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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 นี้ ได้จัดท า
ภายใต้เจตนารมณ์ของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) และเพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
ในโลกปัจจุบัน  ซึ่งการจัดท านั้นได้เริ่มต้นกระบวนการด้วยการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจที่ได้ด าเนินการผ่านมา
การศึกษาผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ตลอดจนกรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคม
ทุกภาคส่วน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ บุคลากร ทุกระดับในทุกขั้นตอนของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายที่สามารถประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มุ่งสู่
การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราโชบาย 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีชี้เป้าหมายที่ชัดเจนส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยให้ความส าคัญกับทุกยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ดังนั้นความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ต้องอาศัยการรวมพลังกาย พลังใจและพลังความคิดจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกระดับ ทุกฝ่ายตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ  
การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563 นี้ ได้จัดท า
ภายใต้เจตนารมณ์ของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) และเพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
ในโลกปัจจุบัน ภายใต้กรอบคิดที่ส าคัญ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น” ดังนั้น ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้  จึงด าเนินการภายใต้บริบทของท้องถิ่นผนวกกับ    
กรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมในการด าเนินชีวิตได้อย่างดี  
การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะฯ เพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ยังได้
ก าหนดเป้าหมายของกรอบการอุดมศึกษาไว้ว่า  “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก    
ธรรมาภิบาลการเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ     
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ส่วนแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนา ทั้งระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
โดยเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
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โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวข้าม Middle Income Trap พัฒนาการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน เด็กไทยมีทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs+8Cs แนวนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทาง     
การพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลาย        
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 

1) เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

2) เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
3) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4) ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับ

ปรับปรุง ปี 2563 ขึ้น โดยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์    
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมี
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จากเดิม 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขึ้นเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้มี  
ความครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ  ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ                          

และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า  ค 
บทสรุปผู้บริหาร  จ 
สารบัญ  ช 
 
ส่วนที่ หน้า 
 1 บทน า   3 
   ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์   3 
   วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์   4 
 
 2 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ 

ภารกิจส าคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
  (2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด    
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 



4 
 

 
 
 ดังนั้น  ในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องอาศัยมาตรการและวิธีการบริหารจัดการที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด
แผนการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าแผนยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด  รวมถึงการก าหนดขั้นตอน การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ อันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ทั้งยัง
เป็นการสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ยังช่วยก าหนด
รูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งช่วยให้หน่วยงานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอ้ืออ านวยความส าเร็จและความล้มเหลว
ต่อเป้าประสงค์ขององค์การ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานแนวใหม่ (New Public 
Management, NPM) ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยในแง่การมีส่วนร่วม (Participation) และการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานโดยการใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ประกอบกับ
สถานการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 
 2.1  เพ่ือก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 2.2  เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 2.3  เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564)  
ฉบับปรับปรุง ปี 2563 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
ปี 2563 มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. การประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย อธิการบดี   

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก หัวหน้าส านักงานสถาบัน / ส านัก  ผู้อ านวยการกองหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรกองนโยบายและแผน 
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเพ่ือร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 โดยร่วมกันศึกษา วิเคราะห์กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยภายใต้ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

1) การทบทวน / วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
2)  การทบทวน / ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3)  ระดมความคิดน าเสนอตัวชี้วัด / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือให้

บรรลุเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
4)  กองนโยบายและแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  และจัดท า 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 
5)  น าส่งรายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและ

ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.2 การน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ภายหลังจากกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแล้วนั้น เพ่ือให้ (ร่าง)        
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการจัดท า
รูปเล่มเพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในขั้นตอนสุดท้าย  ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ   
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ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  หลังจากที่ปรับปรุง เพ่ิมเติม และแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.3 การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ที่ผ่านกระบวนการ

ต่าง ๆ และได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย        
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1)       
ได้ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไว้ 
ทั้งนี้ เมื่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจักได้จัดท ารูปเล่ม 
“แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563” ฉบับสมบูรณ์ ที่จะใช้เป็นแนวทาง    
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งส่วนราชการและส่วนงานภายใน
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามแผนที่ก าหนด 
 

2. การประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
 การประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เป็นการทบทวนสภาพการณ์เดิม          
ที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการประชุม             
เชิงปฏิบัติการผู้บริหารทุกระดับเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประจ าปี 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบัน/ 
ส านัก หัวหน้าส านักงานสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกองหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรกองนโยบายและแผน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ทบทวน และเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้น าเสนอผลสรุปการประเมินให้ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 การประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการศึกษาผลกระทบใน 2 ด้าน คือ 
 1.  ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

2.  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 



9 
 

 
 
 
1.  ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ  ที่ประชุมได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็น ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ 

   1.1 จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths) 
   1) มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม อยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและ

พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น  
   2)  เป็นสถาบันเก่าแก่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   3)  มีศิษย์เก่าเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะสายครู มีศิษย์เก่ากระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ มีศิษย์เก่าที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังทั้งในพ้ืนที่และระดับชาติ 
   4)  มีส่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและมีประสบการณ์

ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมายาวนาน  
   5)  มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
   1.2  จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย (Weaknesses) 
   1)  ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สถาบัน และส านัก ขาดประสิทธิภาพ 

ยังติดระบบการท างานแบบเดิม ขาดการประสานงาน 
   2)  กฎ ระเบียบ ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
   3)  ขาดมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
   4)  การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง ไม่มีแผนหรือเส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
   5)  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมากเกินภาระงาน และบุคลากรบางส่วนด้อยความสามารถ                        

ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   6)  มีหลักสูตรที่มากมายเกินไปท าให้ต้องกระจายทรัพยากรไปมากโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณ บางหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ บางหลักสูตรล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน   ชุมชน
และสังคม 

   7)  การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

   8)  ขาดเอกภาพในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ไม่มีทิศทางในการบริการวิชาการที่
ชัดเจน ขาดการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน การให้บริการวิชาการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ขาด
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

   9)  ขาดระบบการส่งเสริมการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
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   10)  ขาดยุทธศาสตร์และแผนงานการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก ท าให้ภาพลักษณ์

และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยด้อยไป 
   11)  ขาดแผนแม่บทในการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
   12)  วิกฤติการขาดธรรมาภิบาลในช่วงก่อน พ.ศ. 2559 ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 2. ด้านการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 
     2.1 โอกาสของมหาวิทยาลัย (Opportunities) 
    1)  มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศที่สามารถท าความร่วมมือในการด าเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได ้
    2)  จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสูง 
    3)  จังหวัดสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม     
อันใกล้ชิด มีการคมนาคมติดต่อกันได้โดยสะดวก เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ
และผู้เรียนจากประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
    4)  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เป็นตัวการกระตุ้นสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ช่องทางให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของสังคมได้อย่าง
แท้จริง อาจารย์มีโอกาสสร้างผลงานทางวิชาการ  
     2.2 อุปสรรคของมหาวิทยาลัย (Threats) 
    1)  มีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเดียวกันและในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
หลายแห่ง 
    2)  แนวโน้มจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรุงปรุง ปี 2563  
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 

 

1. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์  
  มหาวิทยาลัยก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู  
     และเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคง 
     ให้กับประเทศ” 
  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ : ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า โดย
เน้นการน าในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัยทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และการบริหารจัดการ
ที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์หลัก   
  1. บัณฑิตมีคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด   

1.1 อัตราการมีงานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 

1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน 

1.3  ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น 

    2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู 
  ตัวช้ีวัด   

2.1  ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับสูงขึ้น 
2.2  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  และ

ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2.3  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
2.4  ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบ

ครั้งแรก 
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2.5  ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึน้ 

2.6  ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ  และ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

2.7  จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้
ประโยชน์ 

    3. เป็นแหล่งที่พึ่งพาของสังคม/ท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
  ตัวช้ีวัด   

3.1 จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาชุมชน 

3.2  ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
3.3  จ านวนแผนงาน  โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน ามีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
3.4  ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน      

ของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับการศึกษา 
3.5  ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ สามารถ

อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 
3.6  จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของ

ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3.7  ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นท่ีดัชนีสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
3.8  จ านวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3.9  จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนในท้องถิ่น 
3.10 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
3.11 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ

สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

  พันธกิจ  
  1.  ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2.  การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
  3.  พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ  สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

  



15 
 

 
 
  4.  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  5.  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
  6.  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด
การศึกษา 
  อัตลักษณ์ (Identity) 
  อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ปฏิบัติตน
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตอาสาและค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศชาติ  
 

“ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
 

  ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้  และน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย       
4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกตอ้ง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
มีระเบียบวินัย 
  ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา
และค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 
 



 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับนโยบายชาติ 
แผนที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตพัฒนาครู และยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านบัณฑิต    ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั          
     ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต ที่ 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งดา้นการวจิัย ที่ 1  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       ที่ 8  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ที่ 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กับสังคม (University Social  เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
         ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์  Engagement) เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน ที่ 2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัให้สมบูรณ์ 
          วิชาชีพของนักศึกษา ที่ 6   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสอดคล้องกับภารกิจ 
     ที่ 7  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
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การจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต 

พัฒนาครู 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติ มชิอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 

การวิจัย การบริการวชิาการ 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจสัมพันธ์ 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

16 

การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนา
คร ู

การยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 



17 
 

 

 
 
2. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์
  จากผลการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้สังเคราะห์และก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      เพ่ือประสิทธิภาพ และความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
   และสอดคล้องกับภารกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  
   (University  Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 :  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
       ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       ของนักศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ                     
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพ             
และความยั่งยืน 

เป้าประสงค ์
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีคุณภาพการบริหารจัดการ       
ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สู ง  (High 
performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหา
รายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 
 กลยุทธ์ 

 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จัดโครงสร้างการบริหาร                 
ให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการท างานที่ไม่ใช่   
ภารกิจโดยตรง เน้นความส าเร็จของงาน 

2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
6.  จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน   

ทางปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย   
ให้สมบูรณ์และสอดคลอ้งกับภารกิจ 
 

เป้าประสงค ์
 

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้    
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียน
เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ 
 

1.  พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด 
2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 

และปลอดภัย 
4.  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งดา้นการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์
 

 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการ      
ของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
พร้อมท างานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ์ 
 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของประเทศ 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 
4.  พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 
5. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์      

ของสังคม 
6.  พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง     
ด้านการวิจัย 

เป้าประสงค ์
 

 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม 
 
 

กลยุทธ์ 
 

1.  สร้างความเข้มแข็ง ในงานวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน      
ด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงาน    
ที่มีคุณภาพ 

2.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
3.  น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์

เพ่ือสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย                 
กับสังคม (University Social Engagement) 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการ      
ทางวิชาการ เป็นที่พ่ึงทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและ   
ทันต่อเวลา เพ่ือการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ 
 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ         
และเป็นเอกภาพ 

2.  ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา            
ของจังหวัด ภาค และประเทศ 

3.  ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 
(โครงการ อพ.สธ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค ์
 

 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า และเผยแพร่สู่
ร ะดับชาติ และนานาชาติ  ตลอดจน การ เชื่ อม โยงองค์ ความรู้             
ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค ์
 

 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและ
การวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์         
ในระดับนานาชาติ 
 
 

กลยุทธ์ 
 

1.  จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล 
2.  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่

อาเซียนและสากล 
3.  เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 

พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

เป้าประสงค ์
 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ เป็น   
โรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากร             
ทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 
 
 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



27 
 

 

 
ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุ ริ นทร์  มี คุณภาพ                
การบริหารจัดการ ในระดับมาตรฐานสากล 
และ เป็ นองค์ ก รที่ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง  ( High 
performance organization) มีธรรมาภิบาล 
และมีแนวทางการหารายได้ เพ่ือการพ่ึงตนเอง
ได้มากขึ้น 

1.  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง กับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับ 3.70 3.90 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จัด
โครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการท างาน
ที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง เน้นความส าเร็จ
ของงาน 

1.  เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ  
ความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ทุกหน่วยงาน 

2.  ร้ อยละของความส า เ ร็ จ ในการปรั บปรุ ง
ก ร ะบวนการ ท า ง าน  ในทุ กภ ารกิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยให้สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจลง 

ร้อยละ ≥65 ≥70 1. ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล น าเอาหลักการ “รวมบริการ เน้น
ท างานตามภารกิจ” โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มาประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการ ลดการท างาน    
ที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง 

2. เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี   
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก    
ทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  จ านวนหน่วยงานที่มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 15 15 1.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลัก  
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ 
/ มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.  ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal control) และระบบ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Audit) 

  



 
 

 

30 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

 

4. ร้อยละของระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 100 
 

1.  ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ให้มีความเหมาะสม โปร่ ง ใส เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 

5.  ร้อยละของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ 
ในกระบวนการท า งาน ในหน่ วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 90 2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กร 

1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชน      
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พร้อมสร้าง
วัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง ข้ามหน่วยงาน  ข้าม
องค์กรให้มากข้ึน 

2. เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดั บประ เทศและต่ า งประ เทศโดย เฉพาะ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

คณะ / 
ส านักงาน
อธิการบดี 

6.  ระดับความพึงพอใจในความส าเร็จของกิจกรรม
ชุมชน 

ร้อยละ 85 90 1. ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ  โดย
การมีส่วนร่วมของสังคม 

7.  ร้อยละของข้อมูลศิษย์เก่าที่รวบรวมได้ ร้อยละ 75 80 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับศิษย์เก่าได้แบบ  
สองทาง 

คณะ /  
กองพัฒนา
นักศึกษา / 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

8. ระดับความพึงพอใจในความส าเร็จของกิจกรรม
ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

ร้อยละ 85 90 1.  สร้ างความเข้มแข็ ง ให้ เครือข่ายศิษย์ เก่าของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน และจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์ เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน  เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์       
ที่ใกล้ชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษา
ปัจจุบัน 

9.  จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการระดมทุน                  
ของศิษย์เก่า 

ล้านบาท 1.5 2 1 .  จั ดหารายได้ จากการระดมทุนจากศิษย์ เก่ า 
ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ 

10.  ร้อยละของอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และจ านวนร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (Baseline ปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 50 50 4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากร 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมวุฒิการศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

ทุกหน่วยงาน 
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11. จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่
ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอาจารย์ไป
ศึกษาและพัฒนาศักยภาพ 

แห่ง ≥ 3 ≥ 3  2.  พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ตลอดจน
การปลูกฝังการเป็นพลเมืองจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

 

12.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น      
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น (Baseline ปี พ.ศ. 2560    
ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 25 25 1. พัฒนาบุ คลการสายสนั บสนุ น ให้ มี ศั กยภาพ                 
ในการท างาน เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานประจ า (R to R) และการวิจัยสถาบัน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน                
พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

13.  การบรรลุความส าเร็จในการมีระบบการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 80 1.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจ
บุคลากรให้มีก าลังใจในการท างานด้วยความทุ่มเท
ให้กับมหาวิทยาลัย 

2.  พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ที่
สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

14. มีจ านวนของระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ 

ระบบ ≥1 ≥1 5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่
เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  บู ร ณ า ก า ร ร ะบ บ ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ                         
การประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่ งานประจ า 
ด า เนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

3.  น ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างาน เพ่ือเป็น
กลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล 
และการน าผลกลับไปใช้ปรับปรุงงานประจ าอย่าง
เป็นระบบ 

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และผู้ปฏิบัติงานด้าน       
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการวิจัย
และถอดบทเรียนด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ทุกหน่วยงาน 

15. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ    
จากทุกหน่วยงาน 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 
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     5.  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
การคัดเลือก Best Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่
บุคลากร / หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

 

16. การบรรลุความส าเร็จในการพัฒนาระบบและ
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้  ให้
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 6.  จัดระบบแผนและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง      
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ การและแผน
งบประมาณท่ีดี 

2. จัดระบบและแนวทางการบริหารงบประมาณเงิน
รายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ฝุายวางแผน 

17. การบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
ความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี 

ร้อยละ 70 80 1. จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ระยะ 5 ปี  เพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

18.  ร้อยละของเงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Base line ปี พ.ศ. 2560) 

ร้อยละ ≥5% ≥5% 7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 

1.  ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นระบบ
เดียวกัน  

2. จัดหารายได้จากการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

3. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย เช่น สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
“ล้านช้าง” สินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัย / คณะ  
เป็นต้น 

4.  จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือลด
รายจ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ฝุายบริหาร
ทรัพย์สิน 
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มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
การพัฒนาองค์ความรู้  และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูด
ให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

1.  ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับการจัดการ            
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

ร้อยละ 40 40 1.  พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและ
สะอาด 

1. จัดท าแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ         
ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

ทุกหน่วยงาน 

2.  จ านวนโครงการที่ พัฒนาสิ่ งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน  และด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการ ≥5 ≥5 1. จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย ให้ยั่งยืน อาทิ แผนการจัดการขยะ
และน้ าเสีย แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการ
อนุรักษ์น้ า แผนการปกปูองรักษาระบบนิเวศน์และ
ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารต่าง ๆ 

3.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥80 ≥80 

4.  ร้อยละของการจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยแต่ละวัน 

ร้อยละ 90 100 1. รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

5.  ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้รับการปรับปรุง และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 90 2.  พัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบและแผนการบ ารุงรักษา 
/ ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนฯ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน 

6. ร้อยละของอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 80 90 1. จัดท าแผนการของบประมาณแผ่นดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารสถานที่ที่จ าเป็นต่อการด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์กีฬามาตรฐาน หอประชุม 
อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา และโรงอาหาร 
เป็นต้น 

2.  ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้อยู่อย่างสุขสบาย มี
ความปลอดภัย และมีบรรยากาศของการเรียนรู้ 
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7.  ร้อยละของความส าเร็จในการปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจร พ้ืนผิวจราจร และมีทางเดินที่มี
หลั ง ค าครอบคลุ ม พ้ืนที่ ก า รศึ กษาทั่ ว ทั้ ง
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 100  1. ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบ
การจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่างในถนนอย่างทั่วถึง 
จัดท าลานจอดรถให้พอเพียงในจุดที่เหมาะสม 
ตลอดพ้ืนที่หลักของมหาวิทยาลัย และจัดท า
ทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคารที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยต่อผู้พิการ 

 

8.  ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟูาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

ร้อยละ ≥10 ≥10 1.  ปรับปรุงระบบไฟฟูา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบประปาให้อยู่
ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต 

9.  ร้อยละของจ านวนจุดส าหรับให้บริการ Wifi ที่มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งครอบคลุ มทั้ ง พ้ื นที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 90 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และ
ปลอดภัย 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาวด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการทั้ งด้าน Security, 
Cloud Platform และ ประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงาน 

10.  ร้อยละของจ านวนแอพพลิเคชั่นครอบคลุม
ภารกิจที่ส าคัญ 

จ านวน 2 3 1. พัฒนาเครือข่าย/ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิจัย 
ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

11.  จ านวนของระบบ ICT ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
สนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้และระบบ
จัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ  

จ านวน ≥2 ≥2 1. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ 

12.  ร้อยละของการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ร้ายแรงทางการจราจรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
ลดลง 

ร้อยละ 95 100 4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการและบุคลากรในพ้ืนที่ ของ
มหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 

ส านักงาน
อธิการบดี 
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บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างาน
หรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคมอย่าง
มีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

1.  ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า ประกอบอาชีพ
ส่วนตัวเป็นหลักแหล่ง หรือศึกษาต่อ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีหลังจบการศึกษา  

ร้อยละ ≥90 ≥90 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตามความต้องการ
ของประเทศ 

1.  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่  หรือ
พัฒนาหลั กสู ต ร ใหม่ ให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

2. พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตร                  
ที่ มี ผู้ ส น ใจ เ รี ยนน้ อยหรื อ ไม่ ต ร งตาม                
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน               
การสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่ เน้น
ผลลั พธ์ ก า ร เ รี ยนรู้  ( Outcome-Based 
Education) 

4.  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  ให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีทักษะของ
คนยุคดิจิทัล 

5.  พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้น
หลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตร
นานาชาติ 

คณะ / ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรืออาจารย์  
ที่ปรึกษาที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถ
เชิงวิชาชีพหรือวิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรม     

ร้อยละ 80 80 

3.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา  
ในด้าน Smart Teaching  

ร้อยละ ≥50 ≥50 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ           
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้        
ของนักศึกษาจากการสอนไปสู่การเรียนรู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง ม า ก ขึ้ น  ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า
สิ่ ง แ ว ดล้ อมขอ งก า ร เ รี ยน รู้ เ ส มื อนที่
ผสมผสานกับการเรียนรู้ ออนไลน์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.  เตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจ               
กับอาจารย์ผู้สอนในการเปลี่ยนรูปแบบ   
ของห้องเรียน เพ่ือใช้ห้องเรียนเป็นแบบ
เรียนรู้จริง  การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา                      

คณะ 
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 เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ร่ วมกันเป็นหมู่คณะ   
ผ่านเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ 
เช่น Google Apps for Education และ
อาจารย์มีความเข้ า ใจในกระบวนการ 
Smart Teaching 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา         
กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และ 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
4. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่                   

e-Learning  
ร้อยละ ≥60 ≥60 1.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์           

ที่สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) และสามารถพัฒนา
เป็นรายวิชาออนไลน์ ที่รองรับการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย (Massive Open Online 
Courses, MOOCs) 

2. ปรับปรุ งห้ องเรี ยน ห้องปฏิบัติ การ ให้
สอดคล้ อ ง กั บก ระบวนทั ศน์ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Learning 
Paradigms) 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
หอสมุด 

ร้อยละ 85 90 3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ใน
มหาวิทยาลัย 

1.  ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุด ให้มี
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สนับสนุนการเรียนรู้   มีพ้ืนที่ส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( Creative 
Education) สร้างแรงบันดาลใจ 

2.  พัฒนาเทคโนโลยีที่ รองรับการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงได้สะดวกตาม
มาตรฐานสากล จัดหาหรือพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการ  ทั้ ง ในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

คณะ /  
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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     3. ปรับปรุงหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้    
ด้วยตนเองที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน รวมถึงนักศึกษา / นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย 

4. จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้              
ที่สมบูรณ์แบบ (Production House) 

 

6. การบรรลุความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนการรับนักศึกษา 

ร้อยละ ≥90 ≥90 4. พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 1.  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีเลือกเรียน        
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลือกเรียน 

2. สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจ้างงาน    
ให้กับนักเรียนที่ เรียนดีแต่ยากจนให้ เข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

คณะ / 
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 

งานทะเบียน /  
งานวิเทศสัมพันธ์ 

7. จ านวนของนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน        
มาศึกษาในแต่ละปี 

คน ≥30 ≥30 1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเ พ่ือหา
นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษา ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

8.  จ านวนของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คน ≥2,000 ≥2,000 5.  พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์ของสังคม 

1.  พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้     
ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา         
ประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยการให้
ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม 
การปรับตัวเข้ากับสังคมมหาวิทยาลัย และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ จะสนับสนุนให้
นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 

คณะ /  
กองพัฒนา
นักศึกษา 

9.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้เป็นนักกิจกรรม
เพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี  

โครงการ
/

กิจกรรม 

10 10 1. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้
เป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี 
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10.  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใน  และ
ต่างประเทศ  

คน ≥100 ≥100  1. สร้ าง เสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ทั้ ง ใน              
และต่างประเทศให้แก่นักศึกษา  โดยความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมผ่าน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 

 

11.  จ านวนนักศึกษา / ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ   
บ่มเพาะธุรกิจ 

คน ≥100 ≥100 6. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหมใ่ห้แก่นักศึกษา 1. สร้ า งจิ ตวิญญาณและปลูกฝั งการ เป็ น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ให้มีพ้ืนฐาน
แนวคิดความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณภาพ 

2.  สนับสนุนนักศึกษา / ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
และผลงานเข้าสู่โครงการการบ่มเพาะธุรกิจ 
(Business Incubation) หรือการเตรียม
ความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start 
Up) สนับสนุนโอกาส ให้เข้าถึงแหล่งทุนจาก
ภายนอก 

คณะ / 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพ  
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม 

1.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยในแต่ละปี ร้อยละ ≥50 ≥50 1.  สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย และสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อการผลิตผลงาน         
ที่มีคุณภาพ 

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สร้ างกลไกเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพในการหา           
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  จัดท าแผนที่งานวิจัย (Research Mapping) 
และแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 
ของมหาวิทยาลัยเ พ่ือน าไปก าหนดเป็น
นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

3.  รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย     
โดยยึดหลักของจรรยาบรรณของการวิจัย    
ที่ดี และมีโครงสร้างพ้ืนฐานของการวิจัยที่ได้
มาตรฐาน 

4.  สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ  ระหว่าง
ศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และ
การแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และ
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 

คณะ/
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน             

ของมหาวิทยาลัยที่ท าวิจัยในแต่ละปี 
ร้อยละ ≥25 ≥25 

 

4.  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ที่
ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI, Scopus, ISI หรือตาม
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2566 

เรื่อง ≥50 ≥50 

 

1. พัฒนาวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มาตรฐานระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาวารสาร “Surindra Journal of 
Local Development” ซึ่งเป็นวารสารที่
ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้เข้าสู่มาตรฐาน
ระดับนานาชาติโดยให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
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5. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI, Scopus, ISI หรือตาม
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง  ก . พ . อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณ ะก ร ร มก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ     
พ.ศ. 2556  

บทความ ≥20 ≥20 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ 

1. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกลไกต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่ จั ดไว้  เช่น  กองทุน
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ 
การมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คลินิก
การวิจัย เป็นต้น 

2.  จั ดตั้ ง เครือข่ ายนักวิ จั ย โดย เน้นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสะดวก
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้
ความเข้ า ใจในการใช้ งานวิจัย เป็นฐาน
ปรับปรุงการท างานประจ า (R TO R) และ
การวิจัยสถาบัน 

4. สนับสนุนให้คณาจารย์ไปท าวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

5.  ส่งเสริมและผลักดันให้ เกิดงานวิจัยเชิ ง
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6. ร้อยละของสัดส่วนบทความวิจัยที่ตี พิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ ≥20 ≥20 

7.  จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ในแต่ละป ี คน ≥20 ≥20 
8.  จ านวนร้อยละของผลงานวิจัยที่ผลิตได้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  

ร้อยละ ≥10 ≥10 

 

9.  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์               
 ในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ในด้านการแก้ปัญหา

ความยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้าน
การศึกษาในแต่ละป ี

เรื่อง ≥5 ≥5 3.  น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

1.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืนของประเทศ อาทิ การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 

2.  สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
การแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และ
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 

คณะ / 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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     3.  สนับสนุนงานวิจัยที่รองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.  สนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในเขตจังหวัดสุรินทร์และพ้ืนที่         
ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในองค์
ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์และพ้ืนที่ตาม
แนวชายแดนไทย - กัมพูชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลาง   
การให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พ่ึงทางด้าน
วิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาค
ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพ่ือการ
พัฒนาสังคมที่ เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ า น ว น ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพและทุกภาคส่ วนของสั งคม
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

ระบบ ≥1 ≥1 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการบริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ 

2.  ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -02579) 
และแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค และ
ประเทศ 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ
วิ ช าการ ให้ มี ค ว ามคล่ อ งตั ว  เ น้ นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก 

2. ส่งเสริมให้คณะ / ส านัก / สถาบัน ด าเนิน
กิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 

3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการกลุ่มเปูาหมาย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. จ านวนฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ
ชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิง พ้ืนที่ตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

ระบบ ≥1 ≥1 1.  จัดท าแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูล
พ้ืนฐานปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น  ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน / ชุมชน จัดท าแผนที่ความเชี่ยวชาญ
ของพ้ืนที่ บุคลากร เครือข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.  จ านวนโครงการบูรณาการงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เข้ ากับ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ อพ.สธ.  

โครงการ ≥3 ≥3 3.  ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ อพ.สธ. ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

1.  บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ        
ของมหาวิทยาลัยเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ อพ.สธ. 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน

โครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร ์
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อนุ รั กษ์  ส่ ง เ ส ริ ม  สื บ ส าน  ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
รักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า และเผยแพร่สู่
ร ะดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจน การ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่
กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ ใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น       

โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 ≥5 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์ 

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ ได้ รั บการตี พิม พ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

เรื่อง ≥5 ≥5 2. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า 

1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และ              
สื บ ท อ ด ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น                 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาความรู้สู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็น      
ฐานการเรียนรู้  และร่วมสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.  สนับสนุนการศึ กษา  วิ จั ย  บู รณาการ              
องค์ความรู้ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม 
พัฒนา และเพ่ิมคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. สร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย / วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น สร้างเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย / พ้ืนถิ่นในด้าน   
ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

5. สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และกิจกรรมนักศึกษา 

6. จัดการประชุม  /  สัมมนาทางวิชาการ               
ด้ านศิลปวัฒนธรรมทั้ ง ระดับชาติและ
นานาชาติ 

7. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้าน
วิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากร
และนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 

1.  ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ ≥3 ≥5 1. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เป็นสากล 

1.  พัฒนาสิ่ ง แ วดล้ อมความ เป็ นนานาชาติ                 
ในทุกมิติทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ระบบอ านวยความสะดวก เอกสาร
และปูายต่าง ๆ  ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา 

2. พัฒนาหอพักส าหรับนักศึกษานานาชาติ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ 

3. พั ฒ น า ง า น ด้ า น วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น
องค์ประกอบหลักในการประสานกับองค์กร /
หน่วยงาน / สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพ่ือด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงาน
อธิการบดี 

2.  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ลี่ ย น           
ทุกระดับที่ไปต่างประเทศและมาประเทศ
ไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมดเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ≥3 ≥5 

3.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

โครงการ 
/ กิจกรรม 

≥3 ≥3 2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น 

2. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ
วิถีชีวิต เพ่ือการอยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่าง
สันติ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ / กิจกรรม 

3.  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่ไปกับ       
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

คณะ /  
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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     4.  สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของ
สมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

5.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

 

4. มีจ านวนหลักสูตรร่วมกับสถาบัน การศึกษา 
ในต่างประเทศ  

 ≥1 ≥1 3. เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่
อาเซียนและสากล 

1. สร้ าง เครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการ            
กั บ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น อ า เ ซี ย น แ ล ะ
ต่างประเทศอ่ืน ๆ เ พ่ือสร้างโอกาสให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะ
ก้าวไปสู่ความเป็นสากลผ่านโครงการพัฒนา
ผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรม
ระยะสั้น เป็นต้น 

2. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศในรูปของ
หลักสูตร Double Degree/Joint Degree 

3.  พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชา 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

คณะ 
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พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ ง
อ านวยความสะดวกของโรง เรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ร้อยละ ≥80 ≥80 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.  จัดท าผั งแม่บทอาคารสิ่ งก่อสร้ า งและ
ก าหนดพ้ืนที่ การใช้สอยต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจ
ของโรงเรียนสาธิต โดยเน้นความปลอดภัย 
และสุขภาวะที่ดี 

2.  ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  การท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรและนักเรียน 

3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือเอ้ือต่อการบริหาร
และด าเนินภารกิจของโรงเรียนสาธิต 

ส านักงาน
อธิการบดี / 

คณะครุศาสตร์ 

2. จ านวนนักเรียนสาธิตในแต่ละปีการศึกษา คน ≥200 ≥200 2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 1.  ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิตที่สร้างความเชื่อมโยงใน 
ระบบงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโรงเรียน
สาธิตและในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
เ พ่ือให้ เกิดความคล่องตัว  รวมทั้ ง เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือการพึ่งตนเอง
ทางงบประมาณได้อย่างยั่งยืน 

2.  ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
โ รง เรี ยนสาธิ ต เชิ งรุ กอย่ า งทั่ ว ถึ งและ 
หลากหลายรูปแบบ โดยเพ่ิมช่องทางสื่อสาร 
ผ่านสื่อภายนอกและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนสาธิต
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ทั้ งภายใน
จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 

3.  ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนอง
ทิศทาง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ

คณะครุศาสตร์ 



 

 

47 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 

ร้อยละ ≥50 ≥50 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1 .  พัฒนาแนวทางการ ใช้ทรั พยากรของ
มหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ บุคลากร 
ห้องปฏิบัติการ หอสมุด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต 
เพ่ือเสริมสร้างให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่
ทันสมัย มีความเป็นสากล และตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับ        
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

คณะครุศาสตร์ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
และการตดิตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
และการตดิตามประเมินผล 

 
1. กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  ในการนําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลน้ัน 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1  การนําไปสู่การปฏิบัติ 

1)  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และตัวช้ีวัดให้เป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน และมุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีมีส่วนร่วม      
ของบุคลากรทุกฝ่ายโดยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2)  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเป็นผูร้ับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
พร้อมทั้งให้หน่วยงานดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เดียวกัน และการอนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องเป็นกิจกรรม / โครงการที่สนับสนุนให้กลยุทธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนิน
ไปสู่ความสําเร็จ 

3)  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดของการดําเนินงานอย่างชัดเจน     
เพ่ือการติดตามผล เมื่อคณะและหน่วยงานเสนอกิจกรรม / โครงการและผ่านการอนุมัติแล้ว กองนโยบายและ
แผนจะบรรจุกิจกรรม / โครงการเหล่าน้ันในแผนปฏิบัติราชการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 

4)  เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติกิจกรรม / โครงการของหน่วยงานแล้ว  ให้หน่วยงานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีการผลักดัน
และเร่งรัดให้การดําเนินงานตามกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ  บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

5)  ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการตามที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง เป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี ให้รายงานผลการดําเนินงานภายใน 7 วัน 
หลังจากสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส  

6)  ให้ผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องกํากับ ติดตาม           
การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินงาน    
ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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  1.2 แผนภูมิแสดงการนํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชัน้นําด้านการผลิตบณัฑิต   
  พัฒนาครู และยกระดับการพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน 

นโยบายและกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ / กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล 

ทบทวนแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ป ี2562 
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2. การติดตามประเมินผล 
  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี        
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและหน่วยงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือประเมินว่าคณะและหน่วยงานสามารถดําเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่  
  ผลจากการดําเนินงานน้ันสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด ข้อมูล  
ที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและ     
ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  รวมท้ังเป็นข้อมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
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