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คํานํา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ดํ า เนิ น การติติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นการดําเนินการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
พ 2547 ผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิ ทยาลั ย โดยได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลัย และ
ดํา เนิ น การจั ด ทํ า กรอบของการประเมิ น ที่ ร ะบุร ายละเอี ยดหลั
ดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิน เสนอต่ อสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ สํ า หรั บ รายงานการประเมิ น ตนเองมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําขึ้นเพื่อรับการ
การติติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าจะทําให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงความจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามาตรฐาน การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กุมภาพันธ์ 2559
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามความในมาตราที่ 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ
ดํ า เนิ น การได้ โ ดยอิ ส ระ สามารถพัฒ นาระบบบริ หาร และการจั ด การที่เป็ นของตนเอง มี ความคล่ องตั ว
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้นๆ ดังนั้น สมควรกําหนดให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติ
บุคคล โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทําหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละภาระหน้ า ที่ ในการส่ง เสริ มการเป็ น สถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ มุ่ งสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิต ที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษา
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้ โดย
คํ า นึ ง ถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในท้ องถิ่ น และสั งคม สอดคล้ องกับ นโยบายการบริ หารและการจั ด
การศึ กษาของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 จึ งจํ า เป็ นต้ องตราพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งให้การศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ในรูปแบบที่หลากหลาย ศึกษาวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นํา
ทางวิชาการที่ผสมผสานวิทยาการสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีปรัชญา ค่านิยมหลักขององค์กร วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)
SRU สร้างปัญญา ศรัทธาความดี
S คือ Spirit (จิตมุ่งมั่น) และ Speed (ความเร็ว)
R คือ Responsibility (รู้รับผิดชอบ) และ Rethink (ความคิดใหม่)
U คือ Unity (เป็นหนึ่งเดียว) และ Utility (มีประโยชน์)
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วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีพันธกิจที่จะต้องดําเนินการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า
ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นําชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
7. ศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สื บ สานโครงการอั น เนื่ องมาจากแนวพระราชดํ า ริ ใ นการปฏิบั ติ ภ ารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. มุ่งเน้นการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้
สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) สามารถพึ่งพาตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
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ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า พระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปกลมรีตั้งลาย
กลางเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุชื่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้
สีของสัญลักษณ์
สีน้ําเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีส้ม
สีขาว

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิดและพระราชทานนาม
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ

สีประจํามหาวิทยาลัย คือ ฟ้าและแดง
สีฟ้า :
สีแดง :

4

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
คุณวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
กรรมการสภาโดยตําแหน่ง
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
กรรมการสภาโดยตําแหน่ง
คุณสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
กรรมการสภาโดยตําแหน่ง
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณพรศิริ มโนหาญ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมพร ใช้บางยาง
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
กรรมการสภาจากผู้บริหาร
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
กรรมการสภาจากผู้บริหาร
ผศ.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
กรรมการสภาจากผู้บริหาร
ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
กรรมการสภาจากผู้บริหาร
ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจํา
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจํา
ดร.พิชัย สุขวุ่น
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจํา
อ.สมพร ศรีอาภานนท์
กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจํา
ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดี
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.บรรเจิด เจริญเวช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.สุนทร พูนเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
อ.ธาตรี คําแหง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.เอนก สุดจํานงค์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.สมพร โตใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.สมทรง นุ่มนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อ.มาลี ล้วนแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
รักษาราชการ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

5

6

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อธิการบดี

สภาวิชาการ
รองอธิการบดี

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงานวิชาการ

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

คณะครุศาสตร์

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองนโยบายและแผน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่ *

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองคลัง *

คณะพยาบาลศาสตร์ *

บัณฑิตวิทยาลัย *

กองบริการวิชาการ *

คณะนิติศาสตร์ *

กองอาคารสถานที่ *

* หน่วยงานจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งส่วนราชการเป็น 6 คณะ 2 วิทยาลัย 4 สํานัก และ 1 สถาบัน ดังนี้
1. คณะและวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.1 คณะครุศาสตร์
1.2 คณะวิทยาการจัดการ
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 คณะพยาบาลศาสตร์
1.6 คณะนิติศาสตร์
1.7 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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2. สํานักและสถาบัน ประกอบด้วย
2.1 สํานักงานอธิการบดี
2.2 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย

1.4 แนวคิดและวิสัยทัศน์ที่อธิการบดีได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เข้ารับตําแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้
เสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ “5 สร้าง 3 พัฒนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัย 5 มิติ”
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “สร้างคน”
คนของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขององค์กรที่พร้อม
จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
นโยบาย แผนงาน และแนวทาง
1. มุ่งสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย โดยสร้างความ
แกร่งทางวิชาการ ด้วยการเพิม่ คุณวุฒิและเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การทําผลงาน ตํารา การวิจัย และ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อส่งต่อผลการพัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
2. มุ่งสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความรู้สึก มีความสุขในการทํางาน มีความมั่นคง ความสามัคคี ในการ
ร่วมกันเป็น “คนในครอบครัวเดียวกัน” รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน มุ่งมั่นร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อย่างมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม
3. ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและมุ่งมั่นศรัทธา มีอุดมการณ์ จุดร่วมเดียวกันของค่านิยม
หลัก “สร้างปัญญา ศรัทธาความดี” อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว มุ่งให้บุคลากรทุกฝ่าย
ตระหนักว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อการบรรลุ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคอาเซียน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
4. ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีระบบประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหากข้าราชการได้ปรับ
เงินเดือน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ปรับเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งสถาน
ที่พักบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการ
5. มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับให้เต็มศักยภาพพัฒนา Competency / Development
Roadmap และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยแผนพัฒนาบุคลากรนั้น
จะครอบคลุมทั้งบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมผู้บริหารในอนาคต
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นโยบาย แผนงาน และแนวทาง
6. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามยุทธศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
โดยจัดการความรู้ องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเป็นความต้องการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “สร้างบัณฑิต”
การวัดคุณภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยต้องดูที่คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี มุ่งมั่นเพื่อสร้างบัณฑิตที่เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรู้กว้างในหลากหลายศาสตร์ สาขา
สามารถวิเคราะห์ วิจัย และแก้ปัญหาต่างๆ ในระดับดี มีทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการทํางาน มีทัศนคติที่ดี
อีกทั้งยังต้องมีลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา
1. เร่งสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยประสานคณะในการกําหนดจุดเน้นสาขาวิชาในการ
ผลิตบัณฑิตของคณะต่าง ๆ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศ และภูมิภาค สู่การผลิตบัณฑิตที่สําเร็จแล้วมีงานทํา ได้รับการจ้างงานหรือสร้างงานให้กับตัวเองได้
2. สร้างระบบและกลไกเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเตรียมรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดปัญญาและมี
ทักษะชีวิต “รู้จริงและทําได้” และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างงานเป็นนายจ้าง
ตัวเองได้
3. มุ่งสร้างและพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และรองรับการขยายการรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
4. สร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน โดยสามารถทํางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานจากต่างประเทศในประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี
5. เร่งรัดให้มีการกําหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาให้มากขึ้น สนองตอบความต้องการตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
6. มุ่งสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู
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3. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “สร้างความเป็นเลิศ”
เน้นการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) โดยการยกระดับคุณภาพทั้งด้านการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นความหวังของชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ
2. เร่งรัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน ตลอดจนทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการเตรียมบัณฑิต เพื่อเข้าสู่สงั คมพหุวัฒนธรรม
และทักษะความสามารถในการปรับตัวและการทํางานในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
3. สร้างและปรับปรุงหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เพื่อการส่งเสริม สืบสาน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และฟื้นฟูดา้ นศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและ
ประเทศ และพื้นฐานรองรับสนับสนุนในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี ผลิตบัณฑิตที่มีค่านิยม
“สร้างปัญญา ศรัทธาความดี”
4. มุ่งสนองพระราชปณิธานและสืบสานแนวพระราชดําริตามพระราชบัญญัติของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สมบูรณ์พร้อมสมกับการได้รับพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5. สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความหมายต่อชุมชนท้องถิ่น โดยการเร่งระดมทรัพยากรทั้งด้านอาจารย์ที่เป็นคนดี
คนเก่ง ตลอดจนงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนคณะ และโปรแกรมวิชา สถานที่
ทํางาน สภาพบรรยากาศที่ดึงดูดอาจารย์ที่เป็นคนดีมีความสามารถมาทํางานมากขึ้น เพื่อการวิจัยแก้ปัญหา
พัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ยอมรับ และต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ
6. ผลักดันและส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการของทุกสาขา และพัฒนาอัตลักษณ์ด้านความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยคํานึงถึงการเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานทางการบริหารจัดการ เพื่อรองรับและเสริมสร้างการทํางานของโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา
ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการทํางาน
7. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
(Networking) ในการทํางานร่วมกันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการวิจัย
8. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร โดยการเน้นการวิจัยที่ตอบสนอง
และแก้ปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสร้าง
หน่วยวิจัย เพื่อนําไปสู่ศูนย์วิจยั ความเป็นเลิศเฉพาะทางในอนาคต
9. จะปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ
กําหนดแผนการเรียน และเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ แบบอิสระ อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
พร้อมเป็นผู้ใหญ่ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือรุ่นพี่ ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ และการเรียนของตนเอง

10

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

นโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา
10. สร้างระบบและกลไกการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และรักษา
นักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จนสําเร็จการศึกษามากขึ้น
11. สร้างระบบและกลไกการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในลักษณะการค้นคว้าด้วยตนเองจาก
ปัญหาจริงที่สร้างความสนใจแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Project – based Learning และ Active
Learning รวมถึงเน้นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
12. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้มีผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
13. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้คล่องตัว เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลาการด้านวิชาการ และการวิจัยให้ศักยภาพในการผลิตผลงานคุณภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
4. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “สร้างระบบบริหารที่ดี”
มุ่งสู่การเป็นมหาลัยที่มีระบบบริหารที่คล่องตัว รวดเร็ว มีเสถียรภาพทางการเงิน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และเป็นบ้านที่อบอุ่นน่าอยู่ของคนดีและคนเก่ง
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา
1. จะมุ่งสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร และข้อมูลสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งการดําเนินงาน
กํากับติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ และระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีความโปร่งใส
ยุติธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. สร้างและปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ระบบปฏิบัติการคู่สู่การเปลี่ยนแปลง คือ ระบบเดิมเป็นระบบบริหารจัดการในแนวดิ่งที่มีการสั่งการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานปฏิบัติการจากฐานบนลงล่าง ตามสายบังคับบัญชายังคงมีอยู่
แต่ต้องติดตั้งระบบเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ในแนวราบ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับที่อาสาเข้ามาพูดคุย
ส่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากในระดับแนวดิ่ง เพื่อทําหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
โดยเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรในแนวราบ มีลักษณะของนักอาสา (Volunteer Army) เป็นการรวมตัว
ของบุคลากรในองค์กรทุกระดับที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือตําแหน่ง แต่จิตอาสาช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ
4. เร่งรัดการบริหารจัดการทุกระดับที่ยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์
ที่เกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทํา เป็นหุ้นส่วน (Partnership)” กําหนดบทบาทในการทํางานให้ชัดเจน เน้นการ
ทํางานเป็นทีม ให้โอกาสคนเก่งในการสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ
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นโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา
5. สร้างระบบการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ คือ ให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
และให้ความสําคัญกับผู้บริหารระดับคณบดี ศูนย์ สํานัก และโปรแกรมวิชา
6. สร้างแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรที่กํากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและเอื้อต่อภารกิจมหาวิทยาลัย ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
ระบบการให้รางวัลสําหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น “คนสําราญ งานสัมฤทธิ์” การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ระบบและกลไกในการสรรหาคณบดี คนเก่ง และธํารงให้อยู่
ในระบบได้ เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดระบบคุณธรรม “คนสําคัญกว่าทุกสิ่ง” เป็นหลัก
7. เร่งรัดสร้างระบบตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายสําหรับสํานักตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นหลักประกันความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาว มรส.
8. สร้างระบบ IT เพื่อการวางแผนบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารคุณภาพ ควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เป็นการบูรณาการระบบบริหารข้างต้นให้มีความเชื่อมโยง เป็นภาพการ
บริหารที่สอดคล้องกัน เสมือนเป็นคลังข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และติดตามผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหาร
5. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “สร้างศักยภาพสู่อาเซียน”
สร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม เพื่อแข่งขันในประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล
นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
1. ปฏิรูปหอสมุดให้เป็นศูนย์วิทยบริการสารสนเทศที่แท้จริง เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่เอื้อให้
ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก (Self Learning Access) เป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ (Learning Resource Center : LRC) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน และเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล
(Globalization)
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกระดับ
3. ส่งเสริมการจัดพื้นที่ซึ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษา
อาเซียน เป็นต้น
5. ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากรสายปฏิบัติการ โดยเฉพาะหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6. สร้างสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาให้เป็นรูปแบบสองภาษามากยิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติ ให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มาก
ขึ้น เช่น การจัดทําเว็บไซต์หลายภาษา และการจัดทําป้ายบอกทางภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น
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นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
8. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) หลักสูตรมีคุณลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
9. สร้างและพัฒนารายวิชาทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับอาเซียน (Asian Study)
10. สร้างการเทียบโอนระหว่างประเทศอาเซียน (Credit Transfer)
11. สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม
และด้านภาษา
แผนงานตามยุทธศาสตร์ “3 พัฒนา”
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี”
พั ฒ นาบรรยากาศน่ า อยู่ น่ า เรี ย น เน้ น การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ที่ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นรู้ ใ น
มหาวิทยาลัย เน้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรู้สึกมีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
1. พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ Internet ระบบไร้สาย (Wifi Internet)
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของ Campus Security
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
การมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การปรับปรุงสวนสุขภาพ สวนหย่อม สวนสาธารณะ เป็นต้น
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุง
รถบริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนมากขึ้น
5. สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามแผนการดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นหน่วยงานต่างๆ ช่วยลดมลภาวะ
และลดการใช้พลังงาน
7. รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภาย
ในมหาวิทยาลัย
8. ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นหลัก 3 R ได้แก่ การลดการใช้
(Reduce) การใช้ซา้ํ (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
9. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา และพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
อื่น ๆ ให้สามารถบริการนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทากายภาพที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข เช่น การพัฒนาหอพักให้น่าอยู่ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

13

2. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “พัฒนาภูมิปัญญาถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล”
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะต้องมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้จริง ทั้งในแง่
การทํา วิ จัย เพื่ อแก้ ปั ญ หาร่ว มกั น การสร้ า งองค์ค วามรู้ ใ หม่ ใ ห้ กับท้องถิ่น และบูร ณาการภู มิปัญ ญาสากล
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตบัณฑิตที่สํานึกรักท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
1. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรูอ้ นุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะต่าง ๆ และศูนย์ สํานัก มีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสํานึก ค่านิยมในความเป็นไทย และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเครือข่ายการวิจัย และส่งเสริมการนําผลผลิตการวิจัยสู่ชุมชนและสาธารณะ เพือ่ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากล
5. ส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ โดยเชื่อมโยงสภาพ
ปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
6. พัฒนางานวิจัยที่เหมาะสมสําหรับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมายและชุมชนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
7. พัฒนาและดําเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
8. พัฒนาเครือข่ายภาคีชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
9. ผลิตบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
10. พัฒนาโครงการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. แผนงานตามยุทธศาสตร์ “พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ”
เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเน้น
ความเป็นสากลในความหมายของระบบภูมิภาค (Asian) เพือ่ เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่
ความเป็นสากล สร้างคุณภาพเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับเข้าสู่รูปแบบใหม่ที่เน้น Learning Outcomes โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสากล
2. สนับสนุนการเปิดหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับ
3. พัฒนาและสนับสนุนหลักสูตรที่เปิดอยู่ให้ติดต่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ
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นโยบาย แผนงาน และแนวทางพัฒนา
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษาต่างประเทศ ทั้งแบบเต็มเวลา
และแบบแลกเปลี่ยนในหลักสูตรนานาชาติ
5. พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและประเทศไทย
6. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรกึ่งนานาชาติ หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 2 ปริญญา และขยายการผลิต
บัณฑิตต่างชาติ
7. พัฒนาและขยายจํานวนนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
8. พัฒนาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการทํางาน และมาตรฐานคุณภาพ สู่ความเป็นนานาชาติ และความเป็น
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
9. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้ง Language
Institute เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้นักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. การถ่ายทอดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์จากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดําเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการ
ถ่ายทอดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ สํานัก สถาบัน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการ
กําหนดเป้าหมาย ที่สําคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นกลไกในการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม มรส.
การสื่อสารการถ่ายทอดสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งใน
การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เช่น การจัดประชุมชี้แจง การสื่อสารผ่านเว็บไซต์
จดหมายข่าว การปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่
3. การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การติ ดตามเพื่ อให้ เกิ ดการประเมิ นผล การเรี ยนรู้ และการปรับ ยุ ทธศาสตร์ โดยการนํ า ข้ อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ และกลไกของการประกันคุณภาพ
เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบติดตามความคืบหน้า ในการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นจะไม่สามารถสําเร็จได้โดยทีมผู้บริหารเพียงฝ่าย
เดียว แต่ต้องอาศัยกลุ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดําเนินงานให้
ประสบความสําเร็จ นับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ให้ความ
เห็นชอบต่อรายละเอียดโครงการต่างๆ สํานักต่างๆ และติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ นอกจากนี้สภา
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คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานต่างๆ สํานักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทุกระดับก็มี
บทบาทสําคัญในการช่วยให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1.5 การบริหารจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บริหารจัดการการศึกษาเพื่อบรรลุตามปรัชญาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของภาคธุรกิจ – อุตสาหกรรม และประชาชน
ในท้องถิ่นในหลักสูตรที่หลากหลายและมีคุณภาพ
กําหนดภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาแบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
การศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ในแต่ละภาคการศึกษาได้แบ่งระยะเวลาไว้ ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 : เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 : เริ่มเดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน : เริ่มเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การรับนักศึกษา
การรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีพื้นความรู้ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและระดับปริญญาโท และมีพื้นความรู้ระดับปริญญาโทในการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีองค์ประกอบและรายวิชาดังนี้
1) มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่เชื่อมโยงและ
สะท้อนถึงคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งอัตลักษณ์ คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะ
เฉพาะ
2) มีรายวิชาที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการวิจัย วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ แล้วแต่กรณี
3) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง เช่น สหกิจศึกษา การฝึกงาน
การจัดทําโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
4) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิช าในหลักสูตรโดยใช้ ภาษาอัง กฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5) มีการกําหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6) มีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
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การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีกระบวนการต่อไปนี้
1) ให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและบูรณาการองค์
ความรู้และประสบการณ์การวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายรวมทั้งแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
3) ให้มีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) อาจารย์พึงได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลและตามเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและวิจัย ความรู้ความสามารถด้านการสอนและความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาในระดับที่
สูงขึ้น
2) อาจารย์ใ หม่ ทุกคน ต้ องผ่ านกระบวนการอบรมและพั ฒนาให้ มีความรู้ความเข้า ใจในองค์การ
มหาวิ ทยาลั ย บทบาทหน้า ที่ของอาจารย์ หลั กสูต รและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิ จั ย การผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการอย่ า งมี คุ ณ ภาพอย่ า งสม่ํ า เสมอตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) ให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถให้คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาในด้านการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2) ให้มี การจั ด อบรมและหรื อจั ด กิ จ กรรม เพื่ อพั ฒ นาความรู้ แ ละทั กษะที่ จะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษะพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับนักศึกษา
3) ให้มีการสนับสนุนทุนต่างๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
1) นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
2) นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) นักศึกษามีหลักคิด มีแนวปฏิบัติในการทางส่งเสริมความดี ศรัทธาในความดี และคุณค่าความเป็น
มนุษย์
4) นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นําหรือร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างสังคมให้สันติสุข
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การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
1) ให้มีการติดตามละประเมิน ผลหลักสูตรโดยผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย คือผู้ใช้บัณฑิต ตั วบัณฑิตและ
นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
2) ให้มีการประเมินผลการสอนอาจารย์ ซึ่งสะท้อนวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ในการสอนของอาจารย์
ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาอาจารย์
3) ให้มีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษาเพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร การจัดการหลักสูตร และเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น

สารสนเทศ
• จํานวนนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555 - 2558
หน่วยงาน

สถานะ

ครุศาสตร์

เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

นิติศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

รวม

ปีการศึกษา

2555
612
3,555
232
1,187
3,107
140
1,450
3,977
389
1,439
4,396
701
395
1,121
527
427
1,015
94
55
248
46
5,565
17,419
2,129

2556
749
3,724
237
1,107
3,182
474
1,758
4,485
355
1,384
4,465
810
389
1,177
241
443
1,098
118
101
250
46
5,931
18,381
2,281

2557
669
3,493
468
943
2,660
565
1,293
4,115
440
1,071
3,856
594
363
1,115
199
405
986
141
110
190
39
4,854
16,415
2,446

2558
389
2,922
853
855
2,554
580
1,186
3,840
887
1,364
3,938
872
347
1,064
223
330
948
196
106
341
48
4,577
15,607
3,659
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18,381

17,419

16,415

5,931

5,565

4,854

4,577

พ.ศ.2 2556

พ.ศ.32557
เข้าใหม่

3,659

2,446

2,281

2,129

1 2555
พ.ศ.

15,607

คงอยู่

พ.ศ.42558

จบ

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555 - 2558
หน่วยงาน

สถานะ

ครุศาสตร์

เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

นิติศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

รวม

ปีการศึกษา

2555
226
291
246
627
49
560
1,381
541
866
2,604
428
74
243
101
131
506
37
1,877
5,587
1,447

2556
165
64
205
630
86
538
1,630
510
593
2,730
539
107
286
48
89
486
62
1,532
5,927
1,309

2557
61
20
70
359
150
550
1,224
221
438
1,716
381
85
237
36
127
301
84
1,270
3,898
892

2558
194
35
505
1,281
298
383
1,390
341
107
279
57
83
266
57
1,078
3,410
788
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5,927

5,587

3,898

1,877

1,532

1,447

1,309

1

2

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

3,410

1,270

1,078

892

3

4

พ.ศ.2557
เข้าใหม่

คงอยู่

788

พ.ศ.2558

จบ

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555 - 2558
ประเภท

สถานะ

ภาคปกติ

เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ
เข้าใหม่
คงอยู่
จบ

ภาคนอกเวลาปกติ

รวม

ปีการศึกษา

2555
8
52
20
590
1684
140
598
1,736
160

2556
7
24
17
304
1097
159
311
1,121
176

2557
9
39
12
115
1303
392
124
1,342
404

2558
0
23
3
250
875
109
250
898
112

52
39
24

20
8

17

7
1
พ.ศ.2555

12

9

2
พ.ศ.2556
เข้าใหม่

ภาคปกติ

23

3
พ.ศ.2557
คงอยู่

3

0
4
พ.ศ.2558

จบ
1684

ภาคนอกเวลาปกติ

1303

1097

875

590
140
1
พ.ศ.2555

304

159

2
พ.ศ.2556
เข้าใหม่

115
3
พ.ศ.2557
คงอยู่
จบ

392

250

109
4
พ.ศ.2558
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งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม

พ.ศ.2555
327,749,700
369,043,490
696,793,190

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
443,144,200
509,244,700
424,393,294
452,039,384
867,537,494
961,284,084

พ.ศ.2558
637,985,200
378,008,843
1,015,994,043

637,985,200
369,043,490
327,749,700

1

443,144,200
424,393,294

2
867,537,494

737,779,800

509,244,700
452,039,384

3
งบประมาณแผ่นดิ961,284,084
น

378,008,843

41,015,994,043
งบประมาณเงินรายได้

351,764,282

51,089,544,082

696,793,190

1
พ.ศ.2555

2
พ.ศ.2556

3 2557
พ.ศ.

4 2558
พ.ศ.

5 พ.ศ.2559

งบประมาณ จําแนกตามประเภทรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

พ.ศ.2555
149,878,436
265,745,891
68,405,346
13,838,346
54,567,000
145,820,074
66,943,443
696,793,190

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
182,815,856
185,564,623
277,227,941
292,899,443
179,003,022
177,492,287
12,588,182
18,020,787
166,414,840
159,471,500
159,325,484
237,579,400
69,165,191
67,748,331
867,537,494
961,284,084

พ.ศ.2558
172,354,612
260,355,448
256,798,144
248,200,144
8,598,000
273,698,000
52,787,839
1,015,994,043
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งบลงทุน, 256,798,144
งบอุดหนุน, 273,698,000
งบดําเนินงาน, 260,355,448
งบบุคลากร, 172,354,612

งบรายจ่ายอื่น, 52,787,839
1

2

3

628,387,844

พ.ศ.2555
1

783,791,797

688,534,472

พ.ศ.
2 2556
งบดําเนินการ

•

324,743,400

15,297,344

18,020,787

12,588,182

13,838,346

5
241,500,800

159,471,500

166,414,840

54,567,000

4

759,195,899

3 พ.ศ.2557
ครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

4 พ.ศ.2558

11,445,543
753,355,139

5

พ.ศ.2559

บุคลากร
• บุคลากรจําแนกตามประเภท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
ประเภท
สายวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
สายสนับสนุนวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
รวม
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา

2555
514
103
266
145
433
12
145
235
17
24
947
115
411
380
17
24

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
557
561
98
91
291
346
168
124
363
376
12
12
152
185
157
145
20
12
22
22
920
937
110
103
443
531
325
269
20
12
22
22

2558
560
90
346
124
377
12
185
142
16
22
937
102
531
266
16
22

22
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947
920
443

411 380
115

937

939

531

531

535

325
110

17 24

1
พ.ศ.2555
รวม

937

269
103

20 22

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

102

12 22

พ.ศ.2 2556
255

16 22

3 2557
พ.ศ.
สัญญาจ้าง

270

266

พนักงานราชการ

4พ.ศ.2558

94

20 20
5

ลูกจ้างประจํา

บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
พ
วุฒิการศึกษา

2555
514
60
433
21
431
0
40
312
79
945
60
473
333
79

สายวิชาการ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
รวม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี

446

433

60

1
พ.ศ.2555

441

2
พ.ศ.2556

21
3
พ.ศ.2557

ปริญญาโท

426

105

25

21

437

99

86

ปริญญาเอก

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
557
561
86
99
446
441
25
21
363
376
0
0
26
27
217
225
120
124
920
937
86
99
472
468
242
246
120
124

ปริญญาตรี

102
25

21
4
พ.ศ.2558

5
พ.ศ.2559

2558
563

105
437
21
377

0
26
231
120
940
105
463
252
120
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312

283
231

225

217

124

120

120

79

77

40

26

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

1

ปริญญาเอก

2
ปริญญาโท

27

26

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

3
ปริญญาตรี

26

พ.ศ.2559

4
ต่ํากว่าปริญญาตรี

5

บุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559
ประเภท/ตําแหน่งทางวิชาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
557
561
1
6
8
54
47
496
506

2555
514
1
5
56
452

สายวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

2558
563

7
52
504

56

54

47

52

47

5
1

6
1

8

7

7
1

1

2

3

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ศาสตราจารย์

พ.ศ.2557

รองศาสตราจารย์

4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ศ.2558

5

พ.ศ.2559
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อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 612 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ม.9
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีอาคารสถานที่ ดังนี้

•

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
1. อาคารสุนทรียศาสตร์
2. อาคารกิจการนักศึกษา
3. อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขชุมชน
4. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
5. อาคาร ช.6
6. อาคารพัสดุ
7. สํานักงานอธิการบดี
8. อาคารคณะนิติศาสตร์
9. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10. สํานักจัดการทรัพย์สิน
11. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
12. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
13. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
14. อาคารคณะครุศาสตร์
15. อาคารครุพัฒน์
16. อาคาร ช.3

17. หอประชุมวชิราลงกรณ
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์
19. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
20. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21. อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
22. อาคารบรรณราชนครินทร์ 2
23. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
24. อาคารคหกรรม
25. อาคารคณิตศาสตร์
26. อาคารโลหะและช่างไม้
27. อาคารอุตสาหกรรมศิลป์
28. อาคารเซรามิค
29. อาคารไฟฟ้า
30. อาคารเทคโนโลยีอาหาร
31. อาคารเทคโนโลยีการเกษตร

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
1. อาคารเกษตรศาสตร์
2. อาคารสัตวบาล

3. อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ
4. หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

อาคารประกอบ
1. ศาลาประสานใจ
2. โรงอาหาร
3. บ้านเด็กเล็ก
4. หอพักชายไชยา
5. หอพักนันทพร
6. หอพักรังรอง
7. หอพักหญิงวิภาวดี
8. หอพักหญิงประภัสสร
9. หอพักหญิงท่าเพชร
10. หอพักหญิงท่าทอง

11. หอพักรัชชประภา
12. หอพักท่าชนะ
13. อาคารจอดจักรยานยนต์
14. โรงยิมเนเซียม
15. FITNESS CENTER.
16. สระว่ายน้าํ กรดเกล้า
17. SRU CAR PARK.
18. โรงน้ําดื่มราชพฤกษ์
19. อาคารที่พักบุคลากร 1
20. อาคารที่พักบุคลากร 2
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อาคารที่กําลังก่อสร้าง
1. อาคารเอนกประสงค์
2. หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและระดับความสําเร็จ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 การปฏิบัติตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นําเสนอนโยบาย/วิสัยทัศน์ “5 สร้าง 3 พัฒนา สู่การเป็น
มหาวิทยาลัย 5 มิติ” ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในปีงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้นํานโยบาย/วิสัยทัศน์ดังกล่าวมากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการดําเนินงานและระดับความสําเร็จ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ 1.1 : หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ ทุกคณะ
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละ
จากการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
5

50 เป็น สํ าคั ญ ในปีก ารศึ ก ษา 2557 ภาคเรี ย นที่ 1/2557 และ
2/2557 หลัก สูตรที่มี การจัด การเรี ยนการสอน โดย 7 คณะ
จํานวน 58 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี
47 หลักสูต ร และหลักสูตรระดั บบัณฑิ ตศึกษา 11 หลั กสูต ร
ทั้งนี้มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญทุกหลักสูตร โดยการประเมินตาม มคอ.3 มคอ.5 และ
มคอ.7
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1 สรุปหลักสูตรที่เปิดดําเนินการ ปีการศึกษา 2557
1.1 – 2 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะครุศาสตร์
1.1 – 3 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 – 4 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 – 5 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะวิทยาการจัดการ
1.1 – 6 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะนิติศาสตร์
1.1 – 7 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 คณะพยาบาลศาสตร์
1.1 – 8 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติฯ
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ตัวบ่งชี้ 1.2 : จํานวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ ทุกคณะ
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
7
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
5

หลักสูตร เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ใน 12 หลักสูตร ได้แก่
คณะครุศาสตร์
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
9. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
10. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.2 – 1 มคอ.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 – 2 มคอ.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 – 3 มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.2 – 4 มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1.2 – 5
1.2 – 6
1.2 – 7
1.2 – 8
1.2 – 9
1.2 – 10
1.2 – 11
1.2 – 12

มคอ.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มคอ.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มคอ.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มคอ.7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มคอ.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ

ตัวบ่งชี้ 1.3 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการ
80 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา ใน 2 ด้านมีผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของหอสมุดกลาง ผลการ
ประเมิน มีดังนี้
1) ด้านการให้บริการ ( x = 4.02)
2) ด้านผู้ให้บริการ ( x = 4.07)
3) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( x = 3.95)
4) ด้านสถานที่อํานวยความสะดวกอื่น ( x = 4.02)
5) ด้านอื่น ( x = 3.84)
2. ผลการประเมินความถึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน มีดังนี้
1) ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ( x = 4.30)
2) ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
( x = 4.21)
3) ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ( x = 4.23)
4) ด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
( x = 4.27)
ผลการประเมินรวมทุก ด้านอยู่ ในระดับ มาก 4.25 คิ ดเป็น
ร้อยละ 85.00

บรรลุ
ผล
เป้าหมาย
ผลประเมิน
ประเมิน
บรรลุ
ของกรรมการ
ตนเอง
 ไม่บรรลุ
5
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รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.3 - 1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา

สํานักวิทยบริการฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวบ่งชี้ 2.1 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรลุ
ผลประเมิน
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ของ
เป้าหมาย
บรรลุ ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
กลุ่มวิชา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุน
3

วิทยาศาสตร์
การวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 22 โครงการ
60,000
งบประมาณ 7,289,305 บาท และงบประมาณประเภทรายได้
กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนอุดหนุน จํานวน 57 โครงการ
สุขภาพ
งบประมาณ 4,533,695 บาทและได้รับทุนจากภายนอก จํานวน
50,000
16 โครงการ งบประมาณ 7,269,736 บาท รวม 19,092,736
บาท โดยมีสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
กลุ่มวิชา
สังคม
ศาสตร์
25,000

คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
รวม

อาจารย์
(คน)
77
133
83
75
22
31
31
452

จํานวน
งบประมาณ
(บาท)
4,900,992.80
9,509,148.20
1,228,060.00
2,024,520.00
961,100.00
198,915.00
270,000.00
19,092,736

งบประมาณต่อ
คน (บาท)
63,649.26
71,497.35
14,795.90
26,993.60
43,686.36
6,416.61
8,709.68

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
2.1 - 1 รายงานสรุปผลการจัดสรรทุนต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามคณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
มีจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 499 คนและมีการตีพิมพ์
60 เผยแพร่งานวิจัยจํานวน 217 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 98.5 โดยการ
กําหนดค่าถ่วงน้ําหนัก และ คํานวณค่าจากผลงานที่มีการตีพิมพ์
จํานวน 217 ผลงาน ได้ค่าคะแนน (98.5 * 100) / 217 = 45.39
ดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปริญญาโททั้งหมด
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง (0.25)
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.50)
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือวารสาร
ระดับชาติ (0.75)
มีการตีวารสารระดับนานาชาติ
(1.00)
รวม

80

ค่า
น้ําหนัก
0.25

97

0.50

48.50

40

0.75

30

-

1.00

-

217

-

98.5

จํานวน

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
4


คะแนน
20

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
2.2 – 1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

บัณฑิตวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน
ตัวบ่งชี้ 3.1 : โครงการบริการวิชาการที่นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้มีการบริการวิชาการที่
25 สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยงานบริการ
วิชาการพัฒนาท้องถิ่น กองกลาง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ในการจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน จากการดําเนินงานของ
หน่วยงานระดับคณะ 7 คณะ มีโครงการบริการวิชาการ รวม
58 โครงการ และเป็นโครงการที่นําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย จํานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.86
โดยตัวอย่างโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อความเป็น
มาตรฐานสู่อาเซียน
2. โครงการศึกษาสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
4. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. โครงการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล
6. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจการทดลองทาง
เคมี
7. โครงการตามคําร้องขอด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8. โครงการ FUN CHEMISTRY
9. โครงการอบรมการใช้เครื่องจักร
10. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
11. โครงการสัปดาห์วิชาการ
12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
13. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
14. โครงการส่งเสริมศักยภาพ IT

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.1 – 1 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 2 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 3 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 4 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 5 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 6 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.1 – 7 สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
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คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวบ่งชี้ 3.2 : จํานวนโครงการที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
3
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่อง
5

โครงการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 3 โครงการ คือ
1. กิจกรรมวันออกพรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการส่งพุ่มผ้าป่าพระราชทานเข้าประกวด ในงานพิธี
ชักพระ-ทอดผ้าป่าประเพณีแข่งเรือยาว วันที่ 5 - 13
ตุลาคม 2557
2. โครงการเผยแพร่วันสําคัญทางศาสนา ได้รับรางวัล
องค์กรดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมงาน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
3. โครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ได้รับถ้วยรางวัล
พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ รางวัล
ชนะเลิศ ในงานแข่งขันหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2558
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.2 – 1 แผนปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.2 – 2 รายงานผลการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา
3.2 – 3 รายงานผลโครงการเผยแพร่วันสําคัญทางศาสนา
3.2 – 4 รายงานผลโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง

สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
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รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ตัวบ่งชี้ 3.3 : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการสนองโครงการในพระราชดําริ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมีโครงการสนอง
ร้อยละ
5

100 พระราชดําริ จํานวน 6 โครงการ จากแผนการดําเนินงาน 5
โครงการ ได้แก่
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
5. โครงการไอทีตามพระราชดําริ กิจกรรมทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Go Go Board
6. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหา
ราชินี
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ ประสานติดตามการ
ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงทั้ง 6 โครงการ
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.3 – 1 รายงานผลการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 – 2 รายงานผลการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.
3.3 – 3 รายงานผลการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3.3 – 4 รายงานผลการดําเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
3.3 – 5 รายงานผลการดําเนินโครงการไอทีตามพระราชดําริ กิจกรรมทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Go Go Board
3.3 – 6 รายงานผลการดําเนินโครงการโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 83
พรรษามหาราชินี

งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ 4.1 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการเรียนรู้ ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและประเด็น
ด้านการวิจัย
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. คณะ ทุกคณะ
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5
2
มหาวิทยาลัยได้มีจัดตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามส่งเสริม

ประเด็น สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และ
ได้มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
7 เมษายน พ.ศ.2558 โดยมีประเด็นในการจัดการความรู้หลัก
2 ประเด็น คือ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
ซึ่งได้ดําเนินการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันได้ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบตามศาสตร์การ
พัฒนาของแต่ละหน่วยงานครอบคลุมประเด็นหลัก โดยมีสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นเจ้าภาพ กํากับติดตามผลด้านการผลิต
บัณฑิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพ กํากับติดตามผลด้านการ
วิจัย ซึ่งหน่วยงานได้ดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
- สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าภาพหลัก
ดําเนินการภายใต้หัวข้อ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
- คณะครุศาสตร์ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู
- คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคนิคกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการ
สอนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
- วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เรื่อง การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สะท้อนคุณลักษณะ
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เป้าหมาย

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

บัณฑิตที่พึงประสงค์และการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
- คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
2. การวิจัย ดําเนินการในภาพรวม เรื่อง การเข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.1 – 1 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.1 – 2 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู
4.1 – 3 รายงานการจัด การความรู้ เรื่อ ง เทคนิค กระบวนการเรีย นการสอนที่เ น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.1 – 4 รายงานการจัด การความรู้ เรื่อ ง การบริหารหลัก สูต รให้เ ป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4.1 – 5 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
4.1 – 6 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของนักศึกษา
4.1 – 7 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาศักยภาพอาจารย์
4.1 – 8 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้แนว ปฏิบัติที่ดีในการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย
4.1 – 9 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ 4.2 : การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองตรวจสอบภายใน
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ระดับ การดําเนินการด้านระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้
5 ดําเนินการ
1. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

2.

3.
4.

5.
6.

อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดีและหัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักเป็นกรรมการ
ได้มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง 6 ด้ า น คื อ (1) ความเสี่ ย งด้ า น
ทรัพยากร (2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย (3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (4)ความ
เสี่ ย งด้ า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ (5) เสี่ ย งด้ า น
บุคลากร (6) ความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอก
มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลําดับความเสี่ยงจากสูงมากถึงค่าความเสี่ยงต่ํา
นําผลการประเมินจากข้อ 3 ปัจจัยเสี่ ยงที่มีความเสี่ยงสูง
มากและสูง มาบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงสูงมาก
1.1 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.2 ความเสี่ยงด้านการกํากับให้บุคลากรสายวิชาการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.ความเสี่ยงสูง
2.1 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปริมาณการคงอยู่ของ
นักศึกษาลดลงในระหว่างปี
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ อสภามหาวิทยาลัย 2
ครั้ง เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2558 และวันที่ 28 เมษายน
2558
มี ก ารนํ า ข้ อ เสนอแนะจากสภามาปรั บ แผนในระหว่ า งปี
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการคงสภาพของนักศึกษาลดลง ให้
ติดตามเร่ งรัด ด้านการพัฒนาคุณ ภาพนักศึ กษาให้ม ากขึ้น
มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนเป็นการเร่งรัดปรับปรุงห้องเรียน
สื่ อ เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามช่ วยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาทั้ งด้า นการ
เรียน การปรับตัว และทุนสนับสนุน

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.2 – 1 รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

กองตรวจสอบภายใน
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รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ตัวบ่งชี้ 4.3 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองนโยบายและแผน
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
ร้อยละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
5

87 งบประมาณรายจ่ายลงทุน จํานวน 259,103,141 บาท เป็น
งบประมาณแผ่นดิน 247,584,800 บาทและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จํานวน 11,518,341 บาท เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน 257,547,679.31
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.39 (กันเหลื่อม 1,510,108.80 บาท
คงเหลือ 45,352.89 บาท)
รายการเอก/สารหลักฐาน :
4.3 – 1 รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กองนโยบายและแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวบ่งชี้ 4.4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองนโยบายและแผน
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
96 งบประมาณรายจ่าย จํานวน 1,015,994,043 บาท เป็น
งบประมาณแผ่นดิน 637,985,200 บาทและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จํานวน 378,008,843 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่าย
ได้จํานวน984,354,394.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.88 (กันเหลื่อม
1,510,108.80 คงเหลือ 30,129,539.96 บาท)

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.4 – 1 รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตัวบ่งชี้ 4.5 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

4.51
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
คะแนน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประเมินและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 กําหนดให้มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปี ซึ่งมีกําหนดการ
ประเมินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน คือ
วันที่ 7-8 ส.ค.58 จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
17 ส.ค.-15 ก.ย.58 คณะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
13-20 ต.ค.58 มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ
10-11 พ.ย.58 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย
จากการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบในปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 3.83 (ระดับดี)

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน
ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
4


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.5 – 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
4.5 – 2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2557
4.5 – 3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2557
4.5 – 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ในระบบ CHE QA Online
4.5 – 5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
หน่วยงานระดับ สถาบัน/สํานัก
4.5 – 6 บันทึกข้อตกลงเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
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รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวบ่งชี้ 5.1 : ร้อยละความพึงพอใจฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
85 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของศิษย์
เก่าอันเป็นประโยชน์และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล และโปรแกรม
รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสํารวจความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ออนไลน์ทางช่องทาง
http://alumni.sru.ac.th ซึ่งมีประเด็นในการสํารวจ 8 ด้าน
และจากการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้
บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า ปรากฏ ผลดังนี้
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ ( x = 3.57)
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
( x = 3.70)
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในฐานข้อมูล( x = 3.53)
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล( x = 3.60)
5. ความสะดวกในการใช้งานในระบบฐานข้อมูล( x = 3.60)
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล ( x = 3.57)
7. ความหลากหลายของข้อมูล ( x = 3.60)
8. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ( x = 3.53)
มีค่าเฉลี่ยรวม ที่ ( x = 3.59) คิดเป็นร้อยละ 71.8

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
4


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
5.1 – 1 รายงานการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 6.1 : จํานวนนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

20 คน

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย นักศึกษาจากประเทศ เมียนมาร์
1 คน เวียดนาม 10 คน อินโดนีเซีย 1 คน และจีน 34 คน รวม
ทั้งสิ้น 46 คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
Yulin และ Hezhou ประเทศจีน โดยส่งนักศึกษาสาขาการ
ท่องเที่ยวจํานวน 32 คน ในโครงการแลกเปลี่ยน มาศึกษาที่
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นเวลา 1 ปี
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล ประเทศจีน
โดยส่งนักศึกษาจํานวน 20 คน ไปเรียน ในระดับชั้นปี 3 และ
ปี 4 เป็นเวลา 2 ปี

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน
ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
6.1 – 1 รายงานสรุปรายชื่อและจํานวนนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ที่ไปศึกษา ณ ประเทศจีน
6.1 – 2 รายงานสรุปรายชื่อและจํานวนนักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวปี
การศึกษา 2557

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
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2.2 การนําแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ กํ า หนดเป็ น นโยบายกั บ แนวทางการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หา
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปี ข้ างหน้า (พ.ศ.2556-2559) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นําแนวนโยบายดังกล่าวมากําหนด
เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่มีแนวนโยบาย 5 ด้าน และ 25 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการดําเนินงาน
และระดับความสําเร็จ ดังนี้
นโยบายด้านที่ 1 : การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละ
5
มหาวิทยาลัย โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
80 ทําการเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต จาก
สถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2557
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.30 โดย
จําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

ความพึงพอใจ
82.4
79.0
82.0
81.0
89.4
88.0
77.4
87.2
83.3

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตัวบ่งชี้ 1.2 : บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการ
85 ตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2557-2558 มีผู้สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 3,788 คน และมีผู้บันทึกข้อมูลภาวะการ
มีงานทําจํานวน 3,161 คน (ร้อยละ 83.44) โดยมีบัณฑิตที่
ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 1,906
คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 จําแนกตามรายคณะดังนี้
หน่วยงาน
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

จน.นศ.
566
693
714
799
42
129
218
3,161

มีงานทํา
360
413
341
492
42
95
163
1,906

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
3


ร้อยละ
63.60
59.60
47.76
61.58
100.00
73.64
74.77
60.30

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.2 – 1 รายงานการสํารวจภาวการณ์ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี สํานักวิทยบริการฯ
ของบัณฑิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้ 1.3 : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันและสภาพการใช้ชีวิตนักศึกษา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละ มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการสํารวจความพึง
5

80 พอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จาก
จํานวนนักศึกษา 14,691 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และ เก็บข้อมูลซ้ํา ณ 1 มิ.ย.
2558 จํานวน 150 ตัวอย่าง และวันที่ 15 ส.ค. 2558 จํานวน 150
ตัวอย่าง รวม 700 ตัวอย่าง โดยมีการสํารวจความพึงพอใจในด้าน
ต่าง ๆ มีผลดังนี้
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ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบัน 4.15
- การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ( x =4.29)
- อาจารย์ผู้สอน ( x =4.39)
- เอกสาร และโสตทัศนูปกรณ์ ( x =4.17)
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ( x = 4.13)
- การให้บริการด้านงานทะเบียน ( x = 4.17)
- การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ( x =4.02)
- การให้บริการโรงอาหาร ( x =4.09)
- การให้บริการของศูนย์กีฬา ( x =4.00)
- การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษา ( x =4.16)
- ปัจจัยเกื้อหนุน ( x =4.12)
ด้านสถานภาพการใช้ชีวิตของนักศึกษา 4.17
- ด้านการศึกษา ( x =4.07)
- ด้านสังคม ( x =4.27)
- ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ( x =4.21)
- ด้านค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย ( x =4.14)
จากการสํารวจใน 2 ส่วน คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสถาบันและสภาพการใช้ชีวิตของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.16 คิด
เป็นร้อยละ 83.00

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.3 – 1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันและสภาพการใช้ กองพัฒนานักศึกษา
ชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตัวบ่งชี้ 1.4 : จํานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
50
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
5

หลักสูตร พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) หลักสูตรที่ทําการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบันผ่านการรับรองจาก
สกอ. แล้วทุกหลักสูตร จํานวน 58 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 11
หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยที่การเปิดหลักสูตร และ
การบริหารงานหลักสูตรได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ส่งเสริมให้มีการหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 หลักสูตร คือ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการ
จัดการ
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.4 – 1 มคอ.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
1.4 – 2 มคอ.2 หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 1.5 : นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

การพัฒนาบัณฑิต โดยการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถนํา
ร้อยละ
60 ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริม ของทุกคณะ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
นศ.
นศ.
หน่วยงาน
จําแนก
ที่มีทักษะฯ
ตามคณะ
ครุศาสตร์
2,800
1,160
วิทยาศาสตร์ฯ
2,330
2,062
มนุษยศาสตร์ฯ
3,674
2,849
วิทยาการจัดการ
3,353
1,347
พยาบาลศาสตร์
284
284
นิติศาสตร์
826
809
วิทยาลัยนานาชาติ 908
491
รวม
14,175
9,002

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


ร้อยละ
41.43
88.50
77.54
40.17
100.00
97.94
54.07
63.51

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.5 – 1 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะครุศาสตร์
1.5 – 2 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 – 3 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5 – 4 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ
1.5 – 5 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์
1.5 – 6 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
1.5 – 7 รายงานสรุปการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติฯ
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ตัวบ่งชี้ 1.6 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
ร้อยละ
ในปีการศึกษา 2557 มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3

25 จํานวน 103 คนจากจํานวนอาจารย์ประจํา 531 คิดเป็น ร้อยละ
19.39 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อของบุคลากร ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้อาจารย์ที่
อยู่ระหว่างศึกษาต่อขณะนี้มีจํานวน 94 คน และคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 26 คน
จํานวน อาจารย์ที่มีวุฒิ
อาจารย์
ป.เอก
ครุศาสตร์
80
35
วิทยาศาสตร์ฯ
162
39
มนุษยศาสตร์ฯ
96
15
วิทยาการจัดการ
87
8
วิทยาลัยนานาชาติฯ
25
4
พยาบาลศาสตร์
46
นิติศาสตร์
35
2
รวม
531
103
คณะ

ร้อยละ
43.75
20.07
15.62
9.19
16.00
5.71
19.39

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.6 – 1 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.6 – 2 จํานวนและรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
1.6 – 3 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1.6 – 4 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
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ตัวบ่งชี้ 1.7 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย มีจํานวนอาจารย์ที่
ร้อยละ
21 ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 58 คนจากจํานวนอาจารย์
ประจํา 531 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.92 ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งของอาจารย์
ประจําโดยการให้การสนับสนุนทุนในการทําผลงานทาง
วิชาการ และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
คณะ

จํานวน
อาจารย์

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
รวม

80
162
96
87
25
46
35
531

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
3


อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทาง ร้อยละ
วิชาการ
20
25.00
20
12.35
11
11.46
7
8.05
58
10.92

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.7 – 1 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.7 – 2 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
1.7 – 3 จํานวนและรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.7 – 4 จํานวนและรายชื่อที่มีการส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อยู่ในกระบวนการตรวจและอนุมัติ)
1.7 – 5 จํานวนและรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ขอรับทุนอุดหนุนการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
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ตัวบ่งชี้ 1.8 : ความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอบรมพัฒนาครู มีการ
80 ดําเนินการทุกเดือนซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการจัด
อบรม รวม 11 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม คือ
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
และ เขต 2
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เขต 4
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
1 เขต 2 และ เขต 3
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 13
มีค่าความพึงพอใจรวมเฉลี่ยร้อยละ 87.54 จําแนกตามราย
ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วันเดือนปี
28 – 31 ต.ค.57
18 – 21 พ.ย.57
23 – 26 ธ.ค.57
27 – 30 ม.ค.58
24 – 27 ก.พ.58
24 – 27 มี.ค.58
21 – 24 เม.ย.58
26 – 29 พ.ค.58
23 – 26 ม.ย.58
20 – 24 ก.ค.58
25 – 28 ส.ค.58
รวมเฉลี่ย

ผลความพึงพอใจ
ร้อยละ 81.00
ร้อยละ 92.00
ร้อยละ 89.00
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 87.00
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 87.00
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 87.54

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
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รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.8 – 1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการพัฒนา

สถาบั น พั ฒนาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 1.9 : จํานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คณะครุศาสตร์
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

2
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับ
โครงการ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 2 โครงการ คือ
โครงการที่ 1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ และเชี่ยวชาญ สําหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการที่ 2 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9
มาตรฐาน

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.9 – 1 รายงานสรุปโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อ นแต่ งตั้ งให้มีแ ละเลื่ อ นเป็นวิทยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ และเชี่ย วชาญ
สําหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
1.9 – 2 รายงานสรุปโครงการ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

สถาบั น พั ฒ นาครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
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นโยบายด้านที่ 2 : การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 2.1 : ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. กองการเจ้าหน้าที่
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลงานวิชาการที่ผ่านการ
25 ตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน
121 ผลงาน โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับตําแหน่งทาง
วิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 4 ผลงาน และ
ผลงานวิจัย จํานวน 117 เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 452
คน (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ 26.76

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
2.1 – 1 จํานวนและรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติตําแหน่งทางวิชาการใน กองการเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.1 – 2 รายงานสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์/
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวบ่งชี้ 2.2 : งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
15 จํานวน 48 ชื้นงาน จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด 452 คน (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ
10.62
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ

จํานวน
อาจารย์
ผลงาน
77
4
133
11
83
14
75
13

ร้อยละ
5.19
8.27
16.87
17.33

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
4
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เป้าหมาย

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
รวม

22
31
31
452

4
2
48

18.18
6.45
10.62

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
2.2 – 1 รายงานสรุปผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ จําแนกตามคณะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ 2.3 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
10 ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวน 117 ชิ้นงาน จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 452 คน (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ 25.88
จํานวน
หน่วยงาน
ร้อยละ
อาจารย์ ผลงาน
ครุศาสตร์
77
22
28.57
วิทยาศาสตร์ฯ
133
48
36.09
มนุษยศาสตร์ฯ
83
17
20.48
วิทยาการจัดการ
75
17
22.67
พยาบาลศาสตร์
31
3
9.68
นิติศาสตร์
31
2
6.45
วิทยาลัยนานาชาติฯ
22
8
36.36
รวม
452
117
25.88
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในทวีปเอเชียและโอ
เซียเนีย ไม่เกิน 40,000 บาท ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป ทวีป

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
อเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ไม่เกิน 80,000 บาท ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 และจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ พื่อนําเสนอผลงานวิจัยทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งจัดเมื่อวันที่
20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นอกจากนั้นยังมีการนําคณะ
นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 และ
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3
“สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
2.3 – 1 รายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามคณะ
นโยบายด้านที่ 3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 3.1 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

10
ครั้ง

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียน จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
1. งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5-13 ตุลาคม
2557 โดยสํานักได้จัดพุ่มผ้าป่าพระราชทานส่งเข้า
ประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเซียน วันที่ 2324 ธันวาคม
3. ร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17-22 มกราคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5
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เป้าหมาย
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4. ร่วมงานการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการ นาฏวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์ “ข้าว :
วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าและภูมิปัญญา” วันที่ 14
สิงหาคม 2558
5. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศมาเลเซีย ระว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2558
6. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศเกาหลีใต้ ระว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2558
7. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศเวียดนาม ระว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2558
8. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศสิงคโปร์ ระว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2558
9. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศมาเลเซีย ระว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2558
10. โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) กับ
ประเทศสิงคโปร์ ระว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.1 – 1 รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 3.2 : โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสถานประกอบการ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

8
มหาวิทยาลัยดําเนินการส่งเสริมการให้มีโครงการบริการ
โครงการ วิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสถาน
ประกอบการ โดยการดําเนินงานของทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน
โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 มีการดําเนินการรวม 32 โครงการ คือ
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์
4. โครงการนิทานพื้นบ้าน ตํานานความเป็นมาของตําบล
บางสวรรค์ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
5. โครงการ จัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
6. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
7. โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
8. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. โครงการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากลผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
10. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากผลิตผล
ทางการเกษตร
11. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ทดลองทางเคมี
12. โครงการการบริการตามคําร้องขอหรือตามลักษณะของ
ศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
13. โครงการ FUN CHEMISTRY
14. โครงการอบรมการใช้เครื่องจักร
15. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
16. โครงการวิถีชุมชน วิถีท่องเที่ยว บ้านคลองโร
17. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอนสัก ลงน้ํา ชมเขา
เล่าเรื่องถิ่น
18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
19. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อความเป็น
มาตรฐานสากลสู่อาเซียน
20. โครงการศึกษาสภาพปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21. โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน
22. โครงการส่งเสริมความรู้ทรัพยากรสัตว์น้ํา กรณีศึกษา
ปูแสม
23. โครงการอบรมการประกอบอาชีพอิสระหลักสูตรระยะ
สั้น
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับเด็ก
25. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
26. โครงการเสริมภุมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
27. โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
28. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
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เป้าหมาย

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

29. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านไอที
30. โครงการอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญา
31. โครงการยุติธรรมชุมชน
32. โครงการจัดรายการวิทยุ เวทีชาวบ้าน คลื่น สวท.สฏ
FM 89.75
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.2 – 1 รายงานสรุปผลการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและ งานบริการวิชาการฯ
สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ 3.3 : จํานวนชุมชนหรือสถานประกอบการที่ได้รับการบริการวิชาการหรือการพัฒนา
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
เป้าหมาย
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อการ
8
5

ชุมชน/ พัฒนาและยกระดับทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยใน
สถาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมีชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ ประกอบการที่ได้รับการบริการวิชาการหรือการพัฒนารวม
จํานวน 16 ชุมชน ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระ
แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เทศบาลตําบลขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3. องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย ต.มะขามเตี้ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
4. เทศบาลตําบลพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
5. บ้านคลองโร ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
6. ชุมชนหาดนางกํา อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
7. บ้านภูธรอุทิศ ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางสวรรค์และ ต.พรุพี
10. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช
11. โรงเรียนพระพรหม พิทยานุสรณ์ อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
12. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
13. โรงเรียน อบจ.1 (ดอนสักผดุงวิทยาคม)
14. โรงเรียน อบจ.2 (บ้านตอนเกลี้ยง)
15. โรงเรียนมัธยมบ้านทําเนียบ
16. โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย
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บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.3 – 1 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางสวรรค์
3.3 – 2 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับเทศบาลตําบลขุนทะเล
3.3 – 3 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย
3.3 – 4 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับเทศบาลตําบลพุมเรียง
3.3 – 5 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับบ้านคลองโร ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 – 6 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับชุมชนหาดนางกํา อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 – 7 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับบ้านภูธรอุทิศ ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
3.3 – 8 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3.3 – 9 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางสวรรค์และ ต.พรุพี
3.3 – 10 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จ.นครศรีธรรมราช
3.3 – 11 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนพระพรหม พิทยานุสรณ์
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
3.3 – 12 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
3.3 – 13 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียน อบจ.1 (ดอนสักผดุงวิทยาคม)
3.3 – 14 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียน อบจ.2 (บ้านตอนเกลี้ยง)
3.3 – 15 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านทําเนียบ
3.3 – 16 รายงานผลการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย

งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
งานบริการวิชาการฯ
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ตัวบ่งชี้ 3.4 : เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
เป้าหมาย
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
15
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการ

เครือข่าย พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการโดยผสาน
ประโยชน์และความชํานาญการซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัย
มีเครือข่ายรวมจํานวน 25 เครือข่าย ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปกร
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เพชรบุรี
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ.วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี
8. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
9. เครือข่ายโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่, สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต สงขลา พังงา
10. เครือข่ายกลุ่มบริษัททัวร์
11. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะนิติศาสตร์
12. ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภาค 8
13. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
14. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สํานักงานอธิการบดี
15. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41
16. สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
17. ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักศิลปวัฒนธรรม
18. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21. เทศบาลตําบลพุมเรียง, อําเภอไชยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
22. มหาวิทยาลัยหอการค้า
23. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
24. สถานกงสุลอินโดนีเซียประจําประเทศไทย และ
25. วิทยาลัยชุมชนภูมิปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.4 – 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.4 – 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4 – 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปกร
3.4 – 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
3.4 – 5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เพชรบุรี
3.4 – 6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
3.4 – 7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ.
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3.4 – 8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.4 – 9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่, สุราษฎร์
ธานี ภูเก็ต สงขลา พังงา
3.4 – 10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัททัวร์
3.4 – 11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3.4 – 12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภาค 8
3.4 – 13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
3.4 – 14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
3.4 – 15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41
3.4 – 16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
3.4 – 17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.4 – 18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.4 – 19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.4 – 20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.4 – 21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตําบลพุมเรียง, อําเภอไชยา
3.4 – 22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้า
3.4 – 23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
3.4 – 24 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานกงสุลอินโดนีเซียประจําประเทศไทย
3.4 – 25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนภูมิปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ
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ตัวบ่งชี้ 3.5 : จํานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาในพื้นที่
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
2
มหาวิทยาลัยโดยการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน
5

โครงการ ได้มีการจัดทําความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
อุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ร่วมดําเนินการโครงการความร่วมมือ จํานวน 3
โครงการ/ เครือข่าย ได้แก่
1.โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. โครงการ Super CEO ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
3. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน : บริการ
วิชาการ (C3) โครงการ
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
3.5 – 1 โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีการเกษตร
3.5 – 2 รายงานสรุปโครงการ Super CEO
คณะวิทยาการจัดการ
3.5 – 3 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน : บริการ งานบริการวิชาการ
วิชาการ (C3)
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นโยบายด้านที่ 4 : การแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 4.1 : จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
เป้าหมาย
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
8
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในการจัดทํา MOU เพื่อการร่วมมือ

เครือข่าย กันทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
สื่อวัสดุงานวิจัย ตลอดจนการประชุมสัมมนาและการเข้าร่วม
หลักสูตรระยะสั้นที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกัน รวมถึง
หน่วยงานระดับคณะที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการจัดทํา MOU รวม 10
เครือข่าย ได้แก่
1) MOU ของวิทยาลัยนานาชาติฯ กับ Yulin Normal
University ประเทศจีน (21 พฤศจิกายน 2557)
2) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Kyoto University of
Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น (7 ธันวาคม 2557)
3) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ The Budapest Business
School ประเทศฮังการี (4 ธันวาคม 2557)
4) MOU ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Taun
Goo University ประเทศพม่า (29 มกราคม 2558)
5) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Japan college of Foreign
Langrages ประเทศญี่ปุ่น (26 มกราคม 2558)
6) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Mandalay University
ประเทศพม่า (25 กุมภาพันธ์ 2558)
7) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ National Pingtung
University of Science and Tecnology ประเทศไต้หวัน
(13 มีนาคม 2558)
8) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Chungnum National
University ประเทศเกาหลี (4 เมษายน 2558)
9) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Shinsung University
ประเทศเกาหลี (7 เมษายน 2558)
10) MOU ของมหาวิทยาลัย กับ Guangxi University of
Finance and Economics ประเทศจีน (1 มิถุนายน
2558)
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รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.1 – 1 เครือข่ายความร่วมมือกับ Yulin Normal University ประเทศจีน
(21 พฤศจิกายน 2557)
4.1 – 2 เครือข่ายความร่วมมือกับ Kyoto University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น
(7 ธันวาคม 2557)
4.1 – 3 เครือข่ายความร่วมมือกับ The Budapest Business School ประเทศฮังการี
(4 ธันวาคม 2557)
4.1 – 4 เครือข่ายความร่วมมือกับ Taun Goo University ประเทศพม่า (29 มกราคม
2558)
4.1 – 5 เครือข่ายความร่วมมือกับ Japan college of Foreign Langrages ประเทศญี่ปุ่น
(26 มกราคม 2558)
4.1 – 6 เครือข่ายความร่วมมือกับ Mandalay University ประเทศพม่า (25 กุมภาพันธ์
2558)
4.1 – 7 เครือข่ายความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science and
Tecnology ประเทศไต้หวัน (13 มีนาคม 2558)
4.1 – 8 เครือข่ายความร่วมมือกับ Chungnum National University ประเทศเกาหลี (4
เมษายน 2558)
4.1 – 9 เครือข่ายความร่วมมือกับ Shinsung University ประเทศเกาหลี (7 เมษายน
2558)
4.1 – 10 เครือข่ายความร่วมมือกับ Guangxi University of Finance and Economics
ประเทศจีน (1 มิถุนายน 2558)

งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ 4.2 : การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา
บรรลุ
เป้าหมาย ผลประเมิน ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละ
มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากร “อบรม
5

60 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC” เป็นการอบรมรม 30
ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้า
รับการอบรมพัฒนา 102 คน เมื่อเทียบจากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 921 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสํารวจความพร้อม
ของบุคลากรในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียมสู่ประชาคม
อาเซียน โดยการสุ่มตัวอย่างบุคลากรจาก 921 คนได้
แบบสอบถามกลับ 673 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07 สรุปผลการ
พัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ เจตคติเพื่อเตรียมสู่ประชาคม
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เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
อาเซียน ดังนี้
รายการ
ด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ด้านทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน
ด้านการพัฒนาตนเอง
เฉลี่ย

63

ร้อยละ
63.39
86.48
76.00
75.29

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.2 – 1 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ 4.3 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมและทดสอบพื้น
60 ฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาขั้นปีที่ 1 เพื่อปรับ
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 4,643 คน จํานวน 100
กลุ่ม แบ่งเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จํานวน 80 กลุ่ม จะต้อง
อบรมเนื้อหาและโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ และ
นักศึกษาที่สอบผ่านจํานวน 20 กลุ่ม อบรมโปรแกรมออนไลน์
โดยผลการอบรมมีนักศึกษาผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบัน
ภาษากําหนด จํานวน 3,643 คน และไม่ผ่าน จํานวน 960 คน
โดยผู้ที่ผู้ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 79.32

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.3 – 1 รายงานสรุปผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
ของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 4.4 : อาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาได้จัดโครงการอบรม
60 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC และได้จัดให้มีการทดสอบ
TOEIC จํานวน 48 คน และ Oxford Placement Test
จํานวน 376 คน จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 529 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.15
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
4.4 – 1 รายงานสรุปผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจํา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

นโยบายด้านที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 : ความพึงพอใจของบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
สํานักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศได้ดําเนินการ
80 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ในด้านการออกแบบระบบ ด้านเสถียรภาพของ
ระบบ และด้านประโยชน์ของระบบที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ประจําปี 2558 จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบุคลากร
จํานวน 390 คน จาก 16,353 คน มีค่าความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.35
หน่วยงาน
ความพึงพอใจ
คณะครุศาสตร์
88.25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91.10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93.70
คณะวิทยาการจัดการ
93.89
คณะพยาบาลศาสตร์
99.21

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5
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เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมเฉลี่ย
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94.60
93.15
93.12
91.69
91.99
86.39
92.30
97.14
92.35

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
5.1 – 1 รายงานสรุปความพึงพอใจของบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สํานักวิทยบริการฯ
ประจําปีงบประมาณ 2558
ตัวบ่งชี้ 5.2 : ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละ
กองการเจ้าหน้าเป็นหน่วยงาน ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
4

90 ต่อคุณภาพชีวิต ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จากจํานวนบุคลกร 846 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่าง รอบละ 400 ชุด
จํานวน 2 ครั้ง มีผลการสํารวจตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน
ประเด็นต่าง ๆ จํานวน 8 ประเด็นมีผลความพึงพอใจในภาพรวม
ร้อยละ 77.65 และจําแนกตามประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กรที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทําในความรับผิดชอบ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทํางาน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารของบุคลากรใน
หน่วยงาน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้นําและวัฒนธรรมใน
การทํางาน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสที่นําไปสู่ความ

ร้อยละ
78.86
74.29
73.40
72.70
71.29
70.46
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
เจริญก้าวหน้าทางอาชีพ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัว
ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รวม

68.01
67.63
77.65

รายการเอกสาร/หลักฐาน :
5.2 – 1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต
ประจําปีงบประมาณ 2558

กองการเจ้าหน้าที่

ตัวบ่งชี้ 5.3 : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่
เป้าหมา
ย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

ร้อยละ
กองการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร และ
60 รายงานผลผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จากบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 921 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 62.32
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
สํานักศิลปะฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สถาบันวิจัยฯ
รวมเฉลี่ย

บุคลากร
86
194
111
103
75
53
43
22
158
16
8
45
7
921

จํานวน
ได้รบั การพัฒนา
48
129
89
61
32
34
30
12
82
12
6
32
7
574

ร้อยละ
55.81
66.49
80.18
59.22
42.67
64.15
69.77
54.55
51.90
75.00
75.00
71.11
100.00
62.32

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5
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รายการเอกสาร/หลักฐาน :
5.3 – 1 รายงานสรุปการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กองการเจ้าหน้าที่

ตัวบ่งชี้ 5.4 : จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ

15 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
โครงการ งานวิจยั สถาบัน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ขอรับการ
อุดหนุนทุน จํานวน 29 โครงการ ทุนโครงการละ 20,000 บาท
เป็นเงิน 580,000 บาท
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
5.4 – 1 รายงานสรุปโครงการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บรรลุ
ผลประเมิน
เป้าหมาย ผลประเมิน
ของ
บรรลุ ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


สถาบันวิจัยและพัฒนา

68

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

2.3 การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 ประเด็น ได้แก่
1. อธิการบดีควรเพิ่มช่องทาง หรือให้ความสําคัญกับการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรสายวิชาการให้
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้นตามความ
เหมาะสม
2. อธิการควรพิจารณานโยบายหรือสร้างความเข้าในร่วมกันในการใช้ทรัพยากร เช่น การปิด/เปิดตึก อาคาร
สนามกีฬา และทรัพยากรส่วนอื่นภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติในการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการหรือการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยควรมีการประสานข้อมูลในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ กับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สร้างระบบและกลไกในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ใช้เครือข่ายผู้ปกครองในที่เพิ่มขึ้นทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดของนักศึกษา
6. การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์พื้นที่ และนโยบายของจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการ
เรียนการสอน และการพัฒนาเชิงพื้นที่
7. การใช้เครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบ การพัฒนางานวิจัย และความ
เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
8. มหาวิทยาลัยมีกลไกในการผลักดันการสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ควรมีการเพิ่มมาตรการผลักดัน สนับสนุน เข้มงวด และผู้โยงกับระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็น
ระบบและชัดเจนเพื่อสร้างผลในทางปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น
9. การสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพ สร้างผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพ
เฟ้นหาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างทีมวิจัย นําระบบพี่เลี่ยงนักวิจัยมาใช้ และผลักดันสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
อย่างจริงจัง
10. ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต สร้างเส้นทาง
อาชีพให้กับนักศึกษา โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อฝึกงานในแหล่งฝึกที่มีชื่อเสียง ในภูมิภาค เพื่อสร้างฐาน
ในการต่อยอดในกับนักศึกษา อีกทั้งควรมีนโยบายในการเฟ้นหาแหล่งฝึกเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
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โดยกําหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ที่มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. อธิการบดีควรเพิ่มช่องทาง หรือให้ความสําคัญกับการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรสายวิชาการให้
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้นตามความ
เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นรายคณะ
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านทางจุลสาร “ขุนทะเล” และ SMS และสายด่วนอธิการบดี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
อธิการบดีได้จัดให้มีการประชุมพบอธิการบดีเพื่อมอบ
นโยบายและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพูดคุยทุก
เรื่องกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแยกเป็นราย
คณะเพื่อให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับ
อธิการบดีได้มากขึ้น
มีการเพิ่มช่องทางสื่อสาร ผ่านทางจุลสาร “ขุนทะเล”
สัปดาห์ละ 2 ฉบับ ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบเอกสารเพื่อ
สื่อสารกับบุคลากร
มีการใช้ และ SMS เพื่อสื่อสารข้อมูลสําคัญแก่บุคลากร
และมีการเปิดสายด่วนอธิการบดีผ่านทั้งโทรศัพท์และผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
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2. อธิการควรพิจารณานโยบายหรือสร้างความเข้าในร่วมกันในการใช้ทรัพยากร เช่น การปิด/เปิดตึก อาคาร
สนามกีฬา และทรัพยากรส่วนอื่นภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงสถานที่อ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนให้เหมาะสม
2. ปรับปรุงระบบการใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
มอบนโยบายการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
5

ร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษได้ร่วมกับคณะและให้คณะ
กําหนดเวลาในการเปิด/ปิดตึก ตามความเหมาะสมของแต่ละ
คณะ
จัดสถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษานอกเวลาเรียน
โดยปรับปรุงระบบ WiFi ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ปรับปรุงระบบ
ส่องสว่างให้เพียงพอ ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา โรงอาหาร
และอาคาร 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน
ดูและให้มีการใช้สนามกีฬาเพื่อการออกกําลังกายและ
นันทนาการของบุคลากรและนักศึกษา โดยมอบหมายรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัด
นักศึกษาดูแลความเรียบร้อยและเปิดไฟระบบส่องสว่างและให้
ปิดไฟเมื่อคนสุดท้ายออกจากสนามไปแล้ว 15 นาทีโดยไม่จํากัด
เวลา
จัดบริการเชิงสวัสดิการด้านสถานที่ออกกําลังอย่าง
ครอบคลุม ได้แก่ สระว่ายน้ํา ห้องออกกําลังกาย (Fitness)
สนามกีฬาประเภทลาน กีฬากลางแจ้ง เช่น สนามเปตอง 10
สนาม สนามวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติในการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการหรือการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการเรียนรู้ที่เป็นธรรมและตอบสนองต่อการจัดการเรียน
การสอนภายใต้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและงบประมาณเงินรายได้จากค่าทําเนียม
การศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
สร้างระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้แก่ทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม โดยมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสําพันธ์ ดําเนินการ
1. ประชุมชี้แจงปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ให้ทุก
หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะ สํานัก/สถาบัน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. ให้คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ประกอบด้วย
ผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณะบดี ผู้อํานวยการสํานัก/
สถาบัน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนอาจารย์ เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าและเหมาะสม ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น เพิ่ม
งบประมาณในส่วนที่เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดสรรงบประการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ทุกคณะ เพิ่มขึ้นเพื่อจากเดิมเป็น
14% ของงบประมาณเงินรายได้ประมาณการ แม้งบประมาณ
เงินรายได้ลดลงจากการมีจํานวนนักศึกษาลดลง ทําให้คณะมี
งบประมาณพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมาการประมาณการรายได้
มากกว่า

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
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4. มหาวิทยาลัยควรมีการประสานข้อมูลในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ กับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
1. จัดระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
อธิการบดีมอบนโยบายในการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน
1. คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกัน ใช้บุคลากรทั้ง 2
คณะร่วมสอน ร่วมเป็นที่ปรึกษา
2. คณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีมีการร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการก่อนคลินิก (Preclinical
Science Lab)

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5


5. สร้างระบบและกลไกในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ใช้เครือข่ายผู้ปกครองในที่เพิ่มขึ้นทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาอย่างครอบคลุม
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาและดู

และนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดําเนินการ
1. พัฒนานักศึกษาทั้งทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
2. จัดให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น
ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา และบริการให้คําปรึกษาแนะ
แนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพ คลินิกสุขภาพ และศูนย์บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
นักศึกษาผู้พิการ
3. ส่งเสริมและพัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลิกภาพ
4. ส่งเสริมให้แต่ละคณะวิชามีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
ให้เครอข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา มี
การสร้างระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างทันท่วงที มีการ
แจ้งข่าว แจ้ปัญหานักศึกษา ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ และ
ระบบ SMS
5. มีมาตรการป้องปรามในการป้องกันการใช้ยาเสพติดใน
นักศึกษา มีการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้ใช้สารเสพติด และมี
การบําบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

6. การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์พื้นที่ และนโยบายของจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการ
เรียนการสอน และการพัฒนาเชิงพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพื้นที่ กับการการจัดเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
 บรรลุ
ของ
เป้าหมาย
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชน
5

ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่
มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา “สร้างปัญญา
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” และกําหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
ต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบาย
“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University
Engagement) บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ร่วมคิด
ร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิด
ประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefits) 3)
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนําไปสู่ผลงานวิชาการ (knowledge
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เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
sharing and scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่
ประเมินได้ (measurable social impact) โดยให้ความสําคัญ
กับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ บูรณาการ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ นักศึกษาที่มี
ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริม ของทุกคณะ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
จํานวน
นักศึกษา
ครุศาสตร์
2,800
วิทยาศาสตร์ฯ
2,330
มนุษยศาสตร์ฯ
3,674
วิทยาการจัดการ
3,353
พยาบาลศาสตร์
284
นิติศาสตร์
826
วิทยาลัยนานาชาติ
908
รวม
14,175
คณะ

นักศึกษา
ที่มีทักษะฯ
1,160
2,062
2,849
1,347
284
809
491
9,002

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ
41.43
88.50
77.54
40.17
100.00
97.94
54.07
63.51

7. การใช้เครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบ การพัฒนางานวิจัย และความ
เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบ การพัฒนางานวิจัย และความ
เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
มหาวิทยาลัยดําเนินการส่งเสริมการให้มีการสร้างเครือข่าย
5

ทางวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน บริการ
วิชาการและการวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีการดําเนินการรวมโครงการเด่น เช่น
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานฐานวิจัย โดยร่วมกับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 10 โรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
นครศรีธรรมราช โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยจากคณะต่างไป
เป็นพี่เลี้ยงให้ครูในโรงเรียนเป้าหมายและเชื่อมโยงกับการวิจัย
และการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และการวิจัยที่สร้างองค์ความในชุมชน
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปี
2558 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

8. มหาวิทยาลัยมีกลไกในการผลักดันการสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ควรมีการเพิ่มมาตรการผลักดัน สนับสนุน เข้มงวด และผู้โยงกับระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็น
ระบบและชัดเจนเพื่อสร้างผลในทางปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบและกลไกในการสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกลไกในการผลักดัน
การสร้างผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้
1.การให้การสนับสนุนทุนในการทําผลงานเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผู้ขอใช้ทุนในการทําผลงานสามารถเสนอ
บุคคลเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการได้ โดยมีเกณฑ์การ
จ่ายเงินทุนสนับสนุน ดังนี้
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ผู้ได้รับการสนับสนุนทุน
50,000
70,000
100,000

ที่ปรึกษา
15,000
20,000
30,000

2. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
วิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
 บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ
5
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ผลการดําเนินงานและวิธีการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
กําหนด รวมถึงได้รับทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
ผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานทางวิชาการที่ได้มีคุณภาพและสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้
3. การจัดประชุมหัวหน้าสํานักงานคณบดีและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน
4. ผลการดําเนินงานปี 2558
4.1 จํานวนผู้ขอทุน
คณะ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ครุศาสตร์
1
1
2
มนุษยศาสตร์ฯ
5
5
วิทยาศาสตร์ฯ
3
3
วิทยาการจัดการ
3
1
4
นิติศาสตร์
4
4
พยาบาลศาสตร์
1
1
วิทยาลัยนานาชาติฯ
2
2
รวม
19
2
21
4.2 จํานวนผู้ส่งผลงาน
คณะ
ผศ.
ครุศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์ ฯ
1
วิทยาศาสตร์ ฯ
3
วิทยาการจัดการ
2
นิติศาสตร์
7
พยาบาล
วิทยาลัยนานาชาติฯ
1
รวม
16

รศ.
-

ศ.
-

รวม
2
1
3
2
7
1
16

4.3 จํานวนผู้ได้รับแต่งตั้ง
คณะ
ผศ.
ครุศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์ ฯ
2

รศ.
1
-

ศ.
-

รวม
2
2

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
 บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ผล ผลประเมิน
 บรรลุ ประเมิน ของ
 ไม่บรรลุ ตนเอง กรรมการ

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
วิทยาศาสตร์ ฯ
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
พยาบาล
วิทยาลัยนานาชาติฯ
รวม

1
4

1
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-

1
5

9. การสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพ สร้างผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพ
เฟ้นหาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างทีมวิจัย นําระบบพี่เลี่ยงนักวิจัยมาใช้ และผลักดันสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
อย่างจริงจัง
แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพ สร้างผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพ
2. นําระบบพี่เลี่ยงนักวิจัยมาใช้ และผลักดันสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง
บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
ในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อ
5

สร้างนักวิจัยคุณภาพ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่นักวิจัยเพื่อสร้าง
นักวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) มาเป็นพี่เลี้ยงสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง (แม่ไก่)
(Training of Trainer) มีนักวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน
เมื่อมีนักวิจัยอาวุโสที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจึงได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
จํานวน 3 รุ่น ประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 40 คน ได้รับการดูแล ชี้แนะจากนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเป็นข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ในส่วนของการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงประเด็นโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้
1. การพัฒนาโจทย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
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ผลการดําเนินงานและวิธีการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และคณะ
2. การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เรื่องปาล์มน้ํามัน โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ สํานักงาน
ประสานงานชุดโครงการ “ความมั่นคงอาหาร”. ฝ่ายเกษตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. พัฒนาโจทย์วิจัยชุดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย
ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเมธีวิจัยอาวุโส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ

10. ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต สร้างเส้นทาง
อาชีพให้กับนักศึกษา โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อฝึกงานในแหล่งฝึกที่มีชื่อเสียง ในภูมิภาค เพื่อสร้างฐาน
ในการต่อยอดในกับนักศึกษา อีกทั้งควรมีนโยบายในการเฟ้นหาแหล่งฝึกเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อฝึกงานในแหล่งฝึกที่มีชื่อเสียงและการเฟ้นหาแหล่งฝึกเพื่อยกระดับ
คุณภาพนักศึกษา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
1) การพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยส่งสเริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยง
กับสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต สร้าง
เส้นทางอาชีพให้กับนักศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ โดยได้ทําความร่วมมือกับบริษัท ซีพี
ออลล์ จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ร่วมทําหลักสูตร ร่วมจัดการ
เรียนการสอน และใช้สถานประกอบการในเครือของบริษัท
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยทางสถานประกอบการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 70% ของค่าทําเนียมการศึกษา
(2) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับ
กรมบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ร่วมทํา

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและวิธีการ
หลักสูตร ร่วมจัดการเรียนการสอน และคัดเลือกแหล่งฝึก
ปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชน
2) คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อฝึกงานในแหล่งฝึกที่
มีชื่อเสียงและการเฟ้นหาแหล่งฝึกเพื่อยกระดับคุณภาพ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมการ
ฝึกประสบการวิชาชีพ โดยให้ทุกคณะกําหนดความต้องการ
ทักษะและประการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดทําเป็นคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของแต่ละคณะ และมีการจัดกิจกรรมเตรียมฝึก
ประการอย่างเข้มข้นเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงและ
ส่งไปยังแหล่ฝึกที่มีชื่อเสียดังนี้
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ คัดเลือกนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2
(2) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คัดเลือกนักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาวใน
เครือ Sheraton Marriot Radison และอื่นๆ ใน อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต นอกจากนั้นยังคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีความพร้อมสูงไปฝึกประสบการวิชาชีพด้านการโรงแรม
ในประเทศฮังการี ภายใต้ความร่วมมือกับ
Budapest Business School, Faculty of Commerce,
Catering and Tourism ประเทศฮังการี
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บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน
ผลประเมิน
 บรรลุ
ของ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
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ส่วนที่ 3
คุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 7 มิติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------มิติที่ 1 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
อธิการบดีดํารงตนด้วยการเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) เป็นผู้มีความรู้ มีความ
ตื่นตัวรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ มีความริเริ่ม มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด มีมนุษยสัมพันธ์และอารมณ์ขัน
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคน มีความอดทน มีความสงบไม่ถือตัวที่บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยความเป็นกันเอง
อธิการบดีสร้างบรรยากาศในการทํางานแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
และให้ความสําคัญกับทุกข้อเสนอ เพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ เพื่อผลักดัน
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย มีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
โดยสัญจรไปพบกับอาจารย์และบุคลากรทุกคณะ ให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับด้วยโครงการ “คุณคือคน
สําคัญ” ด้วยการจัดฉลองวันเกิดของบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ และเปิดโอการให้เจ้าของวันเกิดได้พูดคุย
อย่างเป็นกันเองกับอธิการบดี
ในการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีให้ความสําคัญของการทํางานเป็นทีม โดยการมอบหมายงาน
ให้รองอธิการบดี ได้กํากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนในการกํากับติดตามและปฏิบัติงานตาม
แผน มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ที่ ป ระชุ ม คณบดี และ ร่ ว มกั น สร้ า งข้ อ ตกลงและตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ด้ ว ยการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนโยบาย 5 สร้าง 3 พัฒนา ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

มิติที่ 2 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
อธิ ก ารบดี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความต้ อ งการและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ของ
ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย มีการเปิดช่องทางในการให้ข้อมูล หลายช่องทาง ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น
การใช้ช่องทางการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail line application และ Facebook ระบบสายตรง
อธิ การบดี (Hotline) การเข้ า พบอธิ การบดี โ ดยตรง และนํ า ข้อมู ล จากทุ กช่ องทางมาใช้ เป็น ข้ อมู ล ในการ
บริหารงาน ซึ่งช่องทางดังกล่าวทําให้สามารถสื่อสารระหว่างอธิการบดีและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งช่วยให้การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ แก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
เสียในชุมชนท้องถิ่นดังนี้
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2.1 การให้ความสําคัญกับนักศึกษา
อธิการบดีให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา การจัดสวัสดิการสําหรับนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ การสนับสนุนทุนการศึกษาการหารายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
โดยได้ดําเนินการดังนี้
2.1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการยกระดับให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่อยู่
อาศัย (Living and Learning Center) ที่มีคุณภาพ มีการก่อสร้างหอพักภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มจากเดิมอีก
2 หลัง เพื่อรองรับการให้นักศึกษาได้พักอยู่ในหอพักที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และส่งเสริมต่อการเรียนรู้หลัง
เลิกชั้นเรียน มีการจัดทําทะเบียนหอพักเอกชนที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย จํานวน 165 หอพักรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่พักในหอพักเอกชน ได้รับการดูแลที่ดีเช่นเดียวกับการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะทํางานออกตรวจหอพักเอกชนร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีละ 2 ครั้ง
2.1.2 มหาวิทยาลัยสนั บสนุ นและส่ งเสริ มการจั ดสวัสดิ การสํา หรั บนักศึกษาในด้ านต่า งๆ มีการ
ปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จัดบริการรถไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมรับส่ง
ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังให้บริการคลินิกสุขภาพซึ่งจัดให้แพทย์และพยาบาลมา
ประจํา เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้อต้นแก่นักศึกษาทุกวัน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาคน
พิการ และศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังในการใช้สารเสพติดของนักศึกษา
2.1.3 มหาวิทยาลัย มีการสนั บสนุนทุนการศึ กษาการหารายได้ ระหว่ างเรี ย น โดยใช้ งบประมาณ
1,300,000 บาท/ปีการศึกษา ให้นักศึกษาได้ทํางาน part time ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยให้
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (ทุนให้เปล่า) จํานวน 113 ทุนเป็น
เงินจํานวน 2,385,400 บาท และให้บริการด้านเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษา จํานวน
4,489 ราย
2.1.4 มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ กษาที่ ขับ เคลื่ อ นโดยองค์ การ
นักศึกษาและสภานักศึกษา มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมโครงการที่นําไปสู่ความเป็นเลิศ
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
กรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ชมรม To Be Number One เป็นต้น

2.2 การให้ความสําคัญบุคลากร
อธิการบดีให้ความสําคัญกับบุ คลากรซึ่ งเป็นส่ว นสําคัญที่จ ะขับเคลื่ อนมหาวิท ยาลัยสู่เป้าหมายที่
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี
ได้ดําเนินการดังนี้
2.2.1 การให้ความสําคัญกับการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเป็นรายคณะก่อนเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายและ
ระดมสมองในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัย 5 มิติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ด้วยตนเอง
2.2.2 การจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของบุคลากร
1) มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการให้ ส วั ส ดิ การด้ า นที่อ ยู่ อาศั ย แก่ บุ ค ลากรโดยจั ด สรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้างที่พักกึ่งสวัสดิการให้กับบุคลากร “ราชพฤกษ์วิลเลจ” มีการสร้างอาคารชุดเพิ่มจากเดิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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1 หลัง จํานวน 60 ยูนิต ทําให้มีห้องพักเพิ่มจากเดิม 132 ยูนิต เป็น 192 ยูนิต และได้ทํา ความร่ว มมือกับ
ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินในการจัดสวัสดิการ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับอาจารย์และบุคลากรที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
พิเศษ
2) มหาวิทยาลัยจั ดให้มีสวัสดิ การค่า รักษาพยาบาลสํา หรับพนักงานมหาวิทยาลัย ปีล ะ
15,000 บาทและบุคลากรประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในอัตรา 10,000 บาท โดยค่า
รักษาพยาบาลดังกล่าวครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีการจัด
สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลากรทุกคนเป็นประจําทุกปี
3) มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทจัดการหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนและมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน ขณะนี้มีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
สมาชิกกองทุน จํานวน 370 คน

2.3 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นศิษย์เก่า
อธิการบดีให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นศิษย์เก่า โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเครือข่ายศิษย์เก่าในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

2.4 การให้ความสําคัญผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่น
อธิการบดีให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการ
ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยให้แต่ละคณะดําเนินการจัดประชุมเป็นรายพื้นที่
ประกอบด้วย อําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอเมืองฯ อําเภอพุนพิน อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอพนม
อําเภอนาสาร อําเภอบ้านตาขุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นําท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และผู้นาํ กลุ่มองค์กร นําผลการประชุมมาสังเคราะห์เป็นแผนการให้บริการวิชาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ในการสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ สํานักงานอธิการบดี โดยฝ่ายสื่อสาร
องค์กร จัดทําจดหมายข่าว “ขุนทะเล” สัปดาห์ละ 2 ฉบับ ทุกวันอังคารและพฤหัส เพื่อการการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนท้องถิ่น สาธารณชนและสื่อมวลชน รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา
รวมถึง ได้ จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ กับ สื่ อมวลชนในท้ อ งถิ่ นเป็ นประจํ า ทุ กปี เพื่อรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ในการจัดพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการสํารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต โดย
แต่ละสาขาวิชามี การสํารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ก่อนการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อการสร้างหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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มิติที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้กําหนดนโยบาย 5 สร้าง 3 พัฒนา ซึ่งนโยบายการสร้างคน
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ภายใต้แนวคิด คนของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างให้
กลายเป็ น พลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข ององค์ ก รที่ พ ร้ อ มจะขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละยั่ ง ยื น โดย
ดําเนินการดังนี้
3.1 สร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้วยการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
การทําผลงาน ตําราการวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้
คอมพิ ว เตอร์ และการฝึ กอบรมอย่ างต่ อเนื่อง ตามความเหมาะสม ทั้ง บุ ค ลากรสายวิช าการ และสาย
สนับสนุน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3.1.1 มหาวิ ท ยาลัยได้ มอบนโยบายให้ ทุกหน่ว ยงานจัดทํ าแผนพั ฒนาบุค ลากรเป็น รายบุค คล
(Individual Development Plan) โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน รวม 21 คน
3.1.2 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ไปศึกษา
ต่อ และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จํานวน 37 คน ดังแสดงในตาราง
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ระดับการศึกษา
ป.เอก ป.โท ป.ตรี
29
8
29
8

สถานที่ศึกษา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
12
17
8
20
17

3.1.3 มหาวิทยาลัยยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อที่เอื้อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิ ช าการลาศึ ก ษาต่ อ โดยไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น แต่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นเหมื อ นกั บ ข้ า ราชการ โดยการออกประกาศ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการอนุญ าตให้ ไ ปศึ กษาต่อ และให้
ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน
ระหว่างการศึกษาต่อ
3.1.4 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในตําแหน่งทางวิชาการ โดยการ
ให้ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จํานวน 50,000 บาท 70,000บาท และ 100,000 บาท ตามลําดับ และกําหนดให้มีที่ปรึกษาในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการและกําหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์มีค่าตอบแทนที่ปรึกษา จํานวน 15,000 บาท
20,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ใช้
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 65 คน ดังนี้
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ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

ผศ.
2
17
19

ขอกําหนดตําแหน่ง
รศ.
2
2

ศ.
-
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รวม
4
17
21

3.1.5 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้
และสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองให้กับคณาจารย์ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีการประชุม เรื่อง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่า
ด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเองในเส้นทางอาชีพของตนเอง
3.1.6 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้ตั้งงบประมาณ จํานวน 30 ล้าน
บาทเพื่อการศึกษาต่อและทําผลงานทางวิชาการ ส่วนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณ จํานวน
5,000 บาท/คน/ปี เพื่ อส่ง เสริ มการพั ฒนาตนเองเป็ นรายบุ คคล ตามแผนการพัฒ นาตนเองที่ไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงาน
3.1.7 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานทาง
วิช าการโดยออกเป็นประกาศมหาวิ ทยาลั ย เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอั ตราการจ่ ายเงิน สนั บสนุนการนํา เสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในประเทศโดยการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการทั้งหมดตามที่จ่ายจริง ส่วนการร่วมประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ ประเทศในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริงและไม่เกิน
30,000 บาท ประเทศในทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
3.1.8 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้บุคลากรสายวิชาการ โดยการจั ด
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้พัฒนาโจทย์การวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกคอยให้คําปรึกษา มีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 40 คน มีระบบและกลไกในการ
สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ได้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ โดยมอบ
เงินรางวัลแก่ผู้มีผลงาน จํานวน 10,000 บาท และ จํานวน 30,000 บาท ตามลําดับ
3.1.9 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสารให้แก่บุคลากร มีการกําหนดมาตรฐานและทดสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน Oxford Placement Testจํานวน 376 คน จาก
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด 529 คน คิด เป็นร้อยละ 80.15 และจัดระดับความสามารถตามกรอบสมรรถนะด้า น
ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference; CEFR)

86

รายงานประเมินตนเองปงบประมาณ 2558

3.2 สร้างบรรยากาศและขวัญกําลังใจ
อธิ การบดี มี น โยบายในการขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ย สู่ ม หาวิท ยาลัย 5 มิ ติ ภายใต้บ รรยากาศ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มุ่งให้คนทํางานมีความสุขในการทํางาน มีความมั่นคง ความสามัคคีในการร่วมกัน
เป็ น “คนในครอบครัว เดีย วกั น” รวมทั้ งสร้ างแรงบันดาลใจในการทํา งานมุ่งมั่ นร่ว มกั นในการขับ เคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อย่างมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม

มิติที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณเป็นกระบวนการสนับสนุนที่สาํ คัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ จุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการอย่างมีระบบ มีการติดตามและประเมินผลสม่ําเสมอ เพื่อวัดผล
สําเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังคณะ สํานัก
สถาบัน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
6. ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินในนโยบายที่
4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน
1,015,994,043 บาท จํ า แนกเป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จํ า นวน 637,985,200 บาท (62.79%) และ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (37.20%) มีการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน
990,855,773 บาท (97.52%) กั น เหลื่ อ มปี 1,510,109 บาท และมี ง บประมาณคงเหลื อ จํ า นวน
25,138,270 บาท (2.47%) สามารถจําแนกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละประเภทได้ดังนี้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 637,985,200 บาท มีการใช้จ่า ย
งบประมาณ จํานวน 633,457,011 บาท (99.29%) กันเหลื่อมปี 1,510,109 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ
จํานวน 3,018,080 บาท (0.47%)
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 378,008,843 บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณ จํานวน 357,398,762 บาท (94.54%) และมีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 20,610,081 บาท
(5.45%)
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ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2556-2559) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ.2555 จํานวน 5 ด้านและฉบับเพิ่มเติมประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4) ด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
5) ด้านการบริหารจัดการ
ภายใต้แนวทางการดําเนินการ 56 แนวทาง มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสําเร็จของนโยบายจํานวน 25
ตัวชี้วัด ซึ่งนโยบายทั้ง 5 ด้าน ได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพแก่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
และกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จํานวน 15 ตัวชี้วัด เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานอย่างรอบด้าน จึงมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรวม 40 ตัวชี้วัด
จากผลการติดตามการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดทั้ง 40 ตัว พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 32
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายฯ จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.50 เป็นตัวชี้วัดตามนโยบาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีรายละเอียด ดังนี้
1. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556-2559 ประจําปี พ.ศ.2558 ตามนโยบาย 5 ด้าน ภายใต้ 44 แนว
ทางการดําเนินการ ตัวชี้วัดเพื่อการวัดผล จํานวน 25 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัด
จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 จําแนกตามนโยบาย คือ
1.1 นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 7 แนวทางการดําเนินการ 9 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จจํานวน 9 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัด จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 ไม่บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34
1.2 นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 14 แนวทางการดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จจํานวน
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3 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัด จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ไม่
บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34
1.3 นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 9 แนวทางการดําเนินการ 5
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จจํานวน 5 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้ง 5
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
1.4 นโยบายกั บ แนวทางการพัฒ นาและแก้ ปั ญ หาด้ า นการแข่ง ขั นในประชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วย 6 แนวทางการดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จจํานวน
4 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
1.5 นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย 8 แนว
ทางการดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จจํานวน 4 สามารถดําเนินการ
บรรลุตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 25.00
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 28 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุ
ตัวชี้วัดจํานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีผลการดําเนินงานจําแนกรายละเอียด ดังนี้
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 5 กล
ยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วดั เพื่อการดําเนินงาน จํานวน 3
ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงานทั้ง 3 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อการ
ดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวชี้วดั ไม่บรรลุตัวชีว้ ัดทั้ง 2 ตัวชีว้ ัด
คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อการดําเนินงาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด
บรรลุผลการดําเนินงานทั้ง 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อการ
ดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงาน 4
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และรอผลการดําเนินการ
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 4
ตัวชี้วัด จากตัวชีว้ ัดเพื่อการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวชี้วัด
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สามารถบรรลุผลการดําเนินงานทั้ง 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100.00
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน ประกอบด้วย 3 กล
ยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเพื่อการดําเนินงาน จํานวน 1
ตัวชี้วัดสามารถบรรลุผลการดําเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00

มิติที่ 5 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
5.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) อธิการบดีและผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
เป้า หมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ มาตรฐาน ติ ดตามประเมิ นผลและพัฒนา
ปรับปรุงงานที่ส่งผลให้หน่วยงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการ
ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานรายปี และนําเสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
5.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) อธิการบดีมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ความประหยัดทรัพ ยากรและเวลาโดยคงผลการดําเนินงานให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตัวอย่า งเช่น โครงการ
ประหยัดพลังงานโดยมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 300,000 บาทต่อเดือน
มีการวิเคราะห์งานของแต่ละหน่วยงาน และทบทวนจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานวันเปิดการเรียนการสอนตาม
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการบริการท้องถิ่น (กศบท.) และโครงการความร่วมมือระหว่ากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อปท.) ลดลงจากเดิม 63 คน/สัปดาห์ สามารถลดค่า
ปฏิบัติงานล่วงเวลาและค่าตอบแทนวันหยุด 742,800 บาท/ภาคเรียน โดยรักษาผลการปฏิบัติงานให้คงเดิม
มีการจองการใช้รถมหาวิทยาลัยและจองการใช้ห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ การใช้ระบบ e-document เพื่อ
ประหยัดเวลาในการเดินเอกสาร
5.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยดําเนินงานที่ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การบริการที่มีคุณภาพในระยะเวลาที่กําหนดและเป็นไปตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมี
ระบบอํานวยความสะดวก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ การตรวจสอบ
ผลการศึกษา การตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์และการรายงานผลการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
เบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนโดยมี ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น งานอย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง การเบิ ก จ่ า ยค่ า จ้ า งให้ กั บ
ผู้ประกอบการมีการดําเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และในส่วนการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
การจัดแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่
5.4 หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) การดําเนินงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนหลักความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ มหาวิทยาลัยดําเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( 3.83 คะแนน) และประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.91 คะแนน) และผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยสภา
วิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล และสาขาครุศาสตร์ จากครุสภา
อธิการบดีได้มีการมอบให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน มีการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซด์ มีการจัดบริการผู้รับบริการตลอดเวลาราชการ
โดยไม่กําหนดเวลาพักมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการแทนกันได้โดยไม่ติดขัด
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(One Stop Service) มีการจัดการความรู้เพื่อยกระดับการบริการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนักศึกษา
บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้เข้าพบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
5.5 หลั กความโปร่งใส (Transparency) อธิการบดีบริหารโดยยึดระเบียบ กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จัดระบบข้อมูลข่าวสารเชิงประจักษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้โดยง่าย มอบหมายให้กองตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตรวจสอบการการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ย วข้อง มีการตรวจสอบภาย
นอกจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นทั้งการตรวจปกติและมหาวิทยาลัยเชิญเข้ามาตรวจสอบ และรายงานสถานะ
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยต่อสภาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการรายงานสถานะทางการเงิน
เป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่ออธิการบดี และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
5.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) อธิการบดีมีการบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีโอกาสได้ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจําทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกเดือน โดยใช้หลักการร่วมคิด-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมทํา และการประชุมบุคลากรทุกภาคส่วนในลักษณะสัญจร
เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็น และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนร่วม
ภายนอกมหาวิทยาลัยเช่น ผู้ใช้บัณฑิตในการร่วมให้ความเห็นด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และใช้ผล
การประเมินความต้องการจากชุมชนในการกําหนดประเด็นในการบริการวิชาการ
5.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) อธิการบดีมีการมอบอํานาจการตัดสินใจและ
กระจายความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก /สถาบั น โดยสามารถอนุ มั ติ
งบประมาณเพื่อดํา เนินตามแผนได้เอง รวมทั้งมอบอํา นาจให้แก่ ผู้ ปฏิบัติงานระดับ ต่า งๆ อย่ างเหมาะสม
มี โ ครงสร้ า งการบริ หารงานของมหาวิ ทยาลั ย โดยการแบ่ งหน้ า ที่ และภาระงานของสายการบั ง คับ บั ญ ชา
การแต่ งตั้ งรองอธิ การบดี ผู้ อํา นวยการศูนย์ /สํา นั ก และมีการกํ า หนดหน้า ที่ค วามรับผิ ด ชอบอย่ า งชัด เจน
นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารมอบหมายงานตามภารกิ จ การทํ า งานในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษ เช่ น งานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร การสอบบรรจุข้าราชการของสํานักงานข้าราชการพลเรือน การสอบบรรจุข้าราชการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
5.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) อธิการบดีใช้อํานาจตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการออกข้อบังคับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ วิชาการ และการพัฒนา
นักศึกษา เป็นต้น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรร้องทุกข์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
ร้องทุกข์ของสภาคณาจารย์ ตามข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
5.9 หลักความเสมอภาค (Equity) อธิการบดีบริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาค เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สถานะของบุคคล ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยมีการ
รับนักศึกษาทุกศาสนาและนักศึกษาที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการ
จํานวน 28 คน แยกเป็น ชั้นปีที่ 1 จํานวน 12 คน ชั้นปีที่ 2 จํานวน 5 คน ชั้นปีที่ 3 จํานวน 3 คน ชั้นปี
ที่ 4 จํานวน 7 คน ชั้นปีที่ 5 จํานวน 1 คน ซึ่งมีความพิการประกอบด้วย พิการทางการมองเห็น พิการ
ทางด้ า นร่า งกาย และพิ การทางการได้ยิ น เป็ นต้ น โดยไม่มี การเลือกปฏิ บัติ และการให้ ความสํ า คั ญกั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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กิจกรรมของนักศึกษาที่นับถือศาสนาต่างๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ศาสนาและผู้พิการสามารถสมัคร
เข้าทํางานในมหาวิทยาลัยโดยเสมอภาคกัน การจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลโดยกํา หนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
5.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) อธิการบดีใช้กระบวนการบริหารจัดการองค์กร
โดยให้มีคณะกรรมการตามภารกิจได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และประเมินผล มีกระบวนการในการ
แสวงหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ การดําเนินของมหาวิทยาลัยใช้ระบบการร่วมตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายโดยผ่านที่ประชุมรองอธิการบดี ในการบริหารทั่วไปผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการบริหารงานบุคลากรผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการบริหารงาน
วิชาการผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ และสภาวิชาการ

มิติที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมในองค์กร เพื่อการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพ การส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
และนวัตกรรมในองค์กรดังนี้
6.1 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร โดยการจัดซื้อโปรแกรม
สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ spexx จํานวน 5,000 บัญชี (Account) เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่ และมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเรียน
6.2 มหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
6.3 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Digital
learning โดยนักศึกษาสามารถทบทวนการเรียนการสอนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
6.4 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยการปรับขั้นตอน
และวิธีการประเมินเอกสารประกอบการสอน และผลการสอน เพื่อให้ใช้เวลาสั้นลง โดยยังคงมาตรฐานทาง
วิชาการให้อยู่ในระดับเดิม และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนขึ้นในการตรวจผลงานทางวิชาการโดย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
6.5 มหาวิทยาลัยมีการทําทะเบียนหอพักเอกชนที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย จํานวน 165
หอพักรอบมหาวิทยาลัย และมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยออกตรวจหอพักเอกชนร่วมกับ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีละ 2 ครั้ง
6.6 มหาวิทยาลัย จัดทําโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการทํางาน
ทั้งระบบ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กร SRU SPIRIT (S=Speed & Spirit, R=Rethink & Responsibility,
U=Unity & Utilization) ให้แก่บุคลากรทุกคน ซึ่งเริ่มต้นจากผู้บริหารได้ร่วมกันอภิปรายและทําความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
6.7 มหาวิทยาลัยนําระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้บริการรับ – ส่งนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
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6.8 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการทํางาน เช่น
การจัดทําสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษคาร์บอน
6.9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการลดปัญหาขยะ น้ําทิ้ง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นําไปสู่
การปฏิบัติจริง ได้แก่ การนําใบไม้แห้งมาผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เพื่อตกแต่งภูมิทัศ น์มหาวิ ทยาลัย และการนํา น้ําทิ้ งจากการกระบวนการผลิตน้ํ าดื่ม มาใช้ใ นการล้า งรถเชิ ง
สวัสดิการประมาณวันละ 5,000 ลิตร
6.10 มหาวิทยาลัยได้จัดทํารูปแบบบริการวิชาการแก่สังคม SRU Model ซึ่งเป็นการให้บริการ
วิชาการแบบบูรณาการศาสตร์ส หสาขา (Multidisciplinary) ตามความต้ องการเชิ งพื้นที่ (Area Based
Academic Service) และเชิงประเด็น (Issued based Academic Service) ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อศึกษา
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา โดยให้แต่ละคณะดํา เนินการจัดประชุมเป็นรายพื้นที่ และนําผลการ
ประชุมมาสังเคราะห์เป็นแผนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มิติที่ 7 ผลความสําเร็จตามพันธกิจ
7.1 ความสําเร็จด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
47 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร (มหาบัณฑิต 9 หลักสูตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1 หลักสูตร) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 19,017 คน ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติ 15,607 คน
ภาค กศ.บท. 3,410 คน มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 898 คน มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 3,659 คน บัณฑิต กศ.บท. 788 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 112 คน และจากการสํารวจ
ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 3,161คน จากทุกคณะ พบว่าจํานวนบัณฑิตที่มีงานทําเท่ากับ 1,906
คน (60.30%)
มหาวิทยาลัยกําหนด Program champion ในแต่ละคณะเพื่อมุ่งสร้างความเป็นเลิศและการ
สร้างอัตลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศนั้น
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 6 ประเทศ ดังนี้
7.1.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ
Guangxi University of Finance and Economics และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ทําความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Yulin Normal University
7.1.2 ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyoto University of
Foreign Studies และ Japan college of Foreign Languages
7.1.3 ประเทศฮังการี มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ The Budapest
Business School
7.1.4 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศพม่า) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ Taun Goo University และ มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Mandalay University
7.1.5 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ National
Pingtung University of Science and Technology
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7.1.6 ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี มหาวิ ท ยาลั ยได้ ทํา ความร่ ว มมื อทางวิ ช าการกั บ
Chungnum National และ University Shinsung University
7.2 ความสําเร็จด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ค นทั่ ว ไปเข้ า ใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง มีการนําผลงานมาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปให้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ทั้งนี้งานวิจัยที่มี
การเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 130 ชื่อเรื่อง จําแนกเป็นการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
จํานวน 38 ชื่อเรื่อง และวารสารนานาชาติ จํานวน 26 ชื่อเรื่อง นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน 39 ชื่อเรื่องและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 27 ชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่ ภายใต้โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ซึ่งมุ่งพัฒนาครูประจําการให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงานฐานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีโรงเรียนในโครงการจํานวน 10 โรงเรียนได้รับการพัฒนา
7.3 ความสําเร็จด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และชุมชน
มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
มีการสร้า งเครือข่ายการดํ าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สั งคม เช่น ร่ วมมือทางด้า น
วิชาการกับสํานักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 11 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยการจัดกิจกรรมศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามพันธกิจของกรมพัฒนา
สังคม และจัดให้มีเครือข่ายสวัสดิการสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (9 จังหวัด)
มีการสนองงานโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 41 โดยมี
โรงเรียนรับผิดชอบ จํานวน 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) โครงการสายใยรัก
แห่ งครอบครั ว ดํ า เนินงานในพื้ นที่ ตํ า บลขุ นทะเล อํ า เภอเมืองฯ จั งหวั ด สุ ราษฎร์ธ านี จํ า นวน 10 หมู่ บ้า น
3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินงานในพื้นที่ตําบลขุนทะเลและตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สุร าษฎร์ธ านี 4) โครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ ก รรมพื ช ดํ า เนิ นงานร่ ว มกั บ จัง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ใ นพื้ น ที่ หมู่ ที่ 13
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บ้านทุ่งตาหนอน ตําบลครองชอุ่ม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และดําเนินงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี และดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
ชุมพร ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น
เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยได้ทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม
เครือข่ายบริการวิชาการ (C3) ดําเนินการจัดให้มีการประชุมกลุ่มเครือข่ายบริการวิชาการและเสนอโครงการ
บริการวิชาการในกลุ่มเครือข่าย
จากการดําเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้
ให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินงานบริการวิชาการ จํานวน 58 โครงการ โดยโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.86
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบุคลากรกับองค์กรภายนอก ได้แก่ โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบัน
การพลศึกษา จังหวัดชุมพร สถาบันการพลศึกษา จังหวัดกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท บางกอกแอร์ เ วย์ จํ า กั ด ตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7.4 ความสําเร็จด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายพุทธทาส
ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อพื้นที่ ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน
ได้แก่ 1) รวบรวมและสร้างองค์ความรู้ทางด้านพุทธทาสธรรม 2) การส่งเสริมและพัฒนาชาติภูมิของท่านพุทธ
ทาส 3) การดําเนินงานในสวนโมกขพลาราม 4) ดําเนินงานด้านพุทธทาสศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ท างสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ จั ด โครงการสื บ สานปณิ ธ านธรรม โครงการ
ประชุ มสั มมนาทางวิช าการ เรื่อง วิ ถีพุ ทธทาส โครงการพัฒ นาห้ องสมุ ดพุ ทธทาสธรรมโฆษณ์ โครงการ
ปรับปรุงห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านพุทธทาส โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอย
ของท่านพุทธทาส ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนําไปสู่การการดําเนินงานตามนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาชาตภูมิของท่านพุทธทาส
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพุทธทาสศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพุทธทาสศึกษาอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสื่อ
ความหมายของโรงมโหรสพทางวิญญาณร่วมสมัย
มหาวิท ยาลัย มี แ ผนจัด ทํา โครงการสร้า งเรือนไทย 4 ภาคบริ เวณสวนป่ า พุท ธทาส โดย รอง
ศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบของเรือนไทยใน
ภูมิภาคต่างๆ ของชุมชน โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 30 ล้านบาท และสมทบ
งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 40
ล้านบาท เพื่อก่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค
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มหาวิ ท ยาลัย โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ จั ด โครงการด้า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น โครงการเรีย นรู้
หลักธรรมคําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ โครงการอบรมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการเผยแพร่การใช้ลูก
ประคบ และโครงการที่ มี การบู รณาการศิ ลปวั ฒนธรรมกับ การเรี ย นการสอน รวมทั้ง ได้ มี การประเมิ นผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ เช่น โครงการสืบสานปณิธานธรรม โครงการบูรณาการแพทย์แผนไทยเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด และโครงการบูรณาการความรู้สู่ละครเวที
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน คะแนนกรรมการสอบทาน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.13
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.46
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
0.88
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
5.00
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5.00
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.25
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
2.56
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
5.00
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
3.55
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4.00
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
3.83
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ส่วนที่ 5
ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) ของอธิการบดี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ :
ตําแหน่งทางวิชาการ :
วันที่เข้ารับตําแหน่งอธิการบดี :
วันที่หมดวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ที่ทํางาน :

โทร. (ที่ทํางาน) :
โทร. (มือถือ) :
โทรสาร :
อีเมลล์ :

ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 กุมภาพันธ์ 2556
6 กุมภาพันธ์ 2560
บ้านเลขที่ 272/9 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077 355108
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 272/9 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84100
077 913399
08 9874 2297
077 913399
prayote@sru.ac.th, kprayote@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา
อุดมศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา
มัธยมศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์

ปี พ.ศ.
2531

ชื่อสถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2520

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. ประวัติการทํางาน / ประสบการณ์
ปี พ.ศ.
2522
2525
2532 – 2533
2534 – 2535
2532 – 2534
2535 – 2538
2542 – 2545
2539 – 2541
2546 – 2547
2548 – 2551
2548 – 2551

2551 – 2555
2552
2552 – 2555
2556 – 2558
2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

ประวัติการทํางาน
หัวหน้าฝ่ายแผน วิทยาลัยครูเลย
นักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ช่วยราชการ)
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้อํานวยการโครงการความร่วมมือ เปิดสอนปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กับสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรรมการตัวแทนอาจารย์ในสภาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
คณบดี คนแรก บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรรมการตัวแทนอาจารย์ในสภาสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• ประธานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ที่ดูแลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
รองประธานเครือข่ายการบริการวิชาการเครือข่ายการวิจัยของ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน
รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้
รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตําแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติหน้าที่ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2. ตําแหน่ง รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
ปฏิบัติหน้าที่ ประสานดําเนินงานและวางแผนงานร่วมกับประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เขียนบทความลงในวารสารวิชาการและเอกสารวิชาการ
ปี พ.ศ.
2525
2532
2534

ชื่อบทความ
1. แบบการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มโนทัศน์ของการสอน
3. การเรียนการสอนแบบไตรภาคสัมพันธ์

2541
2542
2546

4. วิศณุกรรมนิยม (Constructionism)
5. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
6. ปัญจวิถีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2549

7. การจัดการความรู้สู่การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ข้อเสนอสู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

2555
2555

ปัญหาและทางออก
การยุบโรงเรียนขนาด
เล็ก
9. การพัฒนาเครือข่ายเพี่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ (วารสารผ่าน
การรับรอง TCI)

4.2 เขียนบทความทางวิชาการลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ปี พ.ศ.
2529
2542
2536
2553
2553
2554
2554
2555

วารสารที่ตีพิมพ์
ครุศาสตร์
เทียน
การจัดการศึกษา
บุคลากรประจําการ
เทียน
เทียน
สามทศวรรษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
การพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อบทความ
1. การโต้แย้งผลการวิจัย
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้
3. พุทธทาส พุทธธรรมกับสังคมไทย
4. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
5. วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ...การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
6. โรงเรียนขนาดเล็ก : วิกฤตหรือโอกาส
7. โรงเรียนขนาดเล็กเข้มแข็งได้อย่างไร
8. โรงเรียนขนาดเล็ก : พื้นที่การเรียนรู้ของชุมชน
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4.3 ผลงานประเภทตํารา / เอกสารประกอบการสอน
ปี พ.ศ.
2538
2538
2542
2554

ชื่อตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1. วิทยาการสอน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตรประถมศึกษา
3. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา
4. รวมพลังสู่ฝันโรงเรียนคุณภาพ

4.4 ผลงานวิจัย
ปี พ.ศ.
2535
2539
2543
2548
2549
2553
2554

ชื่อผลงานวิจัย
1. การฝึกอบรมครูในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2535 – 2544
2. การจัดการเรียนการสอนสําหรับบุคลากรประจําการ
3. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ของโรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

แหล่งทุนสนับสนุน
กรมการฝึกหัดครู
กรมฝึกหัดครู
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ
4. การบริหารจัดการงานวิจัยเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
5. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สํานักงาน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
6. การประเมินผลการฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทการบินไทย
THAI Spirit
จํากัด (มหาชน)
7. การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรูข้ อง
สํานักงานกองทุน
นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนับสนุนการวิจัย

5. ความเป็นผู้นํา มีคุณธรรมและบุคลิกภาพ
5.1 เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์)
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทํา ร่าง กรอบแผนงานและโครงการด้านวัฒนธรรมของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2539
2. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ดร.รุ่ง แก้วแดง)
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540
3. ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมวิชาการ (นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
บรรณาธิกรกิจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
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4. ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายชุมพล ศิลปอาชา)
เป็นคณะทํางานศึกษาและจัดทํากรอบความคิดทิศทางและแนวทางใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2541
5. ได้รับเลือกเป็นประธานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดูแลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ พ.ศ. 2542 – 2546
6. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นคณะทํางาน เรื่อง “ปฏิญญาของสถาบัน
ราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” พ.ศ. 2542
7. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นคณะทํางาน เรื่อง “กรอบความคิด
ทิศทางการพัฒนาสถาบันราชภัฏตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พ.ศ. 2543
8. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นคณะทํางานเรื่อง “ทิศทางและแนวทาง
ใหม่ของหลักสูตรการฝึกหัดครู” พ.ศ. 2543
9. ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นคณะทํางานเตรียมงานจัดประชุมและ
จัดทําเอกสาร : ราชภัฏกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” พ.ศ. 2543
10. ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง เช่น ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ
(ดร.รุ่ง แก้วแดง) เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่ปรึกษาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543
11. เป็นคณะกรรมการปฏิรูปการฝึกหัดครูของราชภัฏเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ในการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกหัดครู 5 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544
12. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานการประเมินคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. พ.ศ. 2545)
13. ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พ.ศ. 2552 – 2555
14. ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ให้เป็นหัวหน้าทีม “ประเมินความรู้และ
ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร THAI spirit ของพนักงานทุกระดับในปี 2553
15. ได้รับการแต่งตั้งจากผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2553 – 2555
16. ได้รับเชิญจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นวิทยากรในการประชุม
“พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” 12 มีนาคม 2555
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5.2 ประวัติอันดีงามทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นคนดี มีชื่อเสียง เกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เข็มโล่
1. เป็นกรรมการและเลขานุการ “เครือข่ายต้นกล้าปัญญา” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ได้รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นตัวแทนบัณฑิตในการกล่าวคําปฏิญาณ
ของบัณฑิตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2531
3. ได้รับการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “ศิษย์เก่าที่ชาวครุศาสตร์
จุฬาขอปรบมือให้” ปี พ.ศ. 2542
4. ได้ รั บ โล่ “ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในกระบวนการพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549
5. ได้รับการคัดเลือกเป็น “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 สุราษฎร์ธานี
ติดต่อกัน 2 วาระ พ.ศ. 2549 – 2552
6. ได้ รับ การคั ดเลื อกให้ เป็ นอุ ป นายกสมาคมนิ สิ ต เก่ า จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประจํ า จั งหวั ด
สุราษฎร์ธานีประจําปี พ.ศ. 2553
7. ได้รับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเขตพื้ นที่การศึกษา เขต 2 สุราษฎร์ธานี
ติดต่อกัน 2 วาระ (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
8. ได้ รั บ โล่ “ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ด้ า นผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา” ประจํ า ปี พ.ศ. 2554
จากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ได้รับโล่ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจําปี 2556 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ได้รับเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ด้านการบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่า หาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจําปี 2556
11. ได้รับเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ประจําปี 2556
12. ได้รับเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
2557
5.3 เกียรติบัตร และวุฒิบัตรที่ได้รบั จากการอบรม
1. หลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ณ Saskatchewan Institute of Applied
Sciences and Technology Canada 1 – 30 ตุลาคม 2535
2. หลักสูตรการอบรมและการดูงานด้านภาวะผู้นําและการบริหารงานวิจัยใน King’s College,
London, University of London, University of Birmingham, University of Oxford,
University of Central England 22 – 26 May 2006 จาก SEAMOE RIHED และ InTREC
3. เกียรติบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เขต 1 พ.ศ. 2550
4. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 19 3 มีนาคม – 10 เมษายน 2551
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5. ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ งานวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับเลือกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้เป็นผลงานวิจัยเด่น
ประจําปี พ.ศ. 2552
6. ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ด้ า นการบริ ห ารระดั บ อุ ด มศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
พ.ศ. 2554
7. หลักสูตร “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6
14 – 27 ตุลาคม 2554 จากสถาบันคลังสมองของชาติ
8. หลักสูตร “การบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย” ณ University of Oxford และ University of
Cambridge 20 – 31 ตุลาคม 2554 จาก SEAMEO RIHED และ InTREC
9. หลักสูตร “นักบริหารอุดมศึกษา (นบม.) รุ่น 1 จาก กรมการฝึกหัดครู
10. เกียรติบัตร งานวิจัยเด่นประจําปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
5.4 ได้รับเชิญจากภาครัฐและเอกชนให้ไปบรรยายในการอบรม สัมมนา
ชื่อหัวข้อที่บรรยาย ฝึกอบรม
1. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การวิจัยชั้นเรียน
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนศรียาภัย
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน
การทํางานเป็นทีม
บริษัท เลเท็กซ์ /ชัวร์เท็กซ์
การปฏิรูปการเรียนรู้
โรงเรียนบางสนพิพิธราษฎร์
การพัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนครนพิทยาคม
การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนครพิทยาคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสอนแบบบูรณาการ
โรงเรียนดรุโณทัย
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดทําแผนกลยุทธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ชื่อหัวข้อที่บรรยาย ฝึกอบรม
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
14. อบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การทํางานเป็นทีม” เขื่อนรัชชประภา
15. การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
16. การจัดการความรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.5 ความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง / งานในหน้าที่
สัมมนา
การสัมมนา/ประชุม
1. การประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การกําหนดตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะนําไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (11 – 12 กันยายน 2552)
2. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การนําเสนอผลงานวิจัย
ของอุดมศึกษาครั้งที่ 3” (30 กันยายน 2552)
3. ระบบราชการไทยกลไกในการพัฒนาประเทศ
(15 พฤศจิกายน 2553)
4. อุดมศึกษาโลกหลักวิกฤติเศรษฐกิจ : มุมมองจาก
OECD (15 พฤศจิกายน 2553)
5. การจัดมหาวิทยาลัยโลก : มุมมองจาก IREG
(23 พฤศจิกายน 2553)
6. โครงการนําร่องปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(21 ธันวาคม 2553)
7. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
(23 กุมภาพันธ์ 2554)
8. การปฏิรูประบบอุดมศึกษา : บทเรียนจากเดนมาร์ค
(20 มกราคม 2554)
9. การปฏิรูประบบวิจัย : บทเรียนจากเดนมาร์กสู่การ
ปฏิรูประบบวิจัยไทย (21 มกราคม 2554)
10. ประชุมวิชาการ “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาอุดมศึกษานานาชาติ” (6 – 8 กุมภาพันธ์ 2554)
11. การประชุมเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรี
การค้าด้านอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558
(24 กุมภาพันธ์ 2554)

สถาบัน / หน่วยงาน
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการอุดมศึกษา
สถาบันนโยบายและการจัดการคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
อนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะ
กลมไทย - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5/2553
สํานักบริหารหนี้สาธารณะ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

การสัมมนา/ประชุม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(17 – 18 มีนาคม 2554)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานวิจัยและ
เจรจาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (13 – 14 ตุลาคม 2554)
ประชุมระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา (18 เมษายน 2554)
วิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศครั้งที่1
(12 กรกฎาคม 2554)
ร่วมเวที “21th Century Skill กับการปฏิรูปการศึกษา
ด้วยพลังการเรียนรู้เพื่อศิษย์”(16 – 17 สิงหาคม 2554)
อนาคตเศรษฐกิจไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) (2 กันยายน 2554)
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
2555 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ และจังหวัด (6 กันยายน 2554)
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน
(12 ตุลาคม 2554)
สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกําหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (17 ตุลาคม 2554)
ประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคม
( 23 พฤศจิกายน 2554)
ประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
การมีงานทํา ในเขตการศึกษาภาคใต้”
(7 – 8 ธันวาคม 2554)
ประชุมระดับความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
(23 ธันวาคม 2554)
การประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (6 มกราคม 2555)
การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) (14 มกราคม 2555)
การประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ.ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (23 กุมภาพันธ์ 2555)
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สถาบัน / หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ
มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน
ภาคใต้
สํานักงบประมาณ
สถาบันรามจิตติ
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดี
ส.ม.ศ.
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27.
28.
29.
30.
31.

32.

การสัมมนา/ประชุม
“มองอุดมศึกษา : OECD’ Higher Education 2030
และอุดมศึกษาไทย 2025” (14 มีนาคม 2555)
The Seminar on International and Best
Practices Artistic MUST for Future Education
(23 มีนาคม 2555)
“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา :
ประสบการณ์จากเยอรมัน” (26 มีนาคม 2555)
“การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเบิก
จ่ายเงินการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี”
การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
ประสบการณจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Campus
International : The University of Michigan’s
Experience) (10 กรกฎาคม 2555)
การประชุม “Strategies for Internationalization of
Universities”

สถาบัน / หน่วยงาน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ

สถาบันคลังสมองของชาติ

ต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การสัมมนา/ประชุม
ประชุมวิชาการงานฉลอง 10 ปี University of Danang,
Vietnam (9 – 11 ตุลาคม 2549)
ประชุมวิชาการไทย – จีน Yunnan Normal
University, The People’s Republic of China
(26 – 30 พฤษภาคม 2550)
ประชุมวิชาการงานฉลอง 50 ปี Huphe University,
The people’s Republic of China
(22 – 24 มีนาคม 2552)
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (Asian
President Forum 2008 Anhui University China
(13 – 20 กันยายน 2552)
การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาใน
กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (23 – 25 พฤษภาคม 2553)
ร่วมงานวิชาการและนิทรรศการ Thailand Education
Fair in Myanmar 2011 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียน
มาร์ (24 – 29 มีนาคม 2554)

สถาบัน / หน่วยงาน
University of Danang
VIETNAM
Yunnan Normal University
CHINA
Huphe University
CHINA
Anhui University
CHINA
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
VIETNAM
กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวง
พาณิชย์
Myanmar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

7.
8.

9.
10.

การสัมมนา/ประชุม
1 Travelling University Forum (Singapore Trip :
NUS, NTU and NIE Jan 12 – 13, 2012)
(12 – 13 มกราคม 2555)
การประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ครั้งที่ 2 (TAIWAN –
THAILAND Higher Education Forum 2012)
(17 – 23 มีนาคม 2555)
การประชุมวิชาการงานฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี (The 60th Anniversary of Guanxi University
for Nationalities) (15 – 19 พฤษภาคม 2555)
การประชุมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาไทย-จีน
ในมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
(15 – 19 พฤษภาคม 2555)
st
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สถาบัน / หน่วยงาน
Knowledge Network Institute
Singapore of Thailand, KNIT
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
TAIWAN
Guanxi University for Nationalities
CHINA
Guanxi University for Nationalities
CHINA

6. การศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ประเทศ
ออสเตรเลีย

ฮังการี
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์

ฮ่องกง
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
เดนมาร์ก
สวีเดน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มหาวิทยาลัย
University of Technology Sydney
Charles Sturt University
The University of Melbourne
University of Sydney college of commerce
Carting and Tourism Budapest
Auckland University of Technology
Massey University
NUS
UTS
NIE
The Hong Kong Institution of Education
The University of Danang
Vietnam National University
Universitas Udayana
Indonesian Institute of the Arts (ISI), Denpasar
Slagelse Kommune
International Swedish In Institute for Public Administration
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ประเทศ
อิตาลี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ

ออสเตรีย
ตุรกี
โรมาเนีย
ไต้หวัน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มหาวิทยาลัย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Bologna
Universities Bocconi Milan
University of Dolphin
University of Sorbonne
London University
King’s College
Birmingham University
Oxford University
Cambridge University
University of Innsbruck
Istanbul Bilgi University
Transylvania University of Brasov
HSUAN CHUANG University
National Taiwan Ocean University
Yunnan normal University
Guanxi University
Anhui University
University of Science Malaysia
University of Malaya
University of South Florida
Columbia University
Souphanouvong University
Teacher College

7. การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่สนองนโยบายการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งอธิการบดี วันที่ 3 มกราคม 2556
ประเทศ
ไต้หวัน

มหาวิทยาลัย
วันที่ลงนาม
• National Pingtung University of Science 14 ตุลาคม 2556
and Technology
15 ตุลาคม 2556
• National Chiayi University
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ประเทศ
นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหภาพเมียนมาร์

•
•
•
•

เวียดนาม
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

•
•

นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฮังการี
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
สหภาพเมียนมาร์
ไต้หวัน
เกาหลี
เกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฟิลิปปินส์
Taiwan

•
•

Taiwan

•

มหาวิทยาลัย
Massey University
Auckland University of Technology
Hezhou University
Yangon University of Foreign
Languages
Can Tho University
Macao University of Science and
Technology
Victoria University of Wellington
Philippine Normal University
Yulin Normal University
The Budapest Business School
Kyoto University of Foreign Studies
Japan College of Foreign Languages
Mandalay University
National Pingtung University
Chungnam National University
Shinsung University
Guangxi University of Finance and
Economics
Western Mindanao State University
National Taipei University of
Technology
Shih Chien University
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วันที่ลงนาม
24 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2556
15 มกราคม 2557
23 มกราคม 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557
12 มีนาคม 2557
27 มีนาคม 2557
22 พฤษภาคม 2557
21 พฤศจิกายน 2557
4 ธันวาคม 2557
7 ธันวาคม 2557
26 มกราคม 2558
28 กุมภาพันธ์ 2558
13 มีนาคม 2558
4 เมษายน 2558
7 เมษายน 2558
1 มิถุนายน 2558
29 ตุลาคม 2558
24 พฤศจิกายน 2558
24 พฤศจิกายน 2558

