนมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยมาตรฐานระดับสากล” 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น  

“พัฒนาทองถิ่นสูความเปนเลิศ ดวยการวิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา” 

 
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นเพื ่อแกไขปญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ         

และความไมเสมอภาค ในชุมชนทองถิ่น จำเปนตองเชื่อมโยงความสัมพันธของความยั่งยืนทางสังคม       
เขาดวยกันกับความยั ่งยืนทางเศรษฐกิจ และความยั ่งยืนทางดานสิ ่งแวดลอม เพื ่อนำมาเปน         
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการนำการวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการแกไขปญหา
ในชุมชน การสรางงานสรางรายไดใหเกษตรกร วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ รวมท้ัง
การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีศักยภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม นำไปสูการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นและเกิด
ความยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 
1. ผลกระทบท่ีสำคัญของยุทธศาสตร (Impact) 

จำนวนครัวเรือนท่ีพนเสนความยากจนรอยละ 5 

 

2. ผลลัพธท่ีสำคัญ (Outcome Goals) ท่ีเปนจุดเนนเชิงยุทธศาสตร  
• 14,000 ครัวเรือน ท่ีอยูใตเสนความยากจน พนเสนความยากจนรอยละ 5 ของครัวเรือน 

• มูลคาเพิ่ม (Value-added) ของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเขาไปสนับสนุน 

(Contribution) รอยละ 1 GPP จังหวัด 

• จำนวนการจดทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5  

• จำนวนกิจกรรมระดับชาติ  (National Events) 10 กิจกรรม หรือ ชิ้นงาน 

 
3. เปาประสงค (Objective) ผลสัมฤทธิ์ (Key Result) และโครงการสำคัญ (Flagships) 

เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  
O1(1) ยกระดับคุณคา

และมูลคาผลิตภัณฑ

ชุมชนดวยนวตักรรม

และเทคโนโลยี ตาม

โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

1A: รายไดทองถ่ินจากการยกระดับ
และแปรรูปสนิคาชุมชนสู
มาตรฐานสากล เพิ่มข้ึนรอยละ 
10 จากปฐานดวยองคความรูและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร 

1B: งานวิจยั นวัตกรรม องคความรูที่
สามารถนำไปใชในการแกปญหา
และพัฒนาทองถ่ินจริง 5 เร่ือง

หรือชิ้นงาน/ป  

FS1.1 โครงการการยกระดับรายได

ทองถ่ินดวยสนิคาชุมชนสู

มาตรฐาน ดวยองคความรู

และนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร 

FS1.2 โครงการพัฒนาวิจัย

นวัตกรรม สิ่งประดษิฐและ

องคความรู ที่สามารถ
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  
1C: ผูประกอบการรายใหมที่ใช

นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับสินคาชุมชน เพิ่มข้ึนอยาง

นอย 20 ราย ภายใน 5 ป  

1D: หมูบานราชภัฏตนแบบ ที่มี

มูลคาเพิ่ม (Value-added) จาก

นวัตกรรม อยางนอยจำนวน 50 

แหง ในระยะเวลา 5 ป 

นำไปใชในการแกปญหา

และพัฒนาทองถ่ินเชิงพืน้ที ่

FS1.3 โครงการบูรณาการองค

ความรูสูผูประกอบการราย

ใหมที่ใชนวัตกรรมเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสินคา

ชุมชน 

FS1.4 โครงการสรางเครือขาย

ความรวมมือเพื่อพัฒนา

แหลงเรียนรูหรือชุมชน

ตนแบบ 

FS1.5 โครงการพัฒนานักวิจัย

ชุมชน ที่เกิดจากการบม

เพาะของ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร ไดรับรางวัล

ระดับชาต ิ

FS1.6 โครงการวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม และทองถ่ิน   

O1(2) ประยุกตและ

พัฒนาองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพื่อการ

อนุรักษ สืบสาน เพิ่ม

คุณคาและมูลคารองรับ

การเติบโตของเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

1E: รายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว

และการเขามาเรียนรู การจัด

กิจกรรม (Event) ที่เปนการจัด

เอง หรือการถายทอดไปสูการจดั

กิจกรรม (Event) หรือการ

สรางสรรคผลงานที่มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสุรินทรเขาไปสนับสนนุ 

อยางนอยรอยละ 1 ของ GPP 

จังหวัดสุรินทร ภายใน 5 ป 

 
 
 
 

FS1.7 โครงการบริหารจัดการ      

ภูมิปญญาทีไ่ดรับการ

อนุรักษสืบสาน จากการ

สงเสริมทุนทางวฒันธรรม 

FS1.8 โครงการพัฒนาระบบนิเวศ

ที่สนบัสนนุตอการวิจัย 

นวัตกรรม ผลงานรับใช

ทองถ่ินสังคม และผลงาน

สรางสรรค 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  
1F: จำนวนภูมิปญญาทีไ่ดรับการ

อนุรักษสืบสาน จากการสงเสริม

ทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 

จำนวน 20 ภูมิปญญา และไดรับ

การยอมรับในระดับชาติ จำนวน 

2 ภูมิปญญา 

1G: มีแพลตฟอรม (Platform)       

ที่ทุกคนเขาถึงไดทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเปนฐาน  

FS1.9 โครงการบริหารจัดการ 

Platform ทางดานทุนทาง

วัฒนธรรม โดยใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเปนฐาน 

FS1.10 โครงการเทศกาล

แลกเปลี่ยนวฒันธรรม

นานาชาติ ประจำประเทศ

ไทย 

 
4. แผนงานเชิงกลยุทธ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน และหนวยงานรวมดำเนินการ  

กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 

ผูกำกับติดตาม / 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(Key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 1. ยกระดับผลิตภัณฑชมุชนทองถิ่น มรดก  ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สรางมูลคาเพ่ิม
ของเศรษฐกจิชุมชนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1. นิทรรศราชภฏัสรุินทร : 

แหลงเรียนรูแบบครบวงจร

เพ่ือวิจัยผลติภณัฑชุมชน

ตลอดหวงโซในทุกมติ ิ

วางแผนสำรวจแหลงเรียนรูผลติภณัฑ

ชุมชนในทุกมิต ิ

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน 
- ผูชวยอธิการบดีดานศลิปะและ
วัฒนธรรม 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณะ/สำนัก 

2. พัฒนาชุดองคความรูเฉพาะ

พ้ืนท่ี ท่ีตอบโจทยความ

ตองการของพ้ืนท่ี เพ่ือสราง

อาชีพ สรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจ การแกปญหา

สังคม ยกระดับศักยภาพ

ชุมชน และแกปญหาความ

ยากจน 

1. การสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายได

ใหกับชุมชน โครงการวิจัย และ

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือ และ

แกปญหาใหกับชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองได 

2. วิจัยพัฒนาองคความรูดานการสราง

อาชีพเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

และแกปญหาสังคม 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน 
- ผูชวยอธิการบดีดานศลิปะและ
วัฒนธรรม 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณะ/สำนัก 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 

ผูกำกับติดตาม / 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(Key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 2. พัฒนาระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เชื่อมโยงสูตลาดและการพัฒนา
พ้ืนท่ี 
1. ระบบและโครงการบมเพาะ

ผูประกอบการ 

(Incubation System and 

Program) ใหสามารถสราง

รายไดจากงานวิจัยและการ

เขาถึงตลาด 

1. การเฟนหาและพัฒนาผูผลติใน

ทองถ่ิน ท่ีไดมีการนำองคความรูใน
ทองถ่ินไปสรางผลิตภัณฑท่ีมี
นวัตกรรมและสามารถตอยอดไปสู
ผูประกอบการในอนาคตไดอยาง
ยั่งยืน 

2. การจัดกิจกรรมในหลายลักษณะ 

เชน การประกวดแผนธุรกิจ การนำ
ผลงานวิจัยไปพัฒนาสูผลติภณัฑ 
เปนตน เพ่ือพัฒนาผูประกอบการให
มีความเขมแข็ง สามารถสรางรายได
และมีความสามารถทางการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะ/สำนัก 

- ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

- คลินิกเทคโนโลย ี

- อุทยานวิทยาศาสตร 

2. การพัฒนาธุรกิจสตารทอัพ 

(Start up) /ผูประกอบการ 

SMEs 

 

1. การคัดเลือกและพัฒนา

ผูประกอบการระดับ Start up/ 

ผูประกอบการ SMEs เขาเปน 

Incubatees ของมหาวิทยาลัยตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

2. จัดกิจกรรมสรางความตระหนักดาน

จิตวิญญาณผูประกอบการ 
(Entrepreneurial Spirit) โดยผาน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรม
แผนธุรกิจ เปนตน ใหแกบุคลากร
มหาวิทยาลยัและบุคคลตาง ๆ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะ/สำนัก 

- ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

 

3. พัฒนาแพลตฟอรม 

(Platform) ท้ังแบบ 

Online และ Offline 

เช่ือมโยงงานวิจัยสูเชิง

พาณิชยและการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(เชน สภาหอการคา/สภา

อุตสาหกรรม) 

1. สงเสรมิการจดัตั้งหนวยงาน

เช่ือมโยงงานวิจัย ไดแก ตลาด
งานวิจัย (Research Market 
Place) โดยมีมหาวิทยาลยัเปนพ้ืนท่ี
สื่อกลางผานเว็บไซต อิเล็กทรอนิกส 
(University as a market place 
platform) เพ่ือใหประชาชนผูสนใจ
สามารถเลอืกงานวิจัยของบุคลากร

ท่ีเกิดประโยชนกับชุมชนเชิง

ประจักษ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะ/สำนัก 

- ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 

ผูกำกับติดตาม / 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(Key player) 
2. สรางระบบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ (งานวิจัยจากชุมชน) 

ผลิตภณัฑสินคาเกษตร / ผลิตภัณฑ

ชุมชน 

3. พัฒนานักศึกษา/ บุคลากรใหเปน

ผูประกอบการหรือตัวกลางในการ

ผลิตและจำหนายผลติภณัฑ 

แผนงานเชิงกลยุทธ : 3. บูรณาการพันธกิจสมัพันธเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรมท่ีใชในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นในทุกมิติ 
1. พัฒนากลไกการทำงานขาม

ศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินใหครอบคลุมทุกมิติ 

(รวมถึงการสงเสรมิ

เครือขายวิจัยในการพัฒนา

พ้ืนท่ี) 

1. จัดทำแผนบูรณาการพันธกิจ 

เช่ือมโยงองคความรู ตั้งแตตนน้ำ 

กลางน้ำ ปลายน้ำ  

2. สรางเครือขายงานวิจยัท้ังภายใน 

และภายนอกเพ่ือปฏิบัตติามแผน

บูรณาการพันธกิจสมัพันธ  

3. สงเสรมิสนับสนุนเครือขายนักวิจัย

ทุกศาสตร เพ่ือบูณาการความ

รวมมือ วิเคราะหปญหา และสราง

นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

4. สรางองคความรู และออกแบบ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมโดยผาน

บุคลากรทีมวิจัย เพ่ือนำไปใชในการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะ/สำนัก 

- ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

- คลินิกเทคโนโลย ี

- อุทยานวิทยาศาสตร 

2. พัฒนาโจทยวิจัยแบบมุงเปา

ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน 

1. สำรวจความตองการโจทยวิจัยแบบ

มุงเปาตามความตองการเชิงพ้ืนท่ี 

2. จัดเครือขายทีมวิจยัวางแผน

วิเคราะหความตองการพัฒนาโจทย

วิจัยใหสอดคลองกับเง่ือนไข และ

ความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

 

 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะ/สำนัก 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 

ผูกำกับติดตาม / 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(Key player) 
3. สรางแพลตฟอรมประเมินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนา และประเมินโจทยวิจัย

แบบมุงเปาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการชุมชนในพ้ืนท่ีบริการ 

4. กำหนดโจทยวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือ

นำไปใชในการนำไปพัฒนาพ้ืนท่ีวิจัย

ชุมชนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาครู  
“ผลิตครูนวัตกร สรางนวัตกรรมการเรียนรูสูมาตรฐาน World Class  

เพ่ือมุงสูการเปนจุดศูนยกลาง (Hub) ของประเทศเพ่ือนบาน” 
 

 การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของทองถิ่นและ

สังคม เปนครูดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

เปนครูพรอมใช พรอมทำงาน อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนครูผูนำในศตวรรษ  

ท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและการศึกษาของประเทศ 

 

1. ผลกระทบท่ีสำคัญของยุทธศาสตร (Impact) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการผลิตและพัฒนาครู  

และติด Top 30 ของสถาบันท่ีมีอัตราการสอบบรรจุครูสูงสุดของประเทศ 

 
2. ผลลัพธท่ีสำคัญ (Outcome Goals) ท่ีเปนจุดเนนเชิงยุทธศาสตร  

• รอยละ 50 ของบัณฑิตครูเปนครูนวัตกรที่เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการเรียน

การสอนดวยนวัตกรรม และบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร สามารถสอบบรรจุได

ในอัตราท่ีสูงระดับ 1 ใน 30  ของประเทศ และ 1 ใน 8 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

• ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนศูนยกลางพัฒนาครูประจำการของประเทศ

เพื่อนบาน โดยมีบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการศึกษาเขารับการยกระดับสมรรถนะและ

ความกาวหนาทางวิชาชีพครู อยางนอย 15,000 คน และมีรายไดไมต่ำกวา 30 ลานบาท 

 

3. เปาประสงค (Objective) ผลสัมฤทธิ์ (Key Result) และโครงการสำคัญ (Flagships) 
เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  

O2(1) พัฒนาบัณฑิตครูที่มี

ทักษะสมรรถนะสงูตรงตาม

ความตองการของ

ตลาดแรงงานทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ หรือ

ประยุกตใชทักษะเพื่อ

ประกอบอาชีพอ่ืนได  

 

2A: มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่

รวมมือกับสถาบันการศึกษา

ตางประเทศและสามารถ

นำไปใชในสถานศึกษาอยาง

นอย 80 นวัตกรรม ภายใน 5 ป 

 
 
 
 

FS2.1 โครงการพัฒนา

คณาจารยใหเปน

อาจารยนวัตกรที่ใช

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

FS2.2 โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการสอนบน 

Platform Online 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  
2B: สรางความเปนนานาชาติใหกับ

สถาบนัฯ ดวยการเพิ่มสัดสวน

นักศึกษาตางชาติดานครุศาสตร

อยางนอยรอยละ 5 ภายใน 5 

ป ของนักศึกษาทั้งหมด 

2C: รอยละ 50 ของนักศึกษามี

ผลงานทางวชิาการที่เก่ียวกับ

นวัตกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับชาติ/นานาชาติ โดยรอย

ละ 10 ของผลงานนักศึกษา

สามารถนำไปใชประโยชนใน

โรงเรียนเครือขาย 

2D: บัณฑิตครูทุกคนสามารถสอบ

ผานใบประกอบวชิาชีพครูได

กอนสำเร็จการศึกษา 

2E: โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียน

ตนแบบที่มีหลักสูตรสมรรถนะ

หลัก 6 ดาน ตามมาตรฐาน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

Competency-based 

Education (CBE) Thailand 

และไดมาตรฐานสากล (World  

Class Standard School)   

FS2.3  โครงการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการ

สอนแบบชุดการสอน

สำหรับผูประกอบ

วิชาชีพครูตอเนื่อง  

FS2.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู

รวมกับเครือขาย

ตางประเทศ 

FS2.5 โครงการพัฒนานักศึกษา

ครูใหมีสมรรถนะดิจิทัล 

สมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษ 

FS2.6 โครงการความรวมมือ

ของหลกัสูตรครุศาสตร

บัณฑิตสาขาตาง ๆ กับ

โรงเรียนสาธิตฯ ในการ

พัฒนาจัดการเรียนรูเพื่อ

เปนตนแบบใหกับ

นักศึกษาครูในการสราง

นวัตกรรมการเรียนรู 
FS2.7 โครงการพัฒนานักศึกษา

ครูใหมีผลงานวิจัย 

นวัตกรรม การตีพิมพ

และการนำเสนอผลงาน

ที่เก่ียวกับนวัตกรรม

การศึกษาและการ

จัดการเรียนรูใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ  
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ  
O2(2) ยกระดับ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร 

ใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ดานการพฒันาครู

ประจำการของประเทศ

เพื่อนบาน ตามมาตรฐาน

ระดับ World Class 

 

2F: เพิ่มจำนวนบุคลากรตางชาติใน

สายวชิาการดานที่เก่ียวของ        

อยางนอยรอยละ 5 ของ

บุคลากรทั้งหมด 

2G: มีผลงานตีพิมพที่เก่ียวกับ

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 5 

เร่ือง/ป 

2H: เครือขายความรวมมือในระดับ

นานาชาติทีส่งเสริมการเปน 

Hub ของประเทศเพื่อนบาน 

อยางนอย 3 ประเทศ 

2I: รอยละ 20 ของครูประจำการ

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทรเขารับ

การยกระดับสมรรถนะจาก

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร 

และไดรับความกาวหนาทาง

วิชาชีพครู โดยครอบคลุมครู

ประจำการที่เปนศิษยเกาทุกคน 

FS2.8 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร

ใหไดรับการ Upskill / 

Reskill ตามความ

ตองการและจำเปน  

FS2.9 โครงการสนับสนนุทุน

วิจัย สงเสริมการพัฒนา

งานวิจยัและนวัตกรรม

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนรวมทั้งการ

เผยแพรผลงานวิจัยของ

บุคลากรทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 

 

 
4. แผนงานเชิงกลยุทธ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน และหนวยงานรวมดำเนินการ 

กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 1. พัฒนาบัณฑิตครูใหมีมาตรฐานสมรรถนะระดับโลก (World Class Competency 
Standard) 
1. ผลักดันสถาบันใหไดรับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

และมาตรฐานการจัด

หลักสตูรนานาชาต ิ

1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการสอน 

2. คณาจารยสายวิชาชีพครู มีงานวิจัย

ตีพิมพนานาชาติ อยางนอยปละ 3 เรื่อง 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- คณะครุศาสตร 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(key player) 
2. ปรับระเบียบขอบังคับ

เก่ียวกับการจดัการศึกษาให

เอ้ือตอการดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับ

หลักสตูรแบบปริญญาตรีใบท่ี 2 ใหกับ

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพคร ู

2. ออกขอบังคับการบริหารจัดการการเงิน

ของหลักสูตรระยะสั้น และหลักสตูร

ปริญญาตร/ีปรญิญาโท ใบท่ี 2 ใหเอ้ือตอ

การบริหารจัดการ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- ผูชวยอธิการบดีดานนิติการ 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

- คณะครุศาสตร 
- งานนิติการ 

3. จัดประชุมวิชาการระดบั

นานาชาติ พรอมท้ังสงเสริม

ใหเกิดวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

1. จัดประชุมนานาชาตปิละอยางนอย 1 

ครั้ง 

2. จัดทำวารสารครศุาสตร 

 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

และการสื่อสารองคกร 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- คณะครุศาสตร 

- สำนักสงเสริมวิชาการและ- 

งานทะเบียน 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พลิกโฉมโรงเรยีนสาธิตโดย

รวมมือกับทุกคณะ ใหเปน

ตนแบบของโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีท่ีมีมาตรฐาน World  

Class Standard School 

และมีหลักสตูรสมรรถนะ

ตามมาตรฐาน CBE 

Thailand 

1. ยกระดับคณุภาพโรงเรียนสาธิตดวย

กระบวนการการสรางความรวมมอืกับ

หนวยงานทุกคณะ ใหเปนตนแบบของ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีมาตรฐาน World  

Class Standard School 

2. พัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ

ครู และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

และการสื่อสารองคกร 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(key player) 
• 3. จัดทำหลักสตูรสมรรถนะตามมาตรฐาน 

CBE Thailand 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- โรงเรียนสาธิตฯ 

- คณะครุศาสตร 

- สำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงานเชิงกลยุทธ :  2. ยกระดับการพัฒนาครูประจำการในลักษณะของการสรางหลักสูตรนวัตกรรม
นานาชาติ (International Innovative Curriculum) 
1. แลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญและ

บุคลากรระหวางประเทศ 

เพ่ือรวมพัฒนานวัตกรรม

การเรยีนการสอนรูปแบบ

ใหมระหวางสถาบัน 

1. สรางภาคีเครือขายการจัดการศกึษา

ระหวางไทย กับประเทศเพ่ือนบาน 

2. ศึกษาดูงานตางประเทศ 

3. รวมกับ SEAMEO STEM-ED โครงการ

พัฒนาครูกอนประจำการดวยการ

ประยุกตใช Core Teaching Practices  

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

และการสื่อสารองคกร 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- คณะครุศาสตร 

- สำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดทำหลักสตูรใหมใน

รูปแบบ 2 ภาษา โดยนำ

รองในลักษณะแซนดบอกซ 

(Sandbox) และตอยอดสู

หลักสตูรนานาชาติ ใหไดรับ

มาตรฐานระดับสากล  

1. รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานพัฒนา

คณาจารยและนักศึกษา 

2. คัดเลือกและพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรใน

ลักษณะหลักสูตร 2 ภาษา 

3. ดำเนินการหลักสตูร Sandwich 

Program  

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝาย
ยุทธศาสตรการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- คณะครุศาสตร 
- สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

(key player) 
3. สรางความรวมมือกับ

มหาวิทยาลยัพ่ีเลีย้งท่ีมี

ประสบการณเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสตูรนานาชาต ิ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพและ

ประสบการณในการพัฒนาหลักสตูร

นานาชาติดานการศึกษาและบริหาร

การศึกษา 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

และการสื่อสารองคกร 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- คณะครุศาสตร 

- สำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาโรงเรียนสาธิต ให

เปนหองปฏิบัติการสำหรับ

โรงเรียน (Lab-school) 

เพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพ

ท่ีไดมาตรฐาน รวมถึง

พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมของอาจารยและ

นักศึกษา 

สรางโรงเรียนสาธิตใหเปนพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา (Sandbox) เพ่ือใหคณาจารย

และนักศึกษาเขาทดลองการสอน 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- โรงเรียนสาธิตฯ  

- คณะครุศาสตร 

- กองพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
“ยกระดับคุณภาพการเรียนรูและมุงสรางนวัตกรรม ที่เพ่ิมคุณคา 

และมูลคาในระดับสากล” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยมุงเนนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูสากล บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการจัดการศึกษารวมกับผูใชงานบัณฑิต     
และสถาบันการศึกษาตางประเทศในประเทศเพื่อนบาน นำไปสูการสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่เทาทันโลกในอนาคตบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทยผูใชงานบัณฑิตและการพัฒนา
ทองถิ่น มุงเนนการจัดการศึกษาของกลุมคนทุกชวงวัย  และยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยระบบ   
การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ อัตลักษณ และสมรรถนะ
เปนไปตามความตองการของผูใชงานบัณฑิต มีทักษะวิชาการ (Hard Skills) ทักษะทางสังคมและ    
การมีมนุษยสัมพันธ (Soft Skills) เปนนักคิด นวัตกร และมีความพรอมในการเปนผูประกอบการ ท้ังนี้
เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายขางตน  
 

1. ผลกระทบท่ีสำคัญของยุทธศาสตร (Impact) 
  ผูเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร อยางนอย 10 คน เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงและไดรับ

การยอมรับระดับประเทศ 

 

2. ผลลัพธท่ีสำคัญ (Outcome Goals) ท่ีเปนจุดเนนเชิงยุทธศาสตร  
• รอยละ 20 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change 

Agent) รวมถึงเปนนักคิดและนักพัฒนาท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

• เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของคนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ครอบคลุมกลุ มแรงงานและกลุ มเปราะบางในพื ้นท่ี สงผลให GPP per capita ของ

ประชากรจังหวัดสุรินทร เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 1 ของปฐาน 

 

3. เปาประสงค (Objective) ผลสัมฤทธิ์ (Key Result) และโครงการสำคัญ (Flagships) 
เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 

O3(1) จัดการศึกษารวมกับ

สถานประกอบการ/การใช

ชุมชนเปนฐาน/จัดการศึกษา

รวมกับสถาบนัการศึกษาใน

ตางประเทศระดบัประเทศ

เพื่อนบาน นำไปสูการสราง

3A: มีหลักสูตรรวมกับ

สถาบนัการศึกษากับประเทศ

เพื่อนบาน รอยละ 30 ของ

หลักสูตรทั้งหมด และมีจำนวน

ผูเรียนชาวตางชาติเพิ่มข้ึน    

รอยละ 20 ตอป 

FS3.1 โครงการพัฒนาระบบการ

ผลิตและพัฒนากำลังคน

เพื่อตอบโจทยผูใชงาน

บัณฑิต และการพัฒนา

ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 
บัณฑิตที่มทีักษะที่

ครอบคลุมทั้งทางดานทักษะ

ทางวชิาชีพและ Soft Skills 

ที่เทาทันโลกในอนาคต 

3B: จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนรวมกับหนวยงาน

ภายนอก (ภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิตพรอมสู

โลกแหงการทำงานจริง เพิ่มข้ึน

รอยละ 30 และมีจำนวน

เครือขายที่รวมจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึน รอยละ 20 

3C: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรม

ชุมชนของนักศึกษาหรือบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร     

มีการนำไปใชประโยชนในพื้นที ่

ไมนอยกวา 6 ผลงาน/ป 

3D: บัณฑิตมีทักษะภาษาที่ 3 ที่ผาน

เกณฑการประเมิน ไมนอยกวา 

รอยละ 40 ของผูเรียนทั้งหมด  

3E: บัณฑิตทุกคนมงีานทำ และ

อยางนอยรอยละ 60 มีรายได

ไมต่ำกวาเกณฑข้ันต่ำของ

ประเทศ (15,000 บาท/เดือน) 

โดยอาจประกอบอาชีพรับจาง 

อาชีพอิสระ หรือเปน

ผูประกอบการ 

3F:  จำนวนผูเรียนในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนรอยละ    

20 ตอป 

FS3.2 โครงการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือเพื่อ

ยกระดับความเปนเลิศ

ดานวชิาการและวิชาชพี

ของมหาวิทยาลัย 

FS3.3 โครงการพัฒนา

สมรรถนะของผูเรียน 

ดวยการบูรณาการทักษะ

สูการเปนนวัตกรมือ

อาชีพ 

FS3.4 โครงการพัฒนาทักษะ

ทางสงัคมและการมี

มนุษยสัมพนัธ (Soft 

Skills) ของผูเรียน                       

ดวยแนวคิดวิศวกรสังคม 

 

 

O3(2) ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของกลุมคนทุก

ชวงวัยในพืน้ที่ดวยระบบ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning : LLL)  

3G: มีแพลตฟอรมการเรียนรูตลอด

ชีวิตและระบบธนาคารหนวยกิต 

(Credit Bank) ระหวาง

มหาวิทยาลยัราชภัฏในกลุม

อีสานใต 

FS3.5 โครงการ SRRU 
International Hub  of 
Lifelong Learning 

FS3.6 โครงการการพัฒนาระบบ

นิเวศนวัตกรรม
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 
3H: จำนวนผูเรียนในระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิตเพิ่มข้ึน

มากกวารอยละ 30 ตอปนบั

จากปฐาน (พ.ศ. 2565) 

3I: รอยละ 20 ของผูเรียนจาก

หลักสูตรระยะสั้นดานวิชาชีพ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอย     

รอยละ 30 

 

 

 

4. แผนงานเชิงกลยุทธ กิจกรรม  แนวทางการดำเนินงาน และหนวยงานรวมดำเนินการ 

กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 1. การพัฒนาหลักสูตร Co-creation / Sandwich Program และการทำวิจัยรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมอีสานใต มหาวิทยาลัยเครือขายท้ังในและตางประเทศ และสถานประกอบการ 
เพ่ือพัฒนาผลงานนวัตกรรมรวมกัน 
1. พัฒนาการจัดการศึกษา

รูปแบบใหมผานกลไก    

แซนดบอกซอุดมศึกษา 

(Higher Education 

Sandbox) 

1. สรางตัวแบบความรวมมือในการจัด

การศึกษารูปแบบใหม (New Model) 

กับสถาบันการศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศ 

2. สงเสรมิใหนักศึกษาไดรับใบรับรองท่ี

เปนท่ียอมรับในระดับสากล (Global 

Certification) 

3. สนับสนุนและสงเสรมิการวิจัย        

Co-creation ระหวางมหาวิทยาลยั          

ในกลุมอีสานใต มหาวิทยาลยัเครอืขาย

ท้ังในและตางประเทศ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน 
- รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะ/สำนัก 

2. สงเสรมิใหเกิดการเคลื่อนยาย

บุคลากรออกไปปฏิบัติงาน

รวมกับหนวยงานภายนอก 

1. เช่ือมโยงเครือขายและการฝกอบรมกับ

ภาคสวนอ่ืน (Demand-Driven) 

2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกร 

เพ่ือพัฒนาทักษะและสราง

ประสบการณใหมท่ีมีประโยชนตอ

มหาวิทยาลยั 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ/สำนัก 
- งานวิเทศสัมพันธ 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
3. พัฒนากลไกการเช่ือมโยง

นานาชาติ โดยสรางความ

รวมมือดานการศึกษาและ

งานวิจัยกับสถาบันการศึกษา

ในตางประเทศระดับประเทศ

เพ่ือนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา 

เมียนมาร เวียดนาม จีน 

1. เชื่อมโยงองคความรู ขอมูลกับ

เครือขายนักวิชาการผานแพลตฟอรม

ความรวมมือฯ เพ่ือระดมกำลังและ

ปจจัยทางการศึกษาและจัดเก็บขอมูล 

2. สรางความรวมมือการเรียนการสอน 

และดานตาง ๆ ขามมหาวิทยาลัยใน

ประเทศและตางประเทศ (Cross 

University Collaboration)  

3. สงเสริมการแลกเปล่ียนองคความรู 

โดยความรวมมือจากบุคลากรดาน

งานวิจัย ระดับนานาชาติ โดยสราง

ความรวมมือดานการศกึษา และ

งานวิจัยกับสถาบนัการศกึษาใน

ตางประเทศ 

4. สงเสริมการดำเนินกิจกรรม

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร

การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

และการสื่อสารองคกร 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คณะ/สำนัก 

4. จัดทำหลักสตูรใหมใน

รูปแบบสองภาษาและตอยอด

สูหลักสูตรนานาชาติใหไดรับ

มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาทักษะเฉพาะกลุมใหกับนักศึกษา

ในการแกไขปญหา ทักษะ

ภาษาตางประเทศ และการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม 

2. ขับเคลื่อนการประกันคณุภาพหลักสตูร

ดวยเกณฑมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาในลักษณะ 

Sandbox Curriculum  

4. สรางความรวมมือการเรียนการสอนขาม

มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 

5. พัฒนาการจัดการศึกษา

รูปแบบการเรียนปริญญาตรี

ลวงหนา (Pre-degree) 

สงเสริมและพัฒนาการจดัทำ Credit 

bank  

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ/สำนัก 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 2. เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับนานาชาติและภายในกลุมอีสานใต 
(Surindra Rajabhat International and South-Isan Hub of Lifelong Learning) 
1. พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู

ตลอดชีวิตและระบบเทียบ

โอนหนวยกิต ขามสถาบัน

ภายในกลุมอีสานใต 

1. สรางรายวิชาท่ีชวยใหนักศึกษามีขอมูล

การตัดสินใจอยางเปนระบบ ท้ังปริมาณ 

/ คุณภาพ เพ่ือการตดัสินใจ 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน (MOOC) 

3. สรางหลักสูตรฝกอบรมรวมกับองคกร

ภายนอก 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 

2. พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนความ

เปนมืออาชีพระดับนานาชาติ 

เพ่ือยกระดับรายไดและ

คุณภาพชีวิตของผูเรียน เชน 

หลักสตูรการบัญชีนานาชาต ิ

1. สรางหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยัท่ีมีความโดดเดน 

2. สรางหลักสูตรขามคณะ ขามสาขา 

(Cross-School Cross Disciplines) 

เพ่ือตอบโจทยท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและสังคม 

3. รวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 

แผนงานเชิงกลยุทธ : 3. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ (Internationally 
Educational Innovation Ecosystem) 
1. พัฒนาระบบแพลตฟอรมการ

เรียนรูเสมือนจริงและเชิงรุก 

(Virtual & Active Learning 

Platform/ Blended-

learning Platform) และ

สงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม

การศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดรูปแบบ

การเรยีนรูท่ีหลากหลาย 

1. แสวงหาแหลงฝกงาน (Internship) 

แบบ Active Learning รวมกับ

ภาคเอกชน ชุมชน มูลนิธิและองคกรใน

ตางประเทศ 

2. สรางเครือขายกับโรงเรียน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการฯ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
2. สรางกลไกดึงดูดบุคลากรผูมี

ศักยภาพสูงจากตางประเทศ 

ท้ังนักศึกษาและบุคลากรสาย

วิชาการ (Visiting Scholar 

and Professor) เพ่ือสราง

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปน

สากลมากข้ึนภายใน

มหาวิทยาลยั 

1. จัดทำโครงการความรวมมือกับ

นานาชาติ 

2. สนับสนุนใหผูเช่ียวชาญมาใหคำแนะนำ

และจัดการสอน 

3. ประสานความรวมมือกับผูเช่ียวชาญท่ีมี

ศักยภาพตางๆ จากตางประเทศหรือ

มหาวิทยาลยัตางประเทศเพ่ือการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

4. การพัฒนาการศึกษาเรียนรูรวมกันกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 

3. สรางความรวมมือทาง

วิชาการและการวิจัยรวมกับ

ตางประเทศ (Joint Degree 

& Joint Research 

Program) 

1. รวมมือวิจัยการพัฒนาศักยภาพคนกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 
2. สรางเครือขายการพัฒนาการศกึษา

ระหวางประเทศ 
3. ประสานความรวมมือเครือขายทาง

วิชาการและการวิจัยท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ 

4. จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ 

และระดับนานาชาติ สงผลงานวิชาการ
เขาประกวดในเวทีระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติรวมกับหนวยงาน
พันธมิตร 

5. พัฒนาศูนยวิชาการอินเตอร เพ่ือเปน

ศูนยบริการวิชาการระหวาง
ตางประเทศ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และการสื่อสารองคกร 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะ/สำนัก 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ 
“พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสูการเปนมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนดวยมาตรฐานระดับสากล” 
 

  สภาพแวดลอมทางการบริหารสถาบันการศึกษาของโลกปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงและมีการ

แขงขันอยูตลอดเวลา การบริหารจัดการองคกรรูปแบบเดิมมักจะลาชาไมทันการณ รวมท้ังไมสามารถ

สนองตอบความคาดหวังของสังคม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีผลตอการดำเนินชีวิตทุกดาน (Digital Disruption) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจึงตอง

ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ตั้งเปาหมายพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) เพื ่อให

มหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขัน พัฒนากระบวนการทำงานขับเคลื่อนขนานไปกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหบรรลุตามพันธกิจ

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ตองมีการวางระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในคุณธรรม 

ศีลธรรม และจริยธรรม ดวยหลักการและวิธีการท่ีเปดเผย โปรงใส และเปนธรรม โดยการบริหารดวย

หลักธรรมาภิบาล และสงเสริมใหเกิดหนวยธุรกิจใหมๆ (New Business Model) โดยอาศัยความ

เขมแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของคณะและหนวยงาน เพ่ือสรางความเจริญเติบโต 

และความม่ันคงทางการเงินแกองคกร 

 

1. ผลกระทบท่ีสำคัญของยุทธศาสตร (Impact) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ติด Top 10 ของ Sustainable Development Goal (SDG) 

Ranking  (ดานขจัดความยากจน การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน)     

ในภูมิภาคอีสาน 

 

2. ผลลัพธท่ีสำคัญ (Outcome Goals) ท่ีเปนจุดเนนเชิงยุทธศาสตร  
• มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัย 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และอยูใน Top 10 ของ SDG Ranking (ดานขจัด

ความยากจน การศึกษาที่มีคุณภาพ และความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในภูมิภาค

อีสาน 

• มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 20 ตอป และมีเสถียรภาพทาง

การเงินสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ 
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3. เปาประสงค (Objective) ผลสัมฤทธิ์ (Key Result) และโครงการสำคัญ (Flagships) 
เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 

O4(1) พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ทักษะและ

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน และมี

ความกาวหนาตามสาย

อาชีพ  

 

4A: บุคลากรที่ดำรงตำแหนงวชิาการ 

(ผศ., รศ., ศ.) มีสัดสวนเพิ่มข้ึน

จากรอยละ 40 เปนรอยละ 60 

โดยมีบุคลากรที่ไดตำแหนงดาน

การสอนอยางนอย 3 คน 

(ประมาณรอยละ 1) และดาน

การรับใชทองถ่ินอยางนอย 15 

คน (ประมาณรอยละ 5) ภายใน 

5 ป  

4B: บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 20 

ตอป สามารถทำงานแบบเนน

ประสิทธิภาพ มีประสิทธผิล 

(Agile) และสามารถทำงานขาม

สายงานได 

4C: รอยละ 20 ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร มี

ทักษะดิจิทัล/ภาษาอังกฤษ และ/

หรือภาษาที่ 3 ผานระดับกลาง 

(Intermediate) ตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

4D: บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร อยางนอย 50 คน 

(ประมาณรอยละ 10) ไดรับ

รางวัลหรือยกยองเชิดชูความเปน

เลิศในดานตาง ๆ ทีส่อดคลองกับ

สายงาน ทัง้ระดับชาติ/นานาชาติ 

ภายใน 5 ป 

4E: บุคลากรสายสนบัสนนุ รอยละ 20 

สามารถเขาสูตำแหนงทีสู่งข้ึน 

และตำแหนงบริหารในระดบัที่

สูงข้ึน 

FS4.1 โครงการ Upskill, Reskill,         

New skill สูบุคลากรมืออาชีพ   

FS4.2 โครงการพัฒนาทักษะ 

Upskill/ Reskill อาจารยเพื่อ

ตอบสนองตอการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

FS4.3 โครงการพัฒนาการบริหาร

สำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

(Talent)  

FS4.4 โครงการการจัดการความรูสู

องคกรการเรียนรู 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 
O4(2) พัฒนาระบบ

บริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพและ

โปรงใส ดวย IT & 

Digital 

4F: มีฐานขอมูล (Big Data) 

ตอบสนองตองานวิจัยและการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ินที่เชื่อมโยง

ระบบบริหารงานที่สำคัญ ไดแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

Management Information 

System (ERP/MIS), Content 

Management System (CMS) 

ของทุกหนวยงานอยางไรรอยตอ 

4G: ทุกคณะมีการนำเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่

เปนเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence 

: EdPEx) มาใช โดยแตละคณะมี

ระดับคะแนน ไมนอยกวา 200 

คะแนน 

4H: ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม

และความโปรงใส (Integrity 

and Transparency 

Assessment : ITA) ไมนอยกวา 

95 คะแนน (ระดบั AA) (ภายใน

ปงบประมาณ 2570) 

FS4.5 โครงการปรับปรุงและพฒันา

โครงสรางพืน้ฐานดิจิทลั และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ   

FS4.6 โครงการปรับปรุงแกไข 

ขอบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเพื่อ

สนับสนนุการเปนองคกร

สมรรถนะสูง 

FS4.7 การสรางแพลทฟอรมความ

รวมมือในระดับชาติและ

นานาชาติ  

FS4.8 การสงเสริมเทคโนโลยีและ

ระบบแวดลอมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพการปฏิบัตงิาน 

FS4.9 โครงการอบรม สรางความรู
ความเขาใจ การดำเนินงานที่
เปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) 

FS4.10 โครงการพัฒนาระบบ SRRU 

- EdPEx  

FS4.11 โครงการเครือขายความ
รวมมือ การดำเนินงานที่เปน
เลิศ (Education Criteria 
for Performance 
Excellence: EdPEx) 

FS4.12 โครงการอบรม สรางความรู

ความเขาใจการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

FS4.13 โครงการพัฒนาระบบ SRRU 

- ITA 
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เปาประสงค ผลสัมฤทธิ ์ โครงการสำคัญ 
O4(3) สรางความ

มั่นคงดานรายได   

และเสถียรภาพ

ทางการเงิน 

4I: มีรายไดจาการบริการวิชาการ

อยางนอย 25 ลานบาทตอป 

4J: มีรายไดจากแพลตฟอรมการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางนอย 30 

ลานบาทตอป 

4K : รายไดจากการดึงดูดนักศึกษาใน

จากประเทศเพื่อนบานเขามา

เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 

10 ตอป 

4L : รายไดจากสินคาและทรัพยสิน

อยางนอย 40 ลานบาทตอป 

FS4.14 โครงการจัดตั้งศูนยความเปน

เลิศแหงมหาวิทยาลัย (บริการ

ทางวชิาการ)   

FS4.15 โครงการจัดตั้งศูนยบริหาร

ทรัพยสินทางปญญา 

(สังหาริมทรัพย)   

FS4.16 โครงการจัดตั้งศูนยบริหาร

สินทรัพย (อสงัหาริมทรัพย)    

 

 
4. แผนงานเชิงกลยุทธ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน และหนวยงานรวมดำเนินการ 

กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
แผนงานเชิงกลยุทธ : 1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเสนทางอาชีพ 
1. สราง Growth Mindset ท่ีมุงสู

มาตรฐานระดับสากลใหกับกลุม

ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ 

และมีการพัฒนาทักษะท่ี

หลากหลาย สามารถทำงาน

แบบ Agile เปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลงและสามารถ

ทำงานขามสายงานได 

1. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรให

มีมาตรฐานการทำงานตาม

สมรรถนะ Digital 

2. พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

บุคลากรเพ่ือยกระดับใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี

สูงข้ึน 

3. สนับสนุนการทำงานเปนทีมใน

การแกไขปญหาเพ่ือความรวดเร็ว

และความมีประสิทธิภาพในการ

แกไขปญหา 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 

- คณะ/สำนัก 

- สำนักงานอธิการบด ี

 

2. มีการกำหนดภาระงาน 

คาตอบแทนและเสนทางอาชีพ 

(Career Path) ท่ีเหมาะสม

สำหรับแตละตำแหนงเพ่ือสราง

แรงจูงใจ 

1. ปฏิรูปโครงสรางการบริหารบุคคล

ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

2. สงเสรมิและสนับสนุนภาระงาน

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- คณะ/สำนัก 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
3. พัฒนาระบบ Coaching และ 

Mentoring สำหรับอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน และ

คัดเลือกบุคลากรท่ีมี

ความสามารถโดดเดนเปน

ตนแบบ (Role Model) 

1. มีกลไกการชวยเหลือ ให

คำแนะนำในการปฏิบัติงานการ

พิจารณาและความกาวหนา

สำหรับอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

2. มีการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ

บุคลากรดีเดน รวมท้ังมีการถอด

บทเรียนการทำงานของบุคลากร

เหลาน้ันเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีด ี

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สำนักงานอธิการบด ี

4. พัฒนาระบบกลไกการทำงาน

แบบรวดเร็ว (Fast Track) 

สำหรับกลุมผูมีความสามารถ

โดดเดนและทาทาย (Talent) 

1. จัดตั้งคณะทำงานกลุมคณาจารย

รุนใหมใหสามารถทำงานรวมกัน

เปนทีม 

2. พิจารณาทบทวน ปรับปรุงและ

พัฒนากลไกการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 

5. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือมุงสูการเปน

มหาวิทยาลยั 4.0 

พัฒนากลไกล สงเสริม และยกระดับ

การปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร เพ่ือมุง

สูการเปนมหาวิทยาลัย 4.0 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- คณะ/สำนัก 

แผนงานเชิงกลยุทธ : 2. สรางองคกรทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
1. จัดทำ Digital 

Transformation Plan และ

กำหนดผูรับผดิชอบท่ีชัดเจน  

1. พัฒนาและกำหนดแผนการ

ปรับเปลีย่นองคกรเปนองคกรท่ี

ทันสมัย มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตอบสนองความ

ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการพัฒนา Platform การ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม กอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี

ตองการ 

 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและ
การสื่อสารองคกร 
- ผูชวยอธิการบดีดานจดัหารายได
และสิทธิประโยชน 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
2. เช่ือมโยง Big Data Platform 

ท่ีประกอบดวยฐานขอมลู     

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีครบทุกดาน 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ผูเช่ียวชาญและนวัตกรชุมชน 

และผูประกอบการทองถ่ิน 

ตลอดจนการตดิตามผลผูสำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรตาง ๆ เขา

กับระบบอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลยั (ERP/MIS, CMS) 

แบบไรรอยตอ และมกีารสรุป

แสดงผลรวม (Dashboard) ท่ี

แสดงผลแบบ Real Time ท่ี

แมนยำ และสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 

พัฒนาระบบฐานขอมลู Big Data 
ใหครอบคลุมขอมูลผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทุกมิติ ท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ชัดเจน แมนยำ 
 

 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน 

- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและ

การสื่อสารองคกร 

- ผูชวยอธิการบดีดานศลิปะและ

วัฒนธรรม 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

- คณะ/สำนัก 

3. ปฏิรูปหลักสูตรและการรับรอง

คุณภาพใหบรรลุตามมาตรฐาน 
Asean University Network 

Quality Assurance (AUN-

QA) 

1. สรางความรูความเขาใจ ใน

กระบวนการจดัการเรียนรูท่ีเนน

ผลลัพธการเรียนรู OBE 

(Outcome-based education) 

เกณฑเครือขายมหาวิทยาลยั

อาเซียน (ASEAN University 

Network Quality Assurance) 

และแนวการนำเกณฑมาตรฐาน

ไปปฏิบัติพรอมท้ังวิเคราะหเรื่องท่ี

ตองปรับปรุง (AUN-QA 

Implementation and Gap 

Analysis) และการจัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง SAR (Self-

Assessment Report) ให

ผูบริหารและผูรับผดิชอบหลักสตูร 

2.จัดทำแผนขับเคลื่อน ปฏิรปู

หลักสตูรและการรับรองคณุภาพ

ใหบรรลตุามมาตรฐาน Asean 

University Network Quality 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ

การศึกษา 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

- คณะ/สำนัก 

- งานมาตรฐานการศึกษา 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
Assurance  (AUN-QA) ป 

2566-2570 และแผนการ

ขับเคลื่อนรายป โดยกำหนด

กิจกรรมโครงการ งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

3. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

โดยมลีักษณะการรวมกับ

เครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนา

ผลการดำเนินการประกันคณุภาพ

ตามเกณฑ AUN-QA โดย

ประยุกตใชกระบวนการจดัการ

ความรู (Knowledge 

Management) และการใชขอมูล

เทียบเคียง (Benchmarks) ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถ อันจะสงผลให

หลักสตูรไดรับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน AUN-QA  

4. เรงพัฒนาคณาจารย บุคลากรให

ไดรับการรับรองเปนผูประเมิน

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

AUN-QA 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานขอมูล
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดเก็บขอมลูและการตดิตาม
ความกาวหนา การประเมิน
หลักสตูร และการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน AUN-QA  

4. ปฏิรูประบบการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยัสูความเปนเลิศ 

ดวยแนวทางตามเกณฑคณุภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ี

1. สรางความรูความเขาใจ ในเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการ ท่ีเปนเลิศ 

(Education Criteria for 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ

การศึกษา 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
เปนเลิศ (Education Criteria 

for Performance 

Excellence: EdPEx) 

Performance Excellence: 

EdPEx) ใหกับผูบริหาร 

ผูรับผิดชอบและบุคลากรทุก

ระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

บริหารจดัการผลการดำเนินการ

ขององคกร ช้ีนำความคิดในเชิงกล

ยุทธ ชวยกระตุนการสื่อสารและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ปรับปรุง

กระบวนการ ขีดความสามารถ 

และผลลัพธการดำเนินงาน  

2. จัดทำแผนขับเคลื่อนปฏิรปูระบบ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู

ความเปนเลิศ ดวยแนวทางตาม

เกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการท่ีเปนเลศิ (Education 

Criteria for Performance 

Excellence: EdPEx) ป 2566-

2570 และแผนการขับเคลื่อนราย

ป โดยกำหนดกิจกรรมโครงการ 

งบประมาณ ผูรบัผิดชอบอยาง

ชัดเจน เพ่ือการบรรลเุปาหมาย 

200 คะแนนในป พ.ศ.2570  

3. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

โดยมลีักษณะการรวมกับ
เครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนา
ผลการดำเนินการประกันคณุภาพ
ตามเกณฑ EdPEx โดย
ประยุกตใชกระบวนการจดัการ
ความรู (Knowledge 
Management) และการใชขอมูล
เทียบเคียง (Benchmarks) ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ อันจะสงผลให
หลักสตูรไดรับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน EdPEx 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- คณะ/สำนัก 

- งานมาตรฐานการศึกษา 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
4. สงเสรมิใหหนวยงานและ

ผูปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับปรุง

การนำองคกร กระบวนการ
ทำงาน การสรางมาตรวัดของ
องคกรในทุกดานใหสอดคลอง
และบูรณาการกันอยางตอเน่ือง  

5. เรงพัฒนาคณาจารย บุคลากรให

ไดรับการรับรองเปนผูตรวจ
ประเมินรางวัลคณุภาพแหงชาติ 
(TQA Assessor) 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานขอมูล
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดเก็บขอมลู การตดิตาม
ความกาวหนา การประเมิน
องคกรท้ังระดับคณะและสถาบัน 
และการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการองคกรตาม
มาตรฐาน EdPEx  

5. ยกระดับการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ของมหาวิทยาลัยผานพันธกิจ

หลัก และนำไปสูการจดัอันดับ

ของ THE World University 

Rankings  

1. สงเสรมิ พัฒนาใหความรู

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ใหกับผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือนำไปสูการประยุกตใหเขากับ
การดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย  

2. จัดทำแผนการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
มหาวิทยาลยัผานพันธกิจหลัก 
และนำไปสูการจัดอันดบัของ 
THE World University 
Rankings ป 2566-2570 และ

แผนการขับเคลื่อนรายป โดย

กำหนดกิจกรรมโครงการ 

งบประมาณ ผูรบัผิดชอบอยาง

ชัดเจน เพ่ือการบรรลเุปาหมายใน

ระดับ Top 10 SDGs Ranking 

ในภูมิภาคอีสาน  

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ

การศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- คณะ/สำนัก 

- งานมาตรฐานการศึกษา 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
3. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

โดยมลีักษณะการรวมกับ
เครือขายความรวมมือ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยผานพันธ
กิจหลัก โดยประยุกตใช
กระบวนการจดัการความรู 
(Knowledge Management) 
และการใชขอมูลเทียบเคยีง 
(Benchmarks) ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพ่ือการจัดอันดับของ 
THE World University 
Rankings ท่ีดีข้ึน  

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานขอมูล
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดเก็บขอมลู การตดิตาม
ความกาวหนา การดำเนินงาน 
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs)  

6. ยกระดับการดำเนินการของ

มหาวิทยาลยั รองรับการ

ขับเคลื่อนโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

1. เรงจัดทำแผนขับเคลื่อน ITA โดย

นำเปาหมายการบรรลุ ผลการ

ประเมิน ระดับ 95 คะแนน ในป 

2570 มากำหนดเปาหมายรายป

และกำหนดหนวยงาน ผูรับผิดชอบ 

ผูจัดทำขอมูลท่ีสอดคลองกับ

หลักการในแบบวัด IIT EIT และ 

OIT โดยพิจารณานำผลการประเมิน 

ITA ในอดีตมากำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือการปรับปรุง

ผลผลิตผลลัพธ กระบวนการ และ

การบริการใหดีข้ึน  

2. เรงสรางความรูความเขาใจใน

วัตถุประสงค หลักการและ

รายละเอียดตัวบงช้ีการประเมิน 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ
การศึกษา 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ/สำนัก 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
ITA ระเบียบกฏหมายและหลัก

ปฏิบัติราชการใหกับผูบริหาร 

บุคลากรทุกระดับใหรับทราบตาม

คูมือท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. 

ประกาศใชในแตละปงบประมาณ  

3. เรงพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน 

หรือการปฏบัิติราชการเพ่ือ

ยกระดับการขับเคลื่อนการ

สงเสริมคณุธรรมและความ

โปรงใสในหนวยงาน ตลอดจน

การสรางแนวทางการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน ผูมสีวนได

สวนเสยีภายนอก และการ

เปดเผยขอมูลตอสาธาณะ ให

หนวยงานสามารถอำนวยความ

สะดวกใหแกผูรับบริการใหไดรบั

บริการท่ีดีข้ึน รวมท้ังเปดโอกาส

ใหมีสวนรวมกำกับติดตามและ

ตรวจสอบการดำเนินงานดวย  

4. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม 

ความคืบหนา และผลการ

ดำเนินการ โดยใชระบบ

ฐานขอมูล และเทคโนโลยดีิจิทัล 

5. สนับสนุนการเปนภาคคีวาม

รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือ

หนวยงานอ่ืน เพ่ือแลกเปลีย่น

เรียนรู และยกระดับผลการ

ดำเนินงาน  

7. ปรับกฎระเบียบการทำงานของ

บุคลากรท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
รวมกับชุนชนทองถ่ิน การ
แลกเปลีย่นผูเช่ียวชาญและ
บุคลากร การสรางความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาและองคกร
ท้ังในและตางประเทศ 

1. ปรับปรุงขอบังคับการบริหาร

การเงิน ใหเอ้ือตอบุคลากรทำงาน

รวมมือกับชุมชน 

2. จัดตั้งสถาบัน Teacher 

Excellent 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและ
การสื่อสารองคกร 
- ผูชวยอธิการบดีดานนิติการ 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานนิติการ 

8. ปรับกฎระเบียบการทำงาน

ภายในใหมีความโปรงใสและ              

มีธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงขอบังคับเก่ียวกับการ

ทำงานภายในมหาวิทยาลัยใหมี

ความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรแผน
และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
- ผูชวยอธิการบดีดานนิติการ 
- ผูชวยอธิการบดีดานจดัหารายได
และสิทธิประโยชน 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักงานอธิการบด ี
- งานนิติการ 

9. พัฒนากลไกการสื่อสารของ

มหาวิทยาลยั เพ่ือสรางการรับรู

ใหกับบุคลากรภายใน และ

สื่อสารศักยภาพของ

มหาวิทยาลยัแกบุคคลท่ัวไป   

ท้ังในและตางประเทศ 

บูรณาการ ประชาสัมพันธกับ

หนวยงานภายในสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

ศูนยภาษา ศูนยวิเทศสัมพันธ ศูนย

คอมพิวเตอร จัดทำ website 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการสื่อสารของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร เพ่ือมุง

สูความเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินระดับชาติและสากล 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและ

การสื่อสารองคกร 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- คณะ/สำนัก 

แผนงานเชิงกลยุทธ : 3. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและยกระดับความสามารถในการจดัหารายได 
1. พัฒนาการบริหารจัดการรายได

จากการบริการวิชาการโดย

ปรับปรุงกฎระเบียบรองรับการ

จัดสรรผลประโยชนและ

คาตอบแทนบุคลากรในการทำ

โครงการวิจัยกับภายนอกใหจูง

ใจมากข้ึน 

1. พัฒนา ปรับปรุง แกไข จัดทำ 

ระเบียบท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอ

การจูงใจบุคลากร 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

การจัดสรรผลประโยชนใหมีความ

รวดเร็วและเปนธรรม 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรแผน
และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
- ผูชวยอธิการบดีดานจดัหารายได
และสิทธิประโยชน 
- ผูชวยอธิการบดีดานนิติการ 
หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักงานอธิการบด ี
- กองนโยบายและแผน 
- กองคลัง 
- งานนิติการ 
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กิจกรรม (task) 
แนวทางการดำเนินงาน 

(how to) 
หนวยงานรวมดำเนินการ 

 (key player) 
2. บริหารจัดการรายไดจาก

แพลตฟอรมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

1. นำสารสนเทศจาก Big data มา

วิเคราะห หาแนวทางการจัดทำ 

Platform เน้ือหา/หลักสูตร ท่ี

สำคัญและจำเปนสำหรับกลุม

ผูรับบริการตางๆ  

2. การสำรวจความตองการและ

ความจำเปนของ Stakeholder  

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรแผน

และการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและ

การสื่อสารองคกร 

- ผูชวยอธิการบดีดานจดัหารายได

และสิทธิประโยชน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- กองนโยบายและแผน 

- กองคลัง 

3. บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมรายได

จากแหลงตาง ๆ โดยใชจุดแข็ง 

สรางความแตกตางและมีกลุม

ลูกคาท่ีชัดเจน ไดแก การ

บริหารจดัการทรัพยสิน การ

บริการใหแกผูประกอบการ 

(การรับรองมาตรฐาน การ

ทดสอบ และข้ึนทะเบียน) 

ปรับปรุง พัฒนาทรัพยสิน และ

ระบบการจัดการทรัพยสินใหเกิด

รายไดตามเปาหมาย 

ผูกำกับติดตาม 
- รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรแผน

และการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

- ผูชวยอธิการบดีดานจดัหารายได

และสิทธิประโยชน 

หนวยงานรวมดำเนินการ 
- สำนักงานอธิการบด ี

- กองนโยบายและแผน 

- กองคลัง 
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สวนท่ี 5 
กลไกการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ

และการตดิตามประเมนิผล 
 
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
 

  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดัน    

การทำงานของกลไกทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ      

มีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม รวมท้ังตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลาย

มิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน ประสานกัน และไป

ในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุงสู จุดมุงหมายสูงสุดขององคกร คือ วิสัยทัศนที่ตั ้งไวความสำเร็จของ        

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสำเร็จจึงประกอบดวยสวนสำคัญ ดังนี้ 

  1. สรางการรับรู ความเขาใจแผนยุทธศาสตร แก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกโดยการจัดประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร ซึ ่งประกอบดวย 

ปรัชญา ว ิส ัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และกลยุทธ  พรอมทั ้งจ ัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ สื่ออิเล็กทรอนิกส และประชาสัมพันธ ผานสื่อทุกชองทางของทุกมหาวิทยาลัย  

 2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของมหาวิทยาลัยที ่ประกอบดวยรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธหลัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ ที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 3. จัดหาทรัพยากรเพื่อใชในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

4. บูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)               

ท่ีกำหนดไว
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การติดตามและประเมินผล 

  จากการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตองมีการวัดความสำเร็จ      

ในการบรรลุเปาประสงคในระดับตาง ๆ ตองมีการติดตามและประเมินผล เพื ่อชวยใหทราบถึง

ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางแกไข

ตอไป ซึ่งการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะตองอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ 

และหลายระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

  1. แตงตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

  2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน กำหนดกรอบ แนวทางวิธีการและเครื่องมือการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ 

4. ใหหนวยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปที่กำหนดในรอบ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตอมหาวิทยาลัย 

5. นำขอมูลที ่ไดจากการติดตามผลการดำเนินงานตามขอ 4 มาวิเคราะหและสรุปผล       

การดำเนินงานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในป         

ท่ีผานมา 

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป และรายงานผลการกำกับ

ติดตามการดำเนินงานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กำหนดในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน            

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

7. เผยแพรขอมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตอสาธารณะ 

8. นำผลการดำเนินงานมาใชประโยชนหรือแกไข ปรับปรุง เพ่ือนำไปใชในปถัดไป 

9. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับนโยบายที่เกี ่ยวของ โดยนำ       

กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานมาแปลงเปนแผนงาน/โครงการท่ีปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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แผนภูมิแสดงการนำยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัสูการปฏิบัติ 

และการตดิตามประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 4.0 เปนเสาหลักทางวิชาการ                 

สงมอบบุคลากรสมรรถนะสูงและนวัตกรรม สรางคุณคาและมูลคา    

พรอมทั้งเปนสถาบันแหงความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทรและภูมิภาค 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

สรางการรบัรู ความเขาใจ

ถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ 

จัดทำแผนปฏิบตัิราชการ

ประจำป 

บูรณาการการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม รวมกัน 

ติดตามและประเมินผล 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 

ผูบริหาร/หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ 

ผูบริหาร/หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ 

คกก.ติดตามและประเมินผล 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที ่

นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร/หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ 
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รายการเปาประสงค ผลสัมฤทธิ์ และคาเปาหมายรายป 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 
“พัฒนาทองถ่ินสูความเปนเลิศ ดวยการวิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา” 

 

เปาประสงค 
(Objective) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Key Result) 

หนวยนับ 
Base 
line 

คาเปาหมาย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

66 67 68 69 70 

O1(1) 
ยกระดับ
คุณคาและ
มูลคา
ผลิตภัณฑ
ชุมชนดวย
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี 
ตามโมเดล
เศรษฐกิจ 
BCG 

1A: รายไดทองถิ่นจากการยกระดับและแปรรูป

สินคาชุมชนสูมาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นรอยละ 

10 จากปฐาน ดวยองคความรูและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

รอยละ 5 6 7 8 9 10 

1B: งานวิจัย นวัตกรรม องคความรูที่สามารถ

นำไปใชในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น

จริง 5 เร่ืองหรือชิ้นงาน /ป 

เร่ืองหรือ

ชิ้นงาน 

1 5 10 15 20 25 

1C: ผูประกอบการรายใหมที่ใชนวัตกรรมเพือ่

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาชุมชน เพิ่มขึน้

อยางนอย 20 ราย ภายใน 5 ป  

ราย 3 5 10 15 20 25 

1D: หมูบานราชภัฏตนแบบ ที่มีมูลคาเพิ่ม 

(Value-added) จากนวัตกรรม อยางนอย

จำนวน 50 แหง ในระยะเวลา 5 ป 

แหง - 10 20 30 40 50 

O1(2) 
ประยุกตและ
พัฒนาองค
ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือ
การอนุรักษ 
สืบสาน เพ่ิม
คุณคาและ
มูลคา  
รองรับการ
เติบโตของ
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

1E: รายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวและการเขา

มาเรียนรู การจัดกิจกรรม (Event) ที่เปน

การจัดเอง หรือการถายทอดไปสูการจัด

กิจกรรม (Event) หรือการสรางสรรค

ผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเขาไป

สนับสนุนอยางนอยรอยละ 1 ของ GPP 

จังหวัดสุรินทร ภายใน 5 ป 

(บาท/คน/ป)  

 

79
,0

45
.2

 

- - - - 

79
,8

35
.6

5 

1F: จำนวนภูมิปญญาที่ไดรับการอนุรักษสืบสาน 

จากการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมที่มี

ศักยภาพ จำนวน 20 ภูมิปญญา และไดรับ

การยอมรับในระดับชาติ จำนวน 2          

ภูมิปญญา 

  

ภูมิปญญา 

 

 

ภูมิปญญา 

2 

 

 

- 

5 

 

 

- 

5 

 

 

- 

10 

 

 

1 

15 

 

 

1 

20 

 

 

2 

 1G: มีแพลตฟอรม (Platform) ที่ทกุคนเขาถึงได

ทางดานศิลปวัฒนธรรม โดยใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐาน 

Platform 2 2 4 6 8 10 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคร ู
“ผลิตครูนวัตกร สรางนวัตกรรมการเรียนรูสูมาตรฐาน World Class  

เพ่ือมุงสูการเปนจุดศูนยกลาง (Hub) ของประเทศเพ่ือนบาน” 
 

เปาประสงค 
(Objective) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Key Result) 

หนวยนับ 
Base 
line 

คาเปาหมาย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

66 67 68 69 70 

O2(1) พัฒนา
บัณฑิตครูที่มี
ทักษะ
สมรรถนะสูง
ตรงตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศ
และ
ตางประเทศ 
หรือ
ประยุกตใช
ทักษะเพ่ือ
ประกอบ
อาชีพอ่ืนได 

2A: มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่รวมมือกบั

สถาบันการศึกษาตางประเทศและสามารถ

นำไปใชในสถานศึกษาอยางนอย 80 

นวัตกรรม ภายใน 5 ป 

รอยละ - 50 60 70 70 80 

2B: สรางความเปนนานาชาติใหกับสถาบันฯ 

ดวยการเพิ่มสัดสวนนักศึกษาตางชาติดาน

ครุศาสตรอยางนอยรอยละ 5 ภายใน 5 ป 

ของนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ - - 2 2 4 5 

2C: รอยละ 50 ของนักศึกษามีผลงานทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการ

สอนในระดับชาติ/นานาชาติ โดยรอยละ 10 

ของผลงานนักศึกษาสามารถนำไปใช

ประโยชนในโรงเรียนเครือขาย 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

- 

 

 

- 

20 

 

 

2 

 

30 

 

 

4 

40 

 

 

6 

50 

 

 

8 

50 

 

 

10 

2D: บัณฑิตครูทุกคนสามารถสอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพครูไดกอนสำเร็จการศึกษา 

รอยละ - 90 90 100 100 100 

2E: โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบที่มี

หลักสูตรสมรรถนะหลัก 6 ดาน ตาม

มาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

Competency-based Education (CBE) 

Thailand และไดมาตรฐานสากล (World  

Class Standard School)   

หอง - 1 1 1 1 1 

O2(2) 
ยกระดับ 
มหาวิทยาลัย
ราชภฏั
สุรินทร ใหมี
ชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับดาน
การพัฒนาครู
ประจำการ
ของประเทศ
เพ่ือนบาน 
ตามมาตรฐาน
ระดับ World 
Class 

2F: เพิ่มจำนวนบุคลากรตางชาติในสายวิชาการ

ดานที่เกี่ยวของ อยางนอยรอยละ 5 ของ

บุคลากรทั้งหมด 

รอยละ - - 2 2 5 5 

2G: มีผลงานตีพิมพที่เกีย่วกับนวัตกรรมการเรียน

การสอนระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 5 เร่ือง/ป 

ชิ้นงาน - 3 4 5 5 5 

2H: เครือขายความรวมมอืในระดับนานาชาติที่

สงเสริมการเปน Hub ของประเทศเพื่อน

บาน อยางนอย 3 ประเทศ 

ประเทศ - - - - - 3 

2I: รอยละ 20 ของครูประจำการในพื้นที่จังหวัด

สุรินทรเขารับการยกระดับสมรรถนะจาก

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร และไดรับ

ความกาวหนาทางวิชาชพีครู โดยครอบคลุม

ครูประจำการที่เปนศิษยเกาทุกคน 

รอยละ - 10 15 20 20 20 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
“ยกระดับคุณภาพการเรียนรูและมุงสรางนวัตกรรม ท่ีเพ่ิมคุณคาและมูลคาในระดับสากล” 

 

เปาประสงค 
(Objective) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Key Result) 

หนวยนับ 
Base 
line 

คาเปาหมาย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

66 67 68 69 70 

O3(1) จัด
การศึกษา
รวมกับสถาน
ประกอบการ/
การใชชมุชน
เปนฐาน/     
จัดการศึกษา
รวมกับ
สถาบันการศึ
กษาใน
ตางประเทศ 
นำไปสูการ
สรางบณัฑิต
ที่มีทักษะที่
ครอบคลุมทั้ง
ทางดาน
ทักษะทาง
วิชาชีพและ 
Soft Skills 
ที่เทาทันโลก
ในอนาคต 

3A: มีหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษากบั

ประเทศเพื่อนบาน รอยละ 30 ของหลักสูตร

ทั้งหมด และมีจำนวนผูเรียนชาวตางชาติ

เพิ่มขึ้น รอยละ 20 ตอป 

หลักสูตร 

 

รอยละ 

- 

 

- 

5 

 

5 

5 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

15 

30 

 

20 

3B: จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับ

หนวยงานภายนอก (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) 

เพื่อใหบัณฑิตพรอมสูโลกแหงการทำงานจริง 

เพิ่มขึ้นรอยละ 30 และมีจำนวนเครือขายที่

รวมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 20 

หลักสูตร 

 

รอยละ 

- 

 

- 

5 

 

5 

5 

 

5 

10 

 

5 

10 

 

5 

30 

 

20 

3C: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของ

นักศึกษาหรือบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร มีการนำไปใชประโยชนในพื้นที ่       

ไมนอยกวา 6 ผลงาน/ป 

ผลงาน - 6 6 6 6 6 

3D: บัณฑิตมีทักษะภาษาที่ 3 ที่ผานเกณฑการ

ประเมิน ไมนอยกวา รอยละ 40 ของผูเรียน

ทั้งหมด 

รอยละ - 10 10 10 10 40 

3E: บัณฑิตทุกคนมีงานทำ และอยางนอยรอยละ 

60 มีรายไดไมต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำของ

ประเทศ (15,000 บาท/เดือน) โดยอาจ

ประกอบอาชีพรับจาง อาชีพอิสระ หรือเปน

ผูประกอบการ 

รอยละ - 10 10 20 20 60 

3F:     จำนวนผูเรียนในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 

รอยละ - 20 20 20 20 20 

O3(2) 
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
กลุมคนทุก
ชวงวัยใน
พ้ืนที่ดวย
ระบบการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต 
(Lifelong 
Learning : 
LLL) 

3G: มีแพลตฟอรมการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภฏัในกลุมอีสานใต 

แพลตฟอรม - - มี มี มี มี 

3H: จำนวนผูเรียนในระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 30 ตอปนับจาก      

ปฐาน (พ.ศ. 2565) 

รอยละ - 5 5 10 10 30 

3I: รอยละ 20 ของผูเรียนจากหลักสูตรระยะส้ัน

ดานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 30 

รอยละ - 5 5 5 5 20 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 

“พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสูการเปนมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยมาตรฐานระดับสากล” 
 

เปาประสงค 
(Objective) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Key Result) 

หนวยนับ 
Base 
line 

คาเปาหมาย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

66 67 68 69 70 

O4(1) พัฒนา
บุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ
และสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบตัิงาน 
และมีความ 
กาวหนาตาม
สายอาชีพ 

4A: บุคลากรที่ดำรงตำแหนงวิชาการ (ผศ.,      

รศ., ศ.) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 40 

เปนรอยละ 60 โดยมีบุคลากรที่ไดตำแหนง

ดานการสอนอยางนอย 3 คน (ประมาณ

รอยละ 1) และดานการรับใชทองถิ่นอยาง

นอย 15 คน (ประมาณรอยละ 5)      

ภายใน  5 ป 

ดานการ

สอน (คน) 

 

 

ดานการรับ

ใชทองถิ่น 

(คน) 

ผศ.=145 

รศ.=6 

ศ.=- 

 

 

ผศ.=145 

รศ.=6 

ศ.=- 

10 

2 

- 

 

- 

- 

- 

10 

2 

- 

 

- 

- 

- 

10 

2 

2 

 

5 

- 

- 

10 

2 

2 

 

5 

5 

- 

20 

2 

2 

 

10 

5 

5 

4B: บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 20 ตอป 

สามารถทำงานแบบเนนประสิทธภิาพ        

มีประสิทธิผล (Agile) และสามารถทำงาน

ขามสายงานได 

รอยละ - 5 10 15 15 20 

4C: รอยละ 20 ของบุคลากรมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสุรินทร มีทักษะดิจิทัล/ภาษาอังกฤษ 

และ/หรือภาษาที ่3 ผานระดับกลาง 

(Intermediate) ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

รอยละ - 3 5 10 15 20 

4D: บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร อยาง

นอย 50 คน (ประมาณรอยละ 10) ไดรับ

รางวัลหรือยกยองเชิดชูความเปนเลิศในดาน

ตาง ๆ ที่สอดคลองกับสายงาน ทั้ง

ระดับชาติ/นานาชาติ ภายใน 5 ป 

คน - 3 10 20 40 50 

4E:     บุคลากรสายสนับสนุน รอยละ 20 สามารถ

เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น และตำแหนงบริหาร

ในระดับที่สูงขึ้น 

รอยละ - - 5 10 15 20 

O4(2) พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธภิาพ
และโปรงใส 
ดวย IT & 
Digital 

4F มีฐานขอมูล (Big Data) ตอบสนองตอ

งานวิจัยและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่

เชื่อมโยงระบบบริหารงานที่สำคัญ (ไดแก 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

Management Information System 

(ERP/MIS), Content Management 

System (CMS) ) ของทุกหนวยงานอยางไร

รอยตอ 

ฐานขอมูล - ไมมี มี มี มี มี 
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เปาประสงค 
(Objective) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Key Result) 

หนวยนับ 
Base 
line 

คาเปาหมาย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

66 67 68 69 70 

4G: ทุกคณะมีการนำเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) มาใช โดยแตละคณะมีระดับ

คะแนน ไมนอยกวา 200 คะแนน 

- - 

ทุก
คณ

ะม
ีกา

รน
ำเ

กณ
ฑ 

Ed
PE

x 
 

มา
ใช

 

ทุก
คณ
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ีกา
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ัดท

ำโ
คร

งร
าง

อง
คก

ร 
(O

rg
an

iza
tio

na
l 

  
 

 
ทุก

คณ
ะม

ีผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

Ed
PE

x 
 ไม

นอ
ยก

วา
 1

20
  

 
ทุก

คณ
ะม

ีผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

Ed
PE

x 
 ไม

นอ
ยก

วา
  1

70
  

 
ทุก

คณ
ะม

ีผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

Ed
PE

x 
 ไม

นอ
ยก

วา
 2

00
 

 

4H: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ไมนอยกวา 95 

คะแนน (ระดับ AA) (ภายในปงบประมาณ 

2570) 

คะแนน 

 

88.75 90 91 93 94 95 

O4(3) สราง
ความมั่นคง
ดานรายได   
และ
เสถียรภาพ
ทางการเงิน 

4I: มีรายไดจาการบริการวิชาการอยางนอย 25 

ลานบาทตอป 

ลานบาท 

11
.4

43
6 

25
.0

00
0 

25
.0

00
0 

25
.0

00
0 

25
.0

00
0 

25
.0

00
0 

4J: มีรายไดจากแพลตฟอรมการเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางนอย 30 ลานบาทตอป 

ลานบาท - 

5.
00

00
 

10
.0

00
0 

20
.0

00
0 

20
.0

00
0 

30
.0

00
0 

4K :   รายไดจากการดึงดูดนักศึกษาในจาก

ประเทศเพื่อนบานเขามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร เพิ่มขึ้นอยาง

นอยรอยละ 10 ตอป 

บาท 

16
4,

00
0 

18
0,

40
0 

19
6,

80
0 

21
3,

20
0 

22
9,

60
0 

24
6,

00
0 

4L :   รายไดจากสินคาและทรัพยสินอยางนอย 40 

ลานบาทตอป 

ลานบาท 

4.
58

12
 

40
.0

00
0 

40
.0

00
0 

40
.0

00
0 

40
.0

00
0 

40
.0

00
0 
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คำนิยามศัพท 
 

ท่ี คำศัพท คำอธิบาย 
1 ภูมิปญญาชาวบาน 

 

พื้นความรูความสามารถที่ไดรับการสั่งสมถายทอดกันมา และนำมาปรับใช

รวมกับความรู และประสบการณของตนเอง ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวบานในทองถ่ิน 

2 ระบบการเรยีนรูตลอด

ชีวิต 

การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3 สิทธิบัตร หนังสือสำคัญที ่ออกใหเพื ่อคุ มครองการประดิษฐ หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

4 การสรางมูลคา การสรางมูลคา (value cruation) เปนแนวทางในการพัฒนา 2 แนวทาง

คือ การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเดิมหรือการสรางผลิตภัณฑใหม และการ

ขยายตลาดหรือการหากลุมเปาหมายใหม 

5 SDGs  SDGs ยอมาจาก Sustainable Development Goals–SDGs 

คือ “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” คือการพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลัก

ของมิต ิความยั ่งย ืน (Three Pillars of Sustainability) น ั ่นค ือ ส ังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  

6 BCG BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนา

ที ่ยั ่งยืน เปนแนวคิดการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไป

ยกระดับความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหกับ 4 อุตสาหกรรม

เปาหมาย (S-curves) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม

พลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย และอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวและบริการ โดยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเขา

ไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูผลิตที่เปนฐานการผลิตเดิม เชน เกษตรกร

และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการท่ีผลิตสินคาและบริการ

ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม 
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7  เสนความยากจน เสนความยากจน (Poverty Line) เสนความยากจน เปนเกณฑท่ีกำหนดข้ึน

เพื่อใชแจกแจงคนจนและคนไมจน โดยเสนความยากจนนี้คำนวณขึ้นมา
เปนตัวเงินที่สะทอนตนทุนหรือคาใชจายของบุคคลในการไดมาซึ่งอาหาร
และสินคาอุปโภคที่จำเปนพื้นฐานขั้นต่ำของการดำรงชีพ เสนความยากจน 
(Poverty Line) ประกอบด วยเส นความยากจนด านอาหาร (Food 
Poverty Line) และเสนความยากจนที่ไมใชอาหาร (Non Food Poverty 
Line) รวมกัน มีหนวยเปนบาท/ คน/ เดือน 

8 ความยากจน 5 มิติ ความยากจนสามารถวัดได 5 มิติ ความยากจนสามารถวัดไดจากดัชนีความ

ยากจนหลายมิติหรือดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณา

จาก 5 มิติ ไดแก ดานสุขภาพ ดานความเปนอยู ดานการศึกษา ดานรายได และ

ดานการเขาถึงบริการรัฐ โดยท่ีคนจน 1 คน มีปญหาไดมากกวา 1 ดาน 

9 GPP ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมายถึง 

มูลคาการผลิตสินคาและบริการขันสุดทายของจังหวัด ซึงมีคาเทากับ

มูลคาเพ่ิม (value added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ ทุกชนิด

ทีผลิตข้ึนในขอบเขตของจังหวัด 

10 หมูบานราชภัฏ

ตนแบบ 

“หมูบานราชภัฏ” เปนชุมชนตนแบบ ในการเขาไปมีสวนรวมพัฒนาและ
แกไขปญหาใหกับชุมชนแตละพื้นที่ ซึ่งจะเปนการทำงานรวมกันกับภาคี
เครือขาย ไดแก ชุมชนและทองถิ ่น ภาคเอกชนและสถาบันที ่มีความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ-เอกชนทั้งในและตางประเทศ พรอม
ดวยทีมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมไปถึงนักศึกษา ที่มา
รวบรวมขอมูลและประสานงานกับเครือขายตางๆ เพื ่อรวมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ ตลอดจนสงเสริมอาชีพ ใหคนใน
ชุมชนมีรายไดท่ีม่ันคง ยั่งยืน สามารถอยูไดดวยตัวเองอยางเขมแข็ง ภายใต
เปาหมาย “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี” 

11 การศึกษาตลอดชีวิต 

 

การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

12 นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การผลิต การยอมรับ ปรับใชและสราง

ประโยชนจากสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับแตง

เพิ่มเติมดานผลิตภัณฑ บริการและตลาดรวมถึงการพัฒนาวิธีการใหมๆ 

ดานการดำเนินงานและบริหารจัดการซึ่งนวัตกรรมนั้นสามารถเปนไดท้ัง

กระบวนการและผลลัพธ 
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13 นวัตกรรมดิจิทัล  นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation หมายถึง ผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 

ที่เกิดจากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีตอบสนองความตองการและ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการสรางสรรคธุรกิจใหมที่ไมเคยมีมา

กอนบนพ้ืนฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยี Digital Supply Chain 

14 นวัตกร นวัตกร (Innovator) คือ ผูที ่มีและผูที ่แนะนำการเปลี่ยนแปลง แนวคิด 

หรือวิธีการใหมๆ ของการทำบางสิ่งบางอยาง ผูที ่พัฒนา การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ บริการ ฯลฯ ใหมๆ โดยเปนผูที่มีความสามารถในการคิดและ

มองแตกตางกับคนสวนใหญท่ัวไป มีความคิดสรางสรรค มีการเปดกวางทาง

ความคิด มีความคิดเชื่อมโยง มีการสรางเครือขายเพ่ือขยายขอบเขตความรู

ของตนเองและทำใหมีมุมมองท่ีแตกตาง และมีลักษณะของนักวิทยาศาสตร 

คือ ตั้งคำถาม สังเกต และทดลอง โดยนวัตกรเปนสวนหนึ่งของท้ังหมดและ

ถือวาหนาท่ีหลักในการตัดสินใจในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม 

15 ครูประจำการ ครูประจําการ (In-service teacher) หมายถึง ครูผูสอน ผูปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ท้ังสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

16 Innovation Sanbox การส  ง เสร ิมนว ัตกรรมด านใหม   ( Innovation Sandbox) เป นการ

ดำเนินการวิจัยและสงเสริมนวัตกรรมดานใหมที่มีความสำคัญยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศ 

การสงเสริมนวัตกรรมในรูปแบบ Innovation Sandbox ดำเนินการโดย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหง 

ชาติ (สอวช.) ทำการจัดตั ้ง Sandbox ขึ ้นเพื ่อส งเสร ิมการวิจ ัยและ

นวัตกรรมดานใหมทั้งพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง โดยใหไดรับการ

สงเสริมและสิทธิประโยชน หรือ การยกเวนมิใหนำบทบัญญัติของกฎหมาย

หรือกฎขอบังคับใดมาใชบังคับนั้น สอดคลองกับนโยบายการดำเนินงาน 

“เร ียนคู งาน-งานคู  เร ียน” ที ่ เน นใหผ ู  เร ียนไดฝ กการปฏิบัต ิ ค ิดคน

สิ่งประดิษฐ วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของประเทศไทย

ในอนาคต หรือการนำปญหาจากสถานประกอบการมาเปนโจทยในการ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะการคิด การ

วางแผนและการปฏิบัติจริง 
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17 Intellectual 

Property 

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก

การประดิษฐ คิดคน หรือ การสรางสรรคของมนุษย ซึ่งเนนที่ผลผลิตของ

สติปญญาและความชำนาญ โดยไมจำกัดชนิดของการสรางสรรค หรือ

วิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตางๆ หรือใน

รูปแบบของสิ่งของที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ 

กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม ทรัพยสินทางปญญา แบงออกเปน 2 

ประเภท ไดแก ลิขสิทธิ ์ (Copyright) และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Property) 

18 โรงเรียนมาตรฐาน 

สากล  

World Class 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายใหโรงเรียน

มาตรฐานสากล (World Class Standard School) เปนนวัตกรรมการจัด

การศึกษาที่ใชเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัด

การศึกษาใหม ีคุณภาพมาตรฐานเทียบกับสากล ผู เร ียนมีศักยภาพและ

ความสามารถทัดเทียมกับผูเรียนนานาชาติ  โดยเปาหมายการพัฒนาผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทาง

ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

19 CBE Thailand การศึกษาฐานสมรรถนะ Competency Based Education (CBE) คือ 

การจัดการศึกษาดวยระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency -

Based Curriculum : CBC) การจ ัดการเร ียนการสอนฐานสมรรถนะ 

(Competency - Based Instruction : CBI) และการวัดและประเมินผล

ฐานสมรรถนะ (competency - Based Assessment : CBA) ซ ึ ่ ง เปน

การศึกษาที ่ยึดผู เรียนเปนศูนยกลาง (Learner Centric) เปดโอกาสให

ผ ู  เร ียนได  เร ียนร ู ตามความสนใจความถน ัด และก าวหน าไปตาม

ความสามารถของตน โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเปน

สำหรับการทำงาน การแกปญหา และการดำรงชีวิต  

20 มาตรฐาน AUN-QA เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University 

Network Quality Assurance) AUN-QA  เป นเคร ือข ายมหาว ิทยาลัย

อาเซียน เปนความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิก

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเชียงใตหรืออาเซียน มีจุดมุงหมาย

ในการจัดตั้งเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษา อันเปนกลไกสำคัญ

ในการสรางรากฐานใหกับสังคมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค 
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โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อสรางกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน การ

ประกันคุณภาพมหาว ิทยาล ัยอาเซ ียน (ASEAN University Network 

Quality Assurance : AUNQA) ประกอบดวย  3  มิติ  คือ  

   Strategic     เปนการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา 

   Systemic    เปนการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   Tactical      เปนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร 

21 Change Agent ผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) “เกงคิด เกงงาน เกงคน” 

ผู นําการเปลี ่ยนแปลง (Change Agent) คือ ผู ที ่วางแผนและทําใหการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางเปนผล มีบทบาทดําเนินการตางๆที่เปนไปเพ่ือ

ขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงใหเปนผลสําเร็จ รวมถึงการควบคุม ดูแล

กิจกรรมตางๆของการเปลี่ยนแปลงตางๆใหดําเนินการไปไดดวยดีตลอดจน

เปนผูประสานงานและเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูอุปถัมภการ

เปลี ่ยนแปลง (Change Sponsors) และผู ที ่ถ ูกเปลี ่ยนแปลง  (Change 

Advocacy) และผูท่ีถูกเปลี่ยนแปลง (Change Target) 

22 การจัดการเรียนรูเชิง

บูรณาการรวมกับการ

ทำงานจริง 

การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั้นเรียน

หรือสถานศึกษากับประสบการณการทำงาน ในแหลงเรียนรูในสภาพจริง

นอกสถานศึกษาที่ไดรับการออกแบบไวในหลักสูตรอยางเปนระบบ เพื่อให

ผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามท่ีกำหนด 

23 CWIE (Cooperative 

and Work 

Integrated 

Education) 

CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตร

การเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาน

ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิตพรอมสูโลกแหงการ

ทำงานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดงาน สามารถ

พัฒนาอาชีพในปจจบุันและเตรียมพรอมรองรับตำแหนงงานในอนาคต 

24 การเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning : 

LLL) 

การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูที่มีกลุมเปาหมายเปนผูเรียนทุกกลุม

ชวงวัย (life-long) ตั้งแตเด็ก เยาวชน นักศึกษา ผูใหญ และผูสูงอายุ โดย

แตละกลุม อาจมีบริบทการเรียนรูท่ีแตกตางกัน (life-wide) เชน การเรียนรู

ภายในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการ 

รูปแบบของการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตแบงออกไดเปน 3 แบบ ไดแก 1) 

การเรียนรูในระบบ (formal learning) ที่อยูในสถาบันการศึกษาหรือการ
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ฝกอบรมและนำไปสูคุณวุฒิทางการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 2) การเรียนรู

นอกระบบ (non-formal learning) ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีสิ่งแวดลอมการ

เรียนรูเหมือนการเรียนในระบบ แตไมไดนำไปสูการใหคุณวุฒิ และ 3) การ

เรียนรูตามอัธยาศัย (informal learning) ซึ่งเปนการเรียนรูที ่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวัน โดยที่ผู เรียนรูอาจไมไดตระหนักถึงการสรางความรูและ

ทักษะจากการเรียนรูดังกลาวก็ได  

25 Co-Creation  Co – Creation Learning หรือการเรียนรูรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม เปน
วิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุก หรือ Active Learning วิธีการหนึ่ง โดยผูสอน
ใช ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนรู ต างๆ ที ่ทำให ผ ู  เร ียนได ใช กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู และพัฒนาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
นิสัยใฝเรียนรู และนิสัยรักการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
รากฐานของการสรางสรรคนวัตกรรมและความเปนนวัตกร 

26 Sandwich Course การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) เปนระบบการเรียนการ
สอนที่สลับการเรียนในชั้นเรียนกับการทํางานในสภาพจริงอยางตอเนื่อง
ตลอดหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูจากชั้นเรียนไปประยุกตใช
ในการทํางานและนําประสบการณจากการทํางานกลับมาเปนประเด็นการ
สอนในชั้นเรียน โดยผูเรียนตองมีตําแหนงงานที่สูงขึ้น หรือซับซอนขึ้นตาม
ชั้นปหรือรายวิชาท่ีศึกษา 

27 Innovative 

Curriculum Design 

การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร (Innovative Curriculum Design) เปน
การกำหนดแนวความคิด (ideation) สำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลักสตูร
ที่จะนำไปสูปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตอไป โดยที่การออกแบบนวัตกรรม
หลักสูตรนั้นหมายความรวมถึงการวางแผนหรือจัดระบบหลักสูตร การ
ตัดสินใจเกี ่ยวกับลักษณะของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผล 

28 เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการท่ีเปนเลิศ 

(Education Criteria 

for Performance 

Excellence: EdPEx) 

 

    เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) EdPEx 
ยอมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ
“เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ” ซึ่งเปนกรอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA ที ่เปนตนแบบของรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ EdPEx คือ 
กรอบที ่ทำใหมอง/คิดและบริหารองคกรในเชิงระบบ (มองทุกระบบ
เชื่อมโยงกันหมด) และชวยใหในการพัฒนาอยางกาวกระโดดและยั่งยืน 
จากจุดเนนท่ีเปนเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ 
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      เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ใชเกณฑแบบเดียวกับ
การประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ใชกับระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ  เกณฑจะตั้งคำถามใหสถาบันพิจารณา วาไดทำสิ่งเหลานี้แลวหรือไม 
มีการดำเนินงานที่เปนระบบหรือไม นำระบบไปใชอยางจริงจัง สม่ำเสมอ 
และทั่วถึงหรือไม ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบใหดีขึ้นหรือไม ผล
การปรับปรุง สงผลตอการบรรลุเปาหมายและทิศทาง ที่มุ งหวังหรือไม 
ผลลัพธของการปรับปรุง สรางความยั่งยืนไดหรือไม 

29 Innovation 

Ecosystem 

 

ระบบนิเวศนว ัตกรรม (Innovation Ecosystem) ค ือ ช ุดโครงสร าง

ความสัมพันธของผูมีบทบาท กิจกรรม และสิ่งประดิษฐที่มีความสัมพันธ 

เชิงบวก ทำงานรวมกันอยางเปนพลวัตเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด

ของระบบนิเวศนวัตกรรม 

30 มหาวิทยาลัย 4.0  

 

มหาวิทยาลัย 4.0 เปนการศึกษาเชิงผลิตภาพ เปนมหาวิทยาลัยที ่ มี

กระบวนการพัฒนามนุษยใหเต็มตามศักยภาพ เปนการศึกษาที่มุ งสราง

ผลผลิต หรือนวัตกรรม เปนการเปดโลกทัศนของผูเรียน เพื่อใหผู เรียน

พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปนผูสรางผลผลิตขึ้นมา โดยผูเรียนจะได

รูจักคิด วิเคราะห วิจารณ คิดสรางสรรคมีผลิตภาพ และมีความรับผิดชอบ 

ดังนั้นเปาหมายของมหาวิทยาลัย 4.0 คือ การศึกษาที่มีเปาหมายใหผูเรยีน

เรียนจบไปแลว ตองสามารถสรางผลงานไดและมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

31 บุคลากรสมรรถนะสูง บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เปนบุคคลที่มีความรูมีความสามารถ มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในระดับที ่สูงกวาบุคคลอื ่น มี

ความคิดสรางสรรคมีทักษะในการสื่อสาร มีความเปนผูนำ มีความสามารถ

ในการแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเองอยางผูที่มีความฉลาดทางอารมณมี

ความตองการประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที ่องคการกำหนดไวและ

สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมืออาชีพ 
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กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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