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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้   คณะครุศาสตร์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ภายในคณะทุกคน  มีการวิเคราะห์ทบทวนแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา  และพัฒนาเพื่อ
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 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ของคณะครุศาสตร์  
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบายคณะ  แผนพัฒนาคณะ  ประเด็นยุทธศาสตร์   
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ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
      คณะครุศาสตร์ 
      ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



[ข] 

 

 

สารบัญ 
 

     หน้า 
คำนำ                                                                                                    . (ก) 
สารบัญ                                                                                                 .  (ข) 
บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร                                                                               .  (ค) 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน .......................................................................................................................  1 
ประวัติความเปน็มา ..............................................................................................................  2 
โครงสร้างการบริหารงานคณะ                                                                       .   7 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2564-2567)           9 
ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์................................................................................. 11 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลตอ่การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ............................................... 12 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ............................. .........…………………………………………………………… 14 
นโยบายในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  ปีงบประมาณ  2566...................................... 14 
วัตถุประสงค์ทางการเงิน………………………………………………………………………………………….. 17 
เป้าหมายทางการเงิน............................................................................................................ 17 
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน............................................................................... 17 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้...................................... 18 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้.................................. 18 
แผนงานการบริหารจัดการงบประมาณ  ประจำปี 2566...................................................... 19 
แนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารจัดการ.................................... 20 
 

ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ปรัชญา  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นนโยบาย..................................................................... 20 
ประเด็นนโยบาย  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์................................................................. 21 
ความเชื่อมโยงโครงสร้างงบประมาณและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน...... 22 

 สรุปข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2566.................................................. 42 

 
 
 
 



[ค] 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ได้วางกรอบกำหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนาคณะครุศาสตร์  ซึ่งคณะที่มุ่งเน้น
การเป็นผู้นำด้านความเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เป็นต้นแบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และสร้างสรรค์องค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและสังคม โดยกำหนดไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

 
 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
     1. ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศตามสมรรถนะทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ในวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  
     3. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสมัย เพื่อให้บัณฑิตครุศาสตร์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก
ถึงคุณค่าและสำนึกรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรม  
     4. พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู จัดการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมตามช่วงวัย ให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ให้เป็นคนดีที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะในวิถีชีวิตแห่งอนาคต 
     5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากร 
สายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรผลิตครูนวัตกรสู่ความเป็นเลิศ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน โครงการและ
กิจกรรมตามช่วงวัยเพื่อสร้าง
สมรรถนะที่สำคัญจำเป็นใน 

วิถีชีวิตแห่งอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 

ครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความ 
เป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้  

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 



[ง] 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั ้ง 4 มีความเชื ่อมโยงและสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์มีกรอบงบประมาณในทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ในงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน  8,251,768 บาท  และงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน  
3,434,800 บาท รวมรายการครุภัณฑ์ประจำอาคารด้วย เป็นเงินทั้งสิ้น  11,686,568 บาท   

ในส่วนของการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู ่การปฏิบัติระดับคณะ/หน่วยงาน คือ การนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยจึงมีการ
ดำเนินการที่สำคัญ  คือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ/ หน่วยงานจะต้องกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย  บริการวิชาการ  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ  รวมถึงความต้องการทรัพยากรด้านบุคลากร ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงกา ร/กิจกรรม และ
ความสำเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การติดตามประเมินผล ผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 การประเมินคุณภาพภายในประจำปีของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ ายงบประมาณ (PART)  
ของสำนักงบประมาณ การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มาตรา 7  กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน  วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
      คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กร  มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ  มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ  ตรงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีประสบการณ์ วิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
พัฒนาศักยภาพของการบริการวิชาการด้วยกระบวนการบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
ให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบาย 3D ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเงิน  
งบประมาณ  และการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ระบบประกันคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล 
      ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะครุศาสตร์จึงได้วางแผนในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อการพัฒนา
ที่ยั ่งยืน  โดยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเป็น 4 ปี และรวมเป็น 1 หลักสูตร ประกอบด้วย  
10 สาขาวิชาเอก และได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื ่อเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวน  
1 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา - จิตวิทยาและการแนะแนว  
ในปีการศึกษา  2564 คณะครุศาสตร์ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
10 สาขาวิชาเอก และ 4 กลุ่มวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 หลักสูตร  ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาตรี 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก ่

1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4) สาขาวิชาเคมี 
5) สาขาวิชาฟิสิกส์ 6) สาขาวิชาภาษาไทย 
7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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9) สาขาวิชาศิลปศึกษา 10) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
  

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) 

  
  ประวัติความเป็นมา 

คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่เก่าแก่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งมาพร้อมกับ
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2519 - 2537 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ใน
ปี พ.ศ. 2538 - 2547  และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์จึงเป็นคณะหนึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์  โดยมีพัฒนาการตามลำดับ  ดังนี้ 

ปีการศึกษา ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2516 - เริ่มตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) 
พ.ศ. 2519 - เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

(ป.กศ.) 
พ.ศ. 2521 - เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) 
พ.ศ. 2522 - เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกับปี 2521 และเปิดโครงการอบรมครู 

และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในวันเสาร์ - อาทิตย์ 
นักศึกษา อคป. รุ่นนี้ได้รับปริญญา- ครุศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2523 - เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นอีกระดับหนึ่ง  
และงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ส่วนการเปิด
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวันเสาร์  
- อาทิตย์ ยังคงดำเนินการเช่นเดิมเปิดรับ นักศึกษาเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรีมากข้ึนตามลำดับ 

พ.ศ. 2524 - 2525 - เปิดศูนย์อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ที่วิทยาลัย 
พลศึกษา จังหวัดชุมพร  ในปี  พ.ศ. 2525 และปีนี้เองยังเปิดสอน 
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ปีการศึกษา ประวัติความเป็นมา 
วิชาเอกพลศึกษาภาคปกติ เป็นโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา  
จังหวัดชุมพร   

พ.ศ. 2526 - 2527 - เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.)   
ภาคสมทบเข้าศึกษาต่ออีกพวกหนึ่ง  และในปี พ.ศ. 2527  เปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรนี้เข้าศึกษาในภาคปกติ 

พ.ศ. 2528 - กำหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนได้ จึงเปิดรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์   
ในขณะเดียวกันก็งดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการ
อาชีพในปีนี้สภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู   
จึงส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้  จึงม ี
สหวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครูทั้งหมด  ที่มีในภาคใต้   
5  แห่ง  มีสำนักงานของสหวิทยาลัยในภาคใต้ อนึ่ง ในปีเดียวกันนี้ได้
เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียน
สาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  เป็นรุ่นแรกอีกด้วย 

พ.ศ. 2529 - วิทยาลัยยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเหมือนปี 2528 แต่การ
ดำเนินงานโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากอาชีพครูเข้าศึกษาตามความต้องการ 

พ.ศ. 2530-2532 - วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาในส่วน 
ของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการได้เปิดศูนย์อบรมข้ึน 
ที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา เขตจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่ง 

พ.ศ. 2533 - การรับนักศึกษาและนักเรียนของวิทยาลัยยังคงดำเนินการเหมือนกับ 
ปีก่อน ๆ  ในปีนี้  มีโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเทศแคนนาดา กับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนา
โปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการมีระยะเวลา 3 ปี อนึ่ง ในปีนี้วิทยาลัย 
ได้เปิดวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปกติ โดยร่วมมือกับวิทยาลัย 
พลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย 

พ.ศ. 2534 - วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเข้าเรียน
เช่นเดียวกับปี ก่อน ๆ ส่วนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการนั้น  มีศูนย์อบรมท่ีโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา  
จังหวัดชุมพร และได้เปลี่ยนไปดำเนินการ ที่โรงเรียนศรียาภัย ซึ่งใน 
ปีนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ปีการศึกษา ประวัติความเป็นมา 
รัฐบาลญี่ปุ่น (ไจก้า) จัดโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์ศึกษาประจำภูมิภาค
ขึ้นที่วิทยาลัยเพ่ือพัฒนาอาจารย์ของสหวิทยาลัยทักษิณด้านเคมีและ
คอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2535 - การรับนักศึกษาและนักเรียนยังคงเปิดรับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า "สถาบันราชภัฏ" 

พ.ศ. 2538 - มีประกาศใช้ประราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และสถาบันราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  
พ.ศ. 2538  โดยสถาบันยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับ 
ปีที่ผ่านมา 

พ.ศ. 2539-2541 - สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้เปิดรับนักศึกษาตามปกติและเนื่องจาก
สถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึง
ปริญญาโท  ประกอบ กับแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป 
สถาบันจึงงดรับนักเรียนสาธิตในปีการศึกษา 2540 

พ.ศ. 2542 - สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็น
ครั้งแรก โดยเปิดสอนครุศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา 

พ.ศ. 2543 - สถาบันได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามปกติ โดยขยายสาขา 
และปริมาณการรับมากข้ึนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และได้ปรับปรุง
โครงการ กศ.บป.  เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น 
(กศ.บท.)  เพื่อเปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอาชีพและได้ขยายเปิด 
ศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จากที่มี 1 แห่ง  คือ  ศูนย์ชุมพร  ไปยัง
จังหวัดระนองอีก 1 แห่ง 

พ.ศ. 2545 - 2546 - สถาบันได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากข้ึน และขยายการ 
ศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น กศ.บท. พ.ศ. 2546 สถาบันได้มีการพัฒนา 
เพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการขยายฐาน
การจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกหลายสาขา ทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติและ
ภาค กศ.บท. 

พ.ศ. 2547 - เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ 
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง 
สำคัญของคณะในด้านหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียน 
การสอน 

พ.ศ. 2548 - 2552 - เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ 
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อย่างต่อเนื่องและทำคำรับรองปฏิบัติ 
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ปีการศึกษา ประวัติความเป็นมา 
การราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญของคณะในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

พ.ศ. 2549 - สถาบันฯ  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549  คณะครุศาสตร์ได้ดำเนิน 
การภารกิจโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตครูระดับปริญญาตรี ระดับ 
ปริญญาโท  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต -วิชาชีพครู  

พ.ศ. 2553 - คณะครุศาสตร์เปิดสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่  
27 เมษายน 2553  เพ่ือบริการวิชาการให้แก่สังคมอย่างเต็มรูปแบบ 

พ.ศ. 2553 - 2554 - พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษาและเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรก ภาคเรียนที่ 1/2553   

พ.ศ. 2553 - 2554 - ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  จำนวน  7 หลักสูตร  
ได้แก่   

 1.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

5.  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
6.  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม             
7.  หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

พ.ศ. 2555 - เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา 
รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2555 

- ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนภาคปกติ โดยใช้ระบบโควต้า Road  
show และการสอบทั่วไป โดยการกำหนดเกรดเฉลี่ย คะแนนวัดแววครู  
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นอกจากนั้น ยังมีการวางแผนการรับ
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ตรงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  มีประสบการณ์วิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู   

- 25  มีนาคม  2555  จัดตั้งหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

- หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา   
ผ่านความเห็นชอบจากคุรุสภา และ สกอ. 

พ.ศ. 2556 - เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกในภาคเรียนที่ 1/2556  
จำนวน 7 หลักสูตร และเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร 
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ปีการศึกษา ประวัติความเป็นมา 
- ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู  

พ.ศ. 2556 เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกในภาคเรียน 
ที่ 1/2556 

พ.ศ. 2557 - 2562 - เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) จำนวน   
8  หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  
จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร   
และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร  

พ.ศ. 2562 - 2564 - ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็น 1 หลักสูตร ระยะเวลา 
การศึกษา 4 ปี เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) 
จำนวน 10 สาขาวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 
จำนวน  3  หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน   
1 หลักสูตร  

พ.ศ. 2564 - พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรควบรวมในระดับปริญญาตรี จำนวน  
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา 
- จิตวิทยาและการแนะแนว และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 
2564 
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1. คณะกรรมการประจำคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะ  
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2. คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ยุวดี ศรีชัย 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย  

และนวัตกรรม 

อาจารย ์ดร.จิราวรรณ เทพจินดา 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

ผศ.พจนาถ ขอประเสริฐ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์สุทธิศิลป์ สุขสบาย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

อาจารย์กรรณิการ์ แก้วเชื้อ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

นางดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล 

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2564 - 2567)  
การบริหารคณะครุศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2567) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์

นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ บนฐานครุศึกษาสู่ท้องถิ่น” ผ่านยุทธศาสตร์ C for P 
(Strategies C for P) หรือ C4P เพื ่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบ ัน ประกอบด้วย 1. C-Creating 2. P1 
-Producing 3. P2-Providing 4. P3-Preserving 5. P4-Promoting มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของท้องถิ่น  
C-Creating and developing a body of knowledge and innovation  
for local learning 
หัวใจหลักของการบริหารและการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา

นวัตกรรมกับภารกิจต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการด้านครุ
ศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
การดำเนินงานต้องสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ตลอดจนมีการวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (sand box) การพัฒนาการ
เรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  
P1-Producing quality teacher education graduates and preparing  
in-service teachers and education personnel to serve the local area 
การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร

วิชาชีพให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู  พัฒนาหลักสูตรที่
ทันสมัยตามความต้องการของท้องถิ่น บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ และการทำงานได้อย่าง
เข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนผ่านโครงการวิศวกร
การศึกษา ตลอดจนการเป็นครูนักเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในดิจิทัลในการการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน มีทักษะภาษาและทักษะดิจิทัล รู้เท่าทัน และก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสร้างแหล่งฝึก
วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การบริการวิชาการด้านครุศึกษาสู่สังคม 
  P2-Providing academic services in teacher education to the community 
  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
หลักสูตรระยะสั้น (up skill, re skill, new skill, add skill) MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น สพม. สพป. กศจ. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้
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และเทคโนโลยี ตลอดถึงการพัฒนากำลังคนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  P3-Preserving art, culture, and Thainess on the basis of teacher  

Professionalism 
สร้างความตระหนักในความเป็นไทย วิถีชีวิตแบบไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ การสร้างเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบนฐานวิชาชีพครู 
อนุรักษ์ ธำรง รักษา สืบสาน ต่อยอดครูศิลปินภาคใต้ เน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู ่การ
สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล     
P4-Promoting effective and efficient management with good 
governance 

  ส่งเสริมความรักความผูกพันและสามัคคีในองค์กร พัฒนา Digital EDU การทำงาน
ผ่านระบบดิจ ิท ัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากร  พัฒนาและส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่า มีระบบ  
e-donation, สร้างสรรค์สโมสรคณะครุศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาแอปพลิเคชัน EDU  
on mobile สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผน 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะ 
และสอดคล้องกับการดำเนินการของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร ์ ยุทธศาสตร์คณบดีนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
(C-Creating and developing a body of knowledge and innovation for local 
learning) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการด้านครุศึกษาสู่สังคม (P2-Providing academic 
services in teacher education to the community) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
(P3-Preserving art, culture, and Thainess on the basis of teacher 
professionalism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 
ครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  
(P1-Producing quality teacher education graduates and preparing in-service 
teachers and education personnel to serve the local area) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัด 
การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตาม
ช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นใน 
วิถีชีวิตแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (P4-Promoting effective 
and efficient management with good governance) 
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 คณะครุศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทั้งภายนอกและภายในตลอดจนศักยภาพ
พื้นฐานเพื่อประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการคณะและการวางแผนการดำเนินภารกิจของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในคณะทุกคนตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. อาจารย์มีความพร้อมในการเรยีนรู้ การพัฒนาตนเอง  
และการบริการวิชาการ 

2. หลักสตูรมคีวามหลากหลายตอบรบัความต้องการของ
ผู้เรยีน 

3. อาคารสถานท่ี อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน มีความ
พร้อมและทันสมัย 

4. สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม 
5. บัณฑิตจบแล้วทำมีงานทำตรงตามศาสตร์ และเป็นที่

ยอมรับ 
6. เป็นสถาบันผลิตครูที่มีชื่อเสียง 
7. มีหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
8. มีสถาบันพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีเป็น 

ที่ยอมรับ 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน  

ไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
2. อาจารย์มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 

ที่มหาครลุัยกำหนด 
3. การมอบหมายภาระงานอ่ืน ๆ ของคณะสู่อาจารย์ยัง 

ไม่ทั่วถึง 
4. ยังขาดการพัฒนาอาจารย์ที่ขาดประสบการณ์เรื่องการ

นิเทศและการใช้เทคโนโลยี  
5. ขาดระบบปฏบิัติการประสานงานความร่วมมือระหวา่ง

บุคลากรภายในคณะ 
6. ไม่มีโรงเรียนสาธิต 
7. บุคลากรภายในคณะขาดโอกาสในการสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

Opportunities (โอกาส) 
1. นโยบายการศึกษาของภาครัฐสนับสนุนให้เกิดค่านยิม 

ในการให้ความสำคัญดา้นการศึกษา และวิชาชีพคร ู
2. หน่วยงานทางการศึกษาให้การสนับสนุนการทำงานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น  
3. คณะครศุาสตรไ์ด้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและต่างประเทศใน 
การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

4. คณะครศุาสตร์เป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่น และอยู่ใน
ความสนใจของผู้ต้องการศึกษาต่อ 

5. ผู้สำเร็จการศึกษามีช่องทางที่หลากหลายในการสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการและการประกอบวิชาชีพ 

6. ท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงานวิจยั  
7. คณะครศุาสตร์มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา 

ทุกช่วงวัยท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

Threats (ภัยคกุคาม หรืออุปสรรค) 
1. แนวโน้มการผลิตครูในระบบปดิมากข้ึน การสอบบรรจุ

เป็นข้าราชการครูมีอัตราที่น้อยลง ส่งผลกระทบต่อ
จำนวนการรับนักศึกษาเข้าใหม ่

2. นโยบายการจดัสรรงบประมาณด้านการศึกษาลดลง 
3. สถานการณโ์รคอุบตัิใหม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ไม่
สามารถจัดการเรยีนการสอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

4. อัตราการแข่งขันในการรับนักศกึษาเข้าศึกษาต่อมี
แนวโน้มค่อนข้างสูง 

5. กรอบ TOR ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของ
บุคลากรสายวิชาการในการปฏิบตังิาน 

6. ภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออัตราการ 
คงอยู่ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่มีผลต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
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 S-Strengths (จุดแข็ง) 
1. อาจารย์มีความพร้อมในการ

เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และ
การบริการวิชาการ 

2. อาคารสถานที่ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน มีความ
พร้อมและทันสมัย 

3. บัณฑิตจบแล้วทำมีงานทำตรง
ตามศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับ 

W-Weaknesses (จดุอ่อน) 
1. ขาดระบบปฏิบัติการ

ประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรภายในคณะ 

2. ไม่มีโรงเรียนสาธิต  
3. ช่องทางการสื่อสาร ประชา 

สัมพันธ์ ประสานงาน  
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

O-Opportunities (โอกาส) 
1. คณะครุศาสตร์เป็นทีย่อมรับของ

สังคมท้องถิ่น และอยู่ในความสนใจ
ของผู้ต้องการศึกษาต่อ 

2. นโยบายการศึกษาของภาครัฐ
สนับสนนุให้เกิดค่านิยมในการให้
ความสำคัญดา้นการศึกษา และ
วิชาชีพคร ู

3. คณะครุศาสตร์ได้รับความร่วมมอื
จากหน่วยงานภาครัฐและภาค 
เอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการดำเนนิงาน 
ตามพันธกิจของคณะ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S1O1 หลักสูตรระยะสั้น 
S2O3 จัดงานประชุมวชิาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W2O2 จัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
W3O3 พัฒนาระบบประชา 

สัมพันธ์ของคณะ 
(Website) 

T-Threats (ภัยคุกคาม  
หรืออุปสรรค) 

1. กรอบ TOR ส่งผลกระทบต่อขวญั
และกำลังใจของบุคลากรสาย
วิชาการในการปฏิบัตงิาน 

2. แนวโน้มการผลิตครูในระบบปิดมาก
ขึ้น การสอบบรรจุเป็นขา้ราชการครู
มีอัตราที่น้อยลง สง่ผลกระทบตอ่
จำนวนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ 

3. สถานการณโ์รคอุบัติใหม่ส่งผล
กระทบต่อระบบบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
เต็มประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S1T3 พัฒนาอาจารย์ให้มีความ

พร้อม ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน ์

S1T2 เข้าร่วมการเป็นสถาบันผลิต
และพัฒนาครูระบบปดิ  
(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
W1T1 พัฒนาระบบสนบัสนุน 

การทำงานวชิาการ 
W3T1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว 

กับการพัฒนาตนเอง 
และผลงานทางวิชาการ 
เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื่อง  

W1T3 สร้างระบบบปฏิบัติงานให้
พร้อมรับในฐานวิถีชวีิต
ใหม่ (New normal) 

 
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

      การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2561-2580  
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทิศทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนคณะให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการ 
และกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็น 
ในวิถีชีวิตแห่งอนาคต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศ 

      อนึ่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้  ด้วยการกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา  
กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 

2) นโยบายในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  ปีงบประมาณ  2566 
 

 2.1  นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
    2.1.1  มุ่งเน้นการผลิตครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ  คุณธรรม  มีทักษะชีวิตรวมทั้งมีความผูกพัน
และรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
   2.1.2  สร้างจุดแข็งหรือความเป็นเลิศเฉพาะสาขา 
   2.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
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   2.1.4  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   2.1.5  ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโดยเน้นการรับนักศึกษาเชิงรุก 
   2.1.6  จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่  
ตลอดจนการสอนเสริมเพ่ิมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษา 
 

 2.2  นโยบายด้านการวิจัย 
   2.2.1  จัดโครงสร้างบริหารงานวิจัยและแผนงานวิจัยในระดับคณะ 
   2.2.2  จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของ
นักวิจัย 
   2.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
   2.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจำนวนนักวิจัยเพ่ิมมากข้ึน  และให้มีความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาที่วิจัย 
   2.2.5  จัดหาแหล่งเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   2.2.6  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
   2.2.7  สร้างเครือข่ายการวิจัยภายในสถาบัน ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
   2.2.8  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชดำริ  
 

 2.3  นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
   2.3.1  พัฒนาครูและบุคลากร  ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษาในท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพ 
   2.3.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
   2.3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
   2.3.4  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
   2.3.5  สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการ
ต่าง ๆ  แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 2.4  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  
สติปัญญา 
   2.4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ได้แก่  
ทักษะความคิด ทักษะการเขียน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสาร และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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   2.4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ  การส่งเสริมสุขภาพ  นันทนาการ   
การมีจิตสำนึกที่ดี  การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
   2.4.4  จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  การบริการทางกายภาพ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  สุขภาพและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง  
มีความสุข 
   2.4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนฐาน  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
   2.4.6  ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่ทำความดีในด้านต่าง ๆ 
 

 2.5  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
   2.5.1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์  บุคลากรที่เป็นระบบ  ยุติธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
   2.5.2  ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดยสนับสนุนการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ  การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับแผนพัฒนาคณะ  การฝึกอบรมระยะสั้น  
การประชุมสัมมนา  ทั้งในและต่างประเทศ  
   2.5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีความมั่นคง  ก้าวหน้าและ
ประสบความสำเร็จในอาชีพ 
   2.5.4  ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจ  อาจารย์  และบุคลากรที่ทำความดีในด้านต่าง ๆ 
 

 2.6  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
   2.6.1  กำหนดแผน  และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะ
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   2.6.2  จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา 
   2.6.3  สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
   2.6.4  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 
   2.6.5  บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
นโยบาย  รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
   2.6.6  นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานใน
คณะ 
   2.6.7  นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
   2.6.8  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากรมีความสุข   
รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
   2.6.9  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดหารายได้ของคณะ 
   2.6.10  มีระบบบริหารที่มุ่งเน้นการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
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3)  วัตถุประสงค์ทางการเงิน 
 

      3.1  เพื ่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
    3.2  เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัด
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
      3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
      3.4  มีการตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานและนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      3.5  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา  ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ 
      3.6  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ 
  
4)  เป้าหมายทางการเงิน 
      4.1  บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ  สามารถควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของคณะ 
      4.2  บริหารการเงินและงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
      4.3  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  มีระดับความ
เสี่ยงน้อย  เป็นที่ยอมรับได้ด้วยระบบเทคโนโลยี 
 
5)  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการ
บริหารจัดการ  ดังนี้ 
 1.  เงินรายได้ซ่ึงมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  (งบนโยบายต่อเนื่อง) 
 2.  เงินงบประมาณแผ่นดิน  (สำนักงบประมาณ) 
 3.  ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของคณะฯ  ได้แก่  ค่าเช่าสถานที่ขายสินค้า 
 4.  เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  เช่น  ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์  การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
โครงการพิเศษ  เป็นต้น 
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6)  แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
 

1.  จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อให้คณะดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 พันธกิจ  

ได้แก่  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  จัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรสาขาวิชาและกลุ่มวิชา  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตรง

ศาสตร์และมีความเป็นครูมืออาชีพ 
4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทุกประเภทของคณะให้มีศักยภาพในการ

ทำงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพและให้มีความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ 

5.  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามประเภทของลักษณะงาน เพื่อสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  มีความรอบรู้  และมีศักยภาพในงานที่ทำ มีความม่ันคงในเส้นทางอาชีพ  รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางการศึกษา 

6.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรทุกประเภทในด้านวิชาการ
และสังคมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
7)  หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
 

  การจัดสรรเงินรายได้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
และการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  มีขั้นตอนในการดำเนินการ  ดังนี้ 
 1.  กองนโยบายและแผนจัดทำประมาณการรายรับประจำปี ซึ่งรายการที่นำมาจัดทำประมาณการ   
มีข้อมูลที่สำคัญ คือ จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  แผนรับนักศึกษาใหม่  แผนการจัดการเรียนการสอน  และข้อมูล
ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรแจ้งวงเงินให้หน่วยงาน
ภายในทราบ เพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่ชัดเจนและจัดทำโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องและครอบคลุมทุกพันธกิจ และสนอง
ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และตัวชี้วัดประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 3.  นำเสนอกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณฯ  พิจารณา 
 4.  นำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 5.  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ืออนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ 
 6.  แจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และจัดทำคู่มือเบิกจ่าย  
เพ่ือการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
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8)  แผนงานการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี  2566 
 

เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินของคณะครุศาสตร์มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นคณะครุศาสตร์  
มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ  
คุ้มค่าสูงสุด ในการดำเนินงานบริหารจัดการให้ครบทุกภารกิจของคณะ โดยมีการวางแผนงานบริหารจั ดการ
งบประมาณ  ประจำปี 2566  ดังนี้                                                                                                                                                             
 

  1.  ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื ่องตามรายไตรมาส และ 
เสนอแนะแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมการดำเนินโครงการล่วงหน้า  อย่างน้อย 2  เดือน  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมทั้งด้าน สถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร 

2.  ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการสรุปรายงานผลการใช้งบประมาณจากการดำเนินงานแก่
ผู ้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำหรับช่วยการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ 

 3.  กระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ความรู้แก่  
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 4.  จัดสรรเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการติดตามการสรุปงบประมาณให้ตรงตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 
 

     ทั้งนี้   เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด คณะครุศาสตร์จึงได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ การเงิน งบประมาณและการบริหารจัดการความเสี่ยง  ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล   
 
9)  แนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารจัดการ 
 

1.  บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละประเภท  ระเบียบ/นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
 2.  ควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจ   
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของคณะ 
 3.  บริหารการเงินและงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและองค์กร 

4.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีระดับความเสี่ยงน้อย
ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

ปรัชญา  (Philosophy) 
 สร้างองค์ความรู้  สร้างครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 องค์กรผลิตครูนวัตกรสู่ความเป็นเลิศตามสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
 
ค่านิยมหลักขององค์กร  (Core  Values) 
 ครูนวัตกร มรส ม - มืออาชีพ (มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีนวัตกรรมการสอน) 

ร - รักษ์ท้องถิ่น (ภูมิใจ หวงแหน ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น) 
ส - สร้างสรรค์ (มีทักษะแห่งอนาคต กระบวนการคิดดี แก้ปัญหาได้ สามารถ 
     ต่อยอดองค์ความรู้) 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศตามสมรรถนะทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

3. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสมัย เพื่อให้บัณฑิตครุศาสตร์ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าและสำนึกรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรม  

4. พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู จัดการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมตามช่วงวัย 
ให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื ่อพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ให้เป็นคนดีที ่ถึงพร้อมด้วยความรู้ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะในวิถีชีวิตแห่งอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  

6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกเชื่อมโยงและแบ่งปัน
ข้อมูลกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
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ประเด็นนโยบาย 
 

ตามแผนนโยบายการพัฒนา  ระยะ  5  ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีทิศทางยุทธศาสตร์มุ่ง
สู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดทิศทางการบริหารจัดการคณะ  
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  คณะครุศาสตร์จึงดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2564-2567)   
ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตครูและพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 
ครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัย 
เพ่ือสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในวิถีชีวิตแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงโครงสร้างงบประมาณและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. การวิจยั การสร้างสรรค์
องค์ความรู้ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

O1. เป็นสถาบันที่มีความ
โดดเด่นในการบูรณาการ
ศาสตร์สู่การสร้างนวัต 
กรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

KR1. ร้อยละโครงการบริการ 
วิชาการที่ตอบสนอง Area based 
และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลยั 

90 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
การวิจยันักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
    1.1. กิจกรรมการร่วม
เครือข่ายการประชุมทางวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
    1.2 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยันักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัให้
ได้ทุนจากหน่วยงานภายนอก 
3. โครงการนิทรรศการนวัตกรรม
วิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
     3.1 กิจกรรมนิทรรศการ
นวัตกรรมวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้(ครั้งที่ 1) 
    3.2 กิจกรรมนิทรรศการ
นวัตกรรมวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้(ครั้งที่ 2) 
4. โครงการเสวนาและแสดง
นิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์
ถิ่นไทย ครั้งที่ 9 

KR2. ร้อยละงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนในการดำเนิน 
งานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ในพื้นที่ 

47 

O2. ศูนย์กลางการวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
ตอนบนสู่ความยั่งยืน 

KR3. จำนวนนวัตกรรมที่
สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของ
มหาวิทยาลัย และนำไปรับใช้
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2 

KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุน

วิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

50 

KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้

สังคม 

1 
 

O3. เป็นศูนย์กลางในการ
อนุรักษ์ถ่ายทอดศิลป 
วัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความ
เข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม 
นำสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

KR.6 จำนวนองค์ความรู้ที่มีการ 
บูรณาการด้านการเรียนการสอน 
วิจัยและบริการวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือ
นำไปใช้ประโยชน์กบัผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  

2 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะดา้นศิลปะประจำ
ชาติและสืบสานประเพณีครอบ
ครูช่างศิลปะ 
2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ครูมืออาชีพ 
3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
    3.1 กิจกรรมโครงการอนุรกัษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น (ระยะที่ 1  
วันลอยกระทง) 
    3.2 กิจกรรมอนุรกัษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

ปัญญาท้องถิ่น (ระยะที ่2  
วันสมโภชน์ฯ) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมในรัชกาล
ที่ 9 ฯ 
5. โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้
จากหอ้งเรียนสู่สถานที่จริง 
อยุธยา-รัตนโกสินทร์ 

2. การผลิตและ
พัฒนาครู 

2. การสร้างอัตลักษณ์
บัณฑิตครุศาสตร์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานวิชาชพี 

O4. ผลิตบัณฑิตครูนวัตกร
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีศักยภาพ
และความสามารถสูงใน
ภูมิภาค 
 

KR7. ร้อยละของบัณฑิตสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการครูและหรือมีงาน
ทำตรงศาสตร์ 

100 1. โครงการบริหารจัดการงานฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
    1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชพี 
(ปัจฉิมนิเทศ) 
    1.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ 
    1.3 กิจกรรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียน 
    1.4 กิจกรรมการสะท้อนและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ 
การณ์ฯ (มัชฌิมนิเทศ) 
    1.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชพี 
(ปัจฉิมนิเทศ) ครั้งที่ 2 
    1.6 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  
(ครั้งที่ 2) 
    1.7 กิจกรรมการสะท้อนและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ฯ (มัชฌิมนิเทศ) 
ครั้งที่ 2 
2. โครงการจัดการความรู้ด้าน
การฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่
เล้ียงและผู้บริหารฯ 
    2.1 กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กบัครู
พี่เล้ียงและผู้บริหารฯ (ครั้งที่ 1) 
    2.2 กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กบัครู
พี่เล้ียงและผู้บริหารฯ (ครั้งที่ 2) 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดาราศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส ์
4. โครงการการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาครูเคมีให้มีอัตลักษณ์
เฉพาะศาสตร์ฯ 
    4.1 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาเคมี 
    4.2 กิจกรรมการพัฒนาสื่อ
การสอนเคมีโดยใช้เทคนิคเคมี
ย่อส่วน 
    4.3 กิจกรรมสะตีมศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
    4.4 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาเคมี (ครั้งที่2) 
    4.5 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาเคมี (ครั้งที่3) 
    4.6 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
    4.7 กิจกรรมสัมมนาทางเคมี 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส ์
6. โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
    6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้วิจยัเป็นฐาน (ครั้งที่ 1) 
    6.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้วิจยัเป็นฐาน (ครั้งที่ 2) 
7. โครงการปลุกศรัทธาแห่งความ
เป็นครู 
8. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำทางวิชาการของ
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิตฯ 
9. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ด้านสื่อการสอนฯ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

10. โครงการยกระดับสมรรถนะ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มี
ความพร้อมสูงฯ 
    10.1 กิจกรรมการสร้างเสริม
แนวคิดและความเชื่อของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
    10.2 กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 
    10.3 กิจกรรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษาฯ 
    10.4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ให้มีความรู้พื้นฐานฯ 
11. โครงการค่ายปฏิบัตกิารอาสา
อนุรักษ์ป่าต้นนำ้กรุงชิง 
12. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาครูปฐมวยัด้วยการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
13. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ 
    13.1 กิจกรรมเข้าค่ายฝึก 
อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 
    13.2 กิจกรรมเข้าค่าย
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (ระยะที่ 2 ) 
    13.3 กิจกรรมค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นำนกัศึกษา 
ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างภาวะผู้นำทาง
การศึกษาเพือ่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"วิทยาการการจัดการเรียนรู้สู่
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21" 
16. โครงการอบรมปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้สู่การ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจยัในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยตามอัตลกัษณ์ฯ 
19. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสมรรถนะนักศึกษาทาง
วิชาการก่อนการฝึกฯ 
20. โครงการตามรอยวรรณกรรม
คัดสรรในแบบเรียนเพื่อบูรณา
การสู่การจัดการเรียนฯ 
    20.1 กิจกรรมศึกษาดูงานการ
เรียนรู้สัญจรตามรอยวรรณกรรม
คัดสรรในแบบเรียน 
    20.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 
21. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาการประถมศึกษา -  
จิตวิทยาฯ 
22. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ครูมืออาชีพ 
23. โครงการเสริมทักษะด้านการ
บริหารจัดการเครือข่ายและ
ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษา 
    23.1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
การติดตั้งและดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
    23.2 กิจกรรมเสริมทักษะการ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสำหรับ
นักศึกษาคอมพวิเตอร ์
24. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ 
    24.1 กิจกรรมเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสู่เส้นทางความเป็นครู
มืออาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) 
    24.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา 
(ปฐมนิเทศ) 
25. โครงการการสร้างสื่อการ
เรียนการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์กราฟกิฯ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

26. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคอมพวิเตอร์ศึกษาดว้ย
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
27. โครงการการออกแบบและ
พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ
ระบบไอโอท ี
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
เป็นครูอังกฤษ 
29. โครงการการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานบัณฑิตวิชาชีพคร ู
    29.1 กิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ 
    29.2 กิจกรรมถอดบทเรียน
30. โครงการเข้าค่ายปฏบิัติการ
ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู ้

KR8. โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ

แนวใหม่  

1 - 

3. การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

3. การพัฒนาหลกัสูตร 
การจัดการเรียนการสอน 
โครงการและกิจกรรมตาม
ช่วงวัยเพื่อสร้างสมรรถนะ
ที่สำคัญจำเป็นในวิถีชวีิต
แห่งอนาคต 

O5. บัณฑิตมีสมรรถนะ
และทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ 

KR9. ร้อยละนกัศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เข้าสอบและมีทกัษะภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ 

B1 ขึ้นไป 

50 1. โครงการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็น
เลิศด้านดิจิทัล 
    1.1 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบสมรรถนะดจิิทัล 
    1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานโครงการเสริมสมรรถ 
-นะดิจิทัลและภาษาอังกฤษฯ 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ใช้งาน Microsoft Office ระดับ
เบื้องต้นถึงระดับกลาง 
    1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
จัดทำวิดีโอสอน 
    1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ดิจิตอลสำหรับครูศตวรรษที่ 21 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบสมรรถนะ
วิชาชีพครู CEFR 

KR10. ร้อยละของนักศึกษามี

สมรรถนะด้านดิจิตอลตามเกณฑ์

มาตรฐาน IC3 

95 

KR11. ร้อยละของนักศึกษาผา่น
การอบรมวิศวกรสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

100 

O6. หลักสูตรมีคุณภาพ
และตอบโจทย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับคนทุก
ช่วงวัย 

KR12. ร้อยละของหลักสูตร 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ตามความต้องการ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชพี

100 1. โครงการการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน
ตำแหน่งคณบดีและการประกัน
คุณภาพฯ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

และการเรียนรู้สำหรับคนทกุช่วง
วัย 

    1.1 กิจกรรมระยะที่ 1 การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานในตำแหน่งคณบดี 
    1.2 กิจกรรมระยะที่ 2 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
    1.3 กิจกรรมระยะที่ 3 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 
2. โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนคณะครุศาสตร์ 
    2.1 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 
    2.2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
3. โครงการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็น
เลิศ 
    3.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพคร ู
    3.2 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 
    3.3 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาสำหรับนักศึกษา 
ครุศาสตร์ฯ 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อ
การพัฒนานักศึกษาฯ 

KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนอง
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุมชนท้องถิ่น 

1 

KR14. ร้อยละของหลักสูตรที่
ร่วมกับสถานประกอบการตาม
แนวทาง Cooperative Work 
Integrated Education (CWIE) 

60 

KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

85 

4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

4. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ระบบบรหิาร
จัดการองค์กรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

O7. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็น
คนดีและคนเก่งให้พัฒนา
และแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นอยา่งเต็มที่ 

KR17. จำนวนรางวัลของอาจารย ์
นักศึกษา/บุคลากร และศิษย์เก่า
ได้รับรางวัลระดับชาติและหรือ
ระดับนานาชาต ิ

1 1. โครงการการจัดการความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรา้ง
แนวปฏบิัติที่ดีด้านการผลิต
บัณฑิต 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 

KR18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการและร้อยละของการ
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน 

60/60 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ 

KR19. ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรสังคม 
(Soft Skill) 

100     2.1 กิจกรรมงบบริหารงานใน
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับ
หน่วยงาน 
    2.2 กิจกรรมดำเนินงาน
บริหารคณะครุศาสตร์ 
    2.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ 

O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพือ่ความ
ยั่งยืนของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

KR20. จำนวนโครงการเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

2 

KR22. การจัดหางบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

15 

KR.23 ผลการจัดอันดับตาม THE 
Impact Ranking 

1-400 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 21 ผลลัพธ์หลัก (KRs) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์/วตัถุประสงค์/ผลลัพธ์หลัก หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
O1. เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวตักรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื 
1. KR1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
Area based และจุดเน้นหลักของมหาวทิยาลัย 
(KR 1 : SRU) 

ร้อยละ 90 20 40 70 90 

2. KR2. ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ 
(KR 2 : SRU) 

ร้อยละ 47 10 20 35 47 

O2. ศูนย์กลางการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใตต้อนบนสู่ความยั่งยืน 
3. KR3. จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้น
หลักของมหาวิทยาลัย และนำไปรับใช้สงัคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม (KR 3 : SRU) 

นวัตกรรม 2 มีการวางแผน
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 2 

4. KR4. ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก 
ที่เพิ่มขึ้น (KR 4 : SRU) 

ร้อยละ 50 ต่อปี 10 25 35 50 

5. KR5. ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
(KR 5 : SRU) 

ร้อยละ  1 มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 

O3. เปน็ศนูย์กลางในการอนุรกัษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแขง็ทางศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

6. KR6. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้าน
การเรียนการสอน วจิัยและบริการวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมใิจในความ
เป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้
ประโยชน์กบัผู้เรียน ครอบครัว ทอ้งถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ (KR 6 : SRU) 

องค์
ความรู้ 

2 มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 2 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างอัตลักษณ์บณัฑิตครุศาสตร ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
O4. ผลิตบณัฑิตครูนวัตกร พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมิภาค 
7. KR7. ร้อยละบัณฑิตสอบบรรจุเป็นขา้ราชการครู
และมีงานทำตรงตามศาสตร์ (KR 7 : EDU , SRU) 

ร้อยละ 100 25 50 75 100 

8. KR8. โรงเรียนสาธิตแนวใหม่ (นานาชาติ)  
(KR 8 : EDU , SRU) 

โรงเรียน 1 มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นในวิถีชีวิตแห่ง
อนาคต 

O5. บัณฑติมีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์/วตัถุประสงค์/ผลลัพธ์หลัก หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

9. KR9. ร้อยละนกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายเขา้สอบและ 
มีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 ขึ้นไป (KR 9 : SRU) 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 

10. KR10. ร้อยละของนักศึกษามีสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 (KR 10 : SRU) 

ร้อยละ 95 - 30 60 95 

11. KR11. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรม
วิศวกรสังคมในระดับมหาวิทยาลยั (KR 11 : SRU) 

ร้อยละ  100 50 70 90 100 

O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวติสำหรบัคนทุกช่วงวัย 
12. KR12. หลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพือ่พัฒนา
ทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทกุช่วงวัย 
(KR 12 : SRU) 

ร้อยละ 100 30 50 70 100 

13. KR13. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์และสหวิทยาการที่ตอบสนอง
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น 
(KR 13 : SRU) 

หลักสูตร 1 มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 

14. KR14. ร้อยละของหลกัสูตรที่ร่วมกนัสถาน
ประกอบการตามแนวทาง Cooperative Work 
Integrated Education (CWIE) (KR 14 : SRU) 

ร้อยละ 60 15 30 45 60 

15. KR15. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต (KR 15 : SRU) 

ร้อยละ  85 25 45 65 85 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
O7. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเกง่ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนามหาวทิยาลยัและท้องถิ่นอย่าง
เต็มท่ี 

16. KR16. จำนวนรางวัลของอาจารย์/นักศึกษา/
บุคลากร และหรือศิษย์เกา่ได้รับรางวัลระดับชาติ
และหรือระดับนานาชาต ิ(KR 17 : SRU) 

รางวัล/ปี 2 มีการวางแผน
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 2 

17. KR17. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
และร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ 
สายสนับสนุน (KR 18 : SRU) 

ร้อยละ/ 
ร้อยละ 

60/60 25/25 35/35 45/45 60/60 

18. KR18. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่
การเป็นวิศวกรสังคม (Soft Skill) (KR 19 : SRU) 

ร้อยละ 100 25 50 75 100 

O8. ปรบัปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
19. KR19. จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์รทั้งภายในและตา่งประเทศ (KR 20 : SRU) 

โครงการ 1 มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 

20. KR20. การจัดหางบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก (KR 22 : SRU) 

ร้อยละ 15 3 5 10 15 

21. KR21. ผลการจัดอันดับตาม THE Impact 
Ranking (KR 23 : SRU) 

อันดับ 1-400 - - 1-400 - 
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คำอธิบายผลลัพธ์ 

ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่
ชุมชนท้องถิน่ 
O1: เป็นสถาบันที่มคีวามโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

KR.1: ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based และจดุเนน้หลักของ
มหาวิทยาลยั (KR 1 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์:    โครงการบริการวิชาการที่ดำเนนิงานรับใช้สังคมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เป้าหมายที่
มหาวิทยาลยักำหนด ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม ภายในพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และต้องสอดคล้องกับจดุเน้นหลักของมหาวิทยาลยั ซึ่ง
กำหนดเป็น 6 จุดเน้นคือ 
   1.เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป 
   2.ท่องเที่ยวยั่งยืน 
   3.ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสขุ 
   4.ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
   5.ธุรกิจและโลจิสติกส ์
   6.ดิจิทัลเพื่อสุขภาพ 
   โดยโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และ
สามารถส่งผลลัพธ์ให้กับมหาวิทยาลัยภายในปีงบประมาณ 

สูตรการคำนวณ:    จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based       × 100 
              จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 90 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
   จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based       × 5 
   จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง Area based 
                            ให้เป็นคะแนนเต็ม 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย 20 40 70 90 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม /ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่น 
O1: เป็นสถาบันที่มคีวามโดดเด่นในการบูรณาการศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
KR.2: ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในพื้นที ่(KR 2 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์:    งบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุจากภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี เพ่ือให้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ในพื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดคือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และต้องสอดคล้องกับจุดเน้นหลักของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งกำหนดเป็น 6 จดุเน้น 
   โดยโครงการดังกล่าวจะต้องไดร้ับงบประมาณจดัสรรเฉพาะภายในปีงบประมาณ 2566  
ไม่นับรวมโครงการสะสมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สูตรการคำนวณ:          งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน 
                  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี                    × 100 
             งบประมาณดำเนินงานประจำปีของคณะ 
                   (ยกเว้นงบบุคลากรและงบลงทุน) 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 47 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
              ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนใน 
          การดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี          × 5 
             ร้อยละงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
 ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีให้เป็นคะแนนเต็ม    

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย 10 20 35 47 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม /ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่น 
O2: ศูนย์กลางการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนสู่ความยั่งยืน 
KR.3: จำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลยั และนำไปรับใช้สังคมได้

อย่างเป็นรูปธรรม (KR 3 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์:    นวัตกรรม หมายถึง ผลที่ได้จากผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจยั อันได้แก่ 1) 

นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นช้ินอัน ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ หรือช้ินงาน เช่น รถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู้ คู่มอืประกอบการทำงาน 
เป็นต้น และ 2) นวัตกรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ระบบปฏิบัติการ 
เช่น รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบบริหารจัดการ เป็นต้น 
   จุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป 2) ท่องเที่ยว
ยั่งยืน 3) ระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข 4) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 5) ธุรกิจและ 
โลจสิติกส์ 6 ) ดิจิทัลเพื่อสังคม 
   โดยนับจำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจดุเน้นหลักของมหาวิทยาลัยและนำไปรับใช้
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ โดยมีหลักฐานแสดงการนำผลงานไปรับใช้
สังคม ในกรณีที่จำนวนนวตักรรมที่นำไปรับใช้สังคมมากกว่า 1 ครั้งให้นับได้เพียงครั้งเดียว 
ยกเว้นในกรณีที่มีการนำรบัใช้สังคมในพ้ืนท่ีที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการนำไปรับใช้
สังคมที่ไมซ่้ำกัน 

สูตรการคำนวณ: นับจำนวนนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย และนำไปรับใช้สังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยวัด: จำนวน 

ค่าเป้าหมาย: 2 นวัตกรรม 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการวางแผน
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1 นวัตกรรม 2 นวัตกรรม 

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย 
(แบบสะสม) 

มีการวางแผน
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 นวัตกรรม 2 นวัตกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่น 
O2: ศูนย์กลางการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนสู่ความยั่งยืน 
KR.4: ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกท่ีเพิ่มขึ้น (KR 4 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: จำนวนเงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สำหรับการทำวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรมในช่วงปีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น โดยเทียบกัน
ระหว่างปีก่อนหน้า กับปีปัจจุบัน นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

สูตรการคำนวณ:    จำนวนเงินทุนภายนอกปีปัจจุบนั - จำนวนเงินทุนวิจัยภายในปีก่อนหน้า       × 100 
                   จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีก่อนหน้า 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 50 ต่อปี 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
                 ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกท่ีเพิ่มขึ้น                   × 5 
      ร้อยละของจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกท่ีเพิ่มขึ้นให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้งต่อป ี

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม  
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่น 
O2: ศูนย์กลางการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนสู่ความยั่งยืน 
KR.5: ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม (KR 5 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์:    การนับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา ปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ และปรากฏหลักฐานครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ดังนี้  
1) ปัญหาของสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม   
2) กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย  
3) ความรู้หรือความเช่ียวชาญที่ใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง       
4) สถานการณ์ใหม่ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม  
5) ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง  
    ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยน  
แปลงในทางที่ดีขึ้นทางใดทางหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชนวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็น
ผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถ
แสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของชุมชน โดยนับจากวันท่ีนำผลงานไปแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่
ตามวัตถุประสงค์ไว้ในโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ในกรณีที่มีการนำผลงานไปแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี มากกว่า 1 ครั้งให้นับได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ไปแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ที ่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีที่ไม่ซ้ำกัน 

สูตรการคำนวณ:            จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม               × 100 
                จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 1 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
                         ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคม                             × 5 
               ร้อยละผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน 

การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ มีการ

ดำเนินการ 
ร้อยละ 1 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่น 
O3. เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งทาง
ศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
KR.6: จำนวนองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการด้านการเรยีนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ  

และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกดิความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสรา้งโอกาส 
และมลูค่าเพิม่หรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ (KR 6 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: ผลของการบูรณาการด้านการเร ียนการสอน ว ิจ ัยและบริการว ิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เรียน ครอบครัว 
ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เช่น องค์ความรู้ด้านมรดกสิ่งทอ ด้านเอกสาร
โบราณ หนังสือบุด คัมภีร์ใบลาน ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง กีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้าน ด้านศรีวิชัยศึกษา ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมมอญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ด้านการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินในจังหวัดสุราษฎร์ธานเีพื่อ
สร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นต้น 

สูตรการคำนวณ: นับจำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ 
หน่วยวัด: องค์ความรู ้

ค่าเป้าหมาย: 2 องค์ความรู้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1  
องค์ความรู ้

2  
องค์ความรู ้

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้งต่อป ี

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน 

การ
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

1 
องค์ความรู ้

2 
องค์ความรู ้

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
O4. ผลิตบัณฑิตครูนวัตกร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมภิาค 
KR.7: ร้อยละบณัฑติสอบบรรจเุป็นข้าราชการครูและมีงานทำตรงตามศาสตร์ 

ความหมายของผลลัพธ์: บัณฑิตของคณะครุศาสตร์สอบผ่านการขอใบประกอบวิชาชีพครูภายในปีที ่สำเร็จ
การศึกษา โดยสอบบรรจุผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู 
และหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ทำงานตรงสาขา   
หรือมีกิจการเป็นของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา โดยผู้ที่มีงานทำอยู่ในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของมหาวิทยาลัย (ภาคใต้) เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด (KR 7 : EDU , SRU) 

สูตรการคำนวณ:                จำนวนบัณฑิตที่สอบบรรจผุ่านข้อเขียนและสมัภาษณ์     
        ในการบรรจุเป็นข้าราชการครูและหรือจำนวนบณัฑิตทีม่ีงานทำ         × 100            
                   จำนวนบัณฑิตทั้งหมดในปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
                    ร้อยละบัณฑติสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู     
                           และหรือมีงานทำตรงตามศาสตร์                          × 5            
                     ร้อยละบัณฑิตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู 
                และหรือมีงานทำตรงตามศาสตร์ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้งต่อป ี

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย 25 50 75 100 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
O4. ผลิตบัณฑิตครูนวัตกร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในภูมภิาค 
KR.8: โรงเรียนสาธิตนานาชาติแนวใหม ่

ความหมายของผลลัพธ์: การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแนวใหม่ที ่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สูตรการคำนวณ: จำนวนโรงเรยีนสาธตินานาชาติ (KR 8 : EDU , SRU) 
หน่วยวัด: จำนวน 

ค่าเป้าหมาย: 1 โรงเรียน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ 
หรืออยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

- - - 1 โรงเรียน 

 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้งต่อป ี

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน 

การ
ดำเนินการ 

มีการดำเนินการ มีการ
ดำเนินการ 

1 โรงเรียน 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: คณบดีคณะครุศาสตร ์
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทกัษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
KR.9: ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 

ระดับ B1 ข้ึนไป (KR 9 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

ตามกรอบ CEFR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด และผ่านเกณฑ์
วัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

สูตรการคำนวณ:   จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะที่เข้าสอบวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR   × 100 
                      จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะ 
 
  จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะที่สอบผ่านการวดัผลภาษาอังกฤษ CEFR   × 100 
        จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะที่เข้าวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR    

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 50 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
 
                   นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษา 
                     ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป                       × 5 
                   นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเข้าสอบและมีทักษะภาษา 
          ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไปให้เป็นคะแนนเต็ม    

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 2 ครั้ง (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม /ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
และเทคโนโลยีดิจิทลั 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทกัษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
KR.10: ร้อยละของนักศึกษามสีมรรถนะดา้นดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 (KR 10 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบด้านสมรรถนะและทักษะดิจิทัล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด และผ่านเกณฑ์วัดผล IC3  
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

สูตรการคำนวณ:             จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้าวัดผลสมรรถนะทางดิจทิัล        × 100 
              จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของช้ันปีของคณะ 
 
          จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการวดัผลสมรรถนะทางดิจิทัล         × 100 
       จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าวัดผลสมรรถนะทางดิจิทัลของคณะ    

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95 
วิธีแปลงค่าคะแนน  
             นักศึกษามีสมรรถนะดา้นดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3                × 5 
    นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทลัตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3 ให้เป็นคะแนนเตม็    

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้ง 

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย - ร้อยละ 30 ร้อยละ 60  ร้อยละ 95 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม /ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
และเทคโนโลยีดิจิทลั 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O5. บัณฑิตมีสมรรถนะและทกัษะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
KR.11: ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวกรสังคมในระดับมหาวิทยาลัย (KR 11 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: นักศึกษาทุกคนมีทักษะวิศวกรสังคม 4 ทักษะ ได้แก่  
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย (นัก
คิด)  
2) ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา (นักสื่อสาร)  
3) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื ่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากร 
สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้ (นักประสานงาน)  
4) ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน (นักสร้างนวัตกรรม หรือ 
นวัตกร) 
โดยผ่านกระบวนการพัฒนา Soft Skill (ทักษะวิศวกรสังคม) ให้กับนักสึกษา โดยการ
จัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง (Multidisciplinary Active Learning) ที่
ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นเป็นฐาน (Social Lab Based) ผ่านการ Coaching ของ
คณาจารย์ต่างคณะสาขา และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วม
ดำเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที (Area Based) ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอด
กระบวนการ โดยมุ่งเป้าที่การสร้างนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต นักคิด นักสื่อสาร นัก
ประสาน และนักสร้างนวัตกรรม 

สูตรการคำนวณ:         จำนวนนักศึกษาทุกช้ันปีในปีการศึกษา 1/2566 ท่ีผ่านการอบรม 
                          ทักษะวิศวกรสังคม Soft skill                                × 100 
              จำนวนนักศึกษาท้ังหมดทุกช้ันปีในปีการศึกษา 1/2566 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 
วิธีแปลงค่าคะแนน 
 
       ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวกรสังคมในระดับมหาวทิยาลัย       × 5                    
ร้อยละของนักศึกษาผ่านการอบรมวิศวกรสังคมในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นคะแนนเตม็    

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย 
KR.12: หลักสตูร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

ทักษะอาชีพและการเรียนรูส้ำหรบัคนทุกช่วงวัย (KR 12 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: หลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning หรือเรียกว่าหลักสูตรระยะสั ้น เป็น

หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรม
เฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการ
เรียนรู ้ทันที เป็นหลักสูตรที่มีลักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงาน เสริมสร้าง
สมรรถนะภาพของคนวัยทำงานและอาชีพ หรือผู้ประสงค์เสริมสร้างทักษะเฉพาะด้านเพื่อ
อาชีพ ทั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

สูตรการคำนวณ:    จำนวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ใหม่ท่ีดำเนินการ 
                             พัฒนา/ปรับปรุงในปีประเมิน                               × 100 
                 สาขาวิชาประจำหลกัสูตรในปีการศึกษานั้น ๆ 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 
วิธีแปลงค่าคะแนน 

ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความ 
ต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

X 5 ร้อยละของหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความ 
ต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

ให้เป็นคะแนนเต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย 
KR.13: จำนวนหลักสตูรใหม่ในรูปแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และสหวิทยาการที่ตอบสนอง

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น (KR 13 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการโดยใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา 

หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ ในการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นศาสตร์ใหม่ท่ีตอบสนอง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ของศาสตร์ที ่แสดง
ความรู้ที่สะท้อนความเป็นสหวิทยาการ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวเกิดจากการรวมวิทยาการด้าน
องค์ความรู้ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการแสวงหาความรู้ ผสมผสานกันเป็นวิทยาการ
สาขาใหม่ ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศาสตร์เดิม โดยต้องผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ 

สูตรการคำนวณ: จำนวนหลักสตูรใหม่ที่ไดร้ับการพฒันาในรูปแบบสหวิทยาการ 
หน่วยวัด: จำนวนหลักสตูร 

ค่าเป้าหมาย: 1 หลักสูตร 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ หรือมีการ
ดำเนิน 

การอยู่ระหว่างการเสนอ
หลักสตูร 

- - - 1 
หลักสตูร 

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน 

การดำเนินการ 
มีการ

ดำเนินการ 
มีการ

ดำเนินการ 
1 หลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย 
KR.14: ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกันสถานประกอบการตามแนวทาง Cooperative Work 

Integrated Education (CWIE) (KR 14 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: จำนวนของหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE) 
สูตรการคำนวณ: จำนวนหลักสตูรที่ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนให้มีการ

เรียนการสอน 
   ร่วมกับสถานประกอบการตามแนวทาง Cooprerative Work Integrated Education 
(CWIE)   × 100 
                                 หลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 60 
วิธีการแปลงค่าคะแนน 

ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง 
Cooperative Work Integrated Education (CWIE) 

X 5 ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง 
Cooperative Work Integrated Education (CWIE) ให้เป็นคะแนน

เต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 2 ครั้ง (ไตรมาส 3 และ 4)  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม / ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัยเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ที่สำคัญจำเป็นในวิถชีีวิตแห่งอนาคต 
O6. หลักสูตรมีคุณภาพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย 
KR.15: อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภมูภิาคของบัณฑิต (KR 15 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ทำงานตรงสาขา หรือมี
กิจการเป็นของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศกึษา 
โดยผู้ที่มีงานทำอยู่ในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของมหาวิทยาลัย (ภาคใต้) เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่มี
งานทำทั้งหมด 

สูตรการคำนวณ:    จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคของมหาวิทยาลยั (ภาคใต้)   × 100 
                           จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85 
วิธีการแปลงค่าคะแนน 

อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภมูภิาคของบัณฑิต 
X 5 

อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภมูภิาคของบัณฑิตใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25 ร้อยละ 45 ร้อยละ 65 ร้อยละ 85 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม / ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[47] 
 

 

ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O7. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
KR.16: จำนวนรางวัลของอาจารย/์นักศึกษา/บุคลากร และหรือศิษยเ์ก่าไดร้ับรางวัลระดับชาติ

และหรือระดับนานาชาติ (KR 17 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  
ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติภายในปีงบประมาณ 

สูตรการคำนวณ: จำนวนรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หน่วยวัด: จำนวนรางวัลต่อปี 

ค่าเป้าหมาย: 2 รางวัลต่อปี 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการวางแผน
ดำเนินการ   

อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการ 

1 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 
ขึ้นไป 

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน

ดำเนินการ 
มีการ

ดำเนินการ 
1 รางวัล 2 รางวัล 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ /รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O7. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
KR.17: ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 

ของสายสนับสนุน (KR 18 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ หมายถึง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์,  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน หมายถึง ชำนาญการและระดับ 

ชำนาญการพิเศษ 
     และมีคุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.อ. 
กำหนด 

สูตรการคำนวณ: สายวิชาการ                       จำนวนอาจารย์ที่มตีำแหน่งทางวิชาการ            × 100 
                           จำนวนอาจารย์มีคณุสมบัตติามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
 
สายสนบัสนุน                     จำนวนบุคลากรที่มตีำแหน่งท่ีสูงขึ้น                 × 100 
                  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด    

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: อาจารย์ที่มตีำแหน่งทางวิชาการ รอ้ยละ 60 และการเข้าสูต่ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของสาย
สนับสนุน ร้อยละ 60 
วิธีการแปลงค่าคะแนน 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุน 

X 5 
ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการและร้อยละของการเข้าสู่

ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุนให้เป็นคะแนนเต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25/25 ร้อยละ 35/35 ร้อยละ 45/45 ร้อยละ 60/60 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O7. ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
KR.18: ร้อยละของบุคลากรได้รบัการพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรสังคม (Soft Skill) (KR 19 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: บุคลากรทุกคนมีทักษะวิศวกรสังคม 4 ทักษะ ได้แก่  
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปญัหาเปน็เรื่องท้าทาย (นักคิด)  
2) ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพือ่แก้ปัญหา (นักสื่อสาร)  
3) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อืน่โดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากร 
สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้ (นักประสานงาน)  
4) ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมลูชุมชน (นักสร้างนวัตกรรม หรือ 
นวัตกร) 
โดยผ่านกระบวนการพัฒนา Soft Skill (ทักษะวิศวกรสังคม) ให้กับบุคลากร โดยการ
จัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมอืปฏิบัติจริง (Multidisciplinary Active Learning)  
ที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Social Lab Based) ผ่านการ Coaching ของ
คณาจารย์ต่างคณะสาขา และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะตา่งสาขาร่วม
ดำเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที (Area Based) ด้วยตัวบุคลากรเองตลอด
กระบวนการ 

สูตรการคำนวณ: จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมทกัษะวิศวกรสังคม Soft skill 
X 100 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด  
หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 
วิธีแปลงค่าคะแนน 

ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรมวิศวกรสังคม (Soft Skill)                       
ในระดับมหาวิทยาลยั 

X 5 
ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรมวิศวกรสังคม (Soft Skill)                            

ในระดับมหาวิทยาลยัให้เป็นคะแนนเต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย 25 50 75 100 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
KR.19: จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  

(KR 20 : SRU) 
ความหมายของผลลัพธ์: จำนวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือด้านงานวิจัยการเรียนการ

สอน การบริการวิชาการและ/หรือ พัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (เครือข่าย) ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

เครือข่ายความร่วมมือ คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความ
ร่วมมือ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือพัฒนาโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์กับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU 
หรือการดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยนับเครือข่ายเป็นดังนี ้
     เครือข่ายที่เป็นตามกำหนดสัญญา MOU หากเป็นสัญญา MOU ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี
นับเป็น 1 เครือข่ายแม้ว่าในปีปัจจุบันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หากเป็นสัญญา MOU ปีต่อปี
ต้องมีกิจกรรมร่วมกันจึงจะนับเป็น 1 เครือข่าย ส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกันจะนับเป็น
เครือข่ายได้ต่อเมื่อได้มีการดำเนินการในปีการศึกษาน้ันๆ 

สูตรการคำนวณ: นับจำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
หน่วยวัด: จำนวนโครงการ 

ค่าเป้าหมาย: 1 โครงการ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการวางแผน 
การดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

- 1 โครงการ 

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย มีการวางแผน 

การดำเนินการ 
มีการ

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ 
1 โครงการ 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
KR.20: การจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (KR 22 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: ความสามารถในการจัดหารายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีสถานภาพ
ทางการเงินประจำปี สัดส่วนรายได้มากกว่ารายจ่าย 

สูตรการคำนวณ: 

หมายเหตุ ข้อมูลจากงบการเงินประจำป ี

รายได้ภายนอกทั้งหมดของหน่วยงานปีนี้ - รายได้ภายนอกทั้งหมด
ของหน่วยงานปีท่ีแล้ว X 100 

รายได้ภายนอกทั้งหมดของหน่วยงานปีท่ีแล้ว 

หน่วยวัด: ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 15 
วิธีการแปลงค่าคะแนน 

ร้อยละการจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
X 5 

ร้อยละการจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นคะแนนเต็ม 
 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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ผลลัพธ ์ คำอธิบายผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

O8. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
KR.21: ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking (KR 23 : SRU) 

ความหมายของผลลัพธ์: ผลของการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงการที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม หน่วยงานองค์กร
ที่ว่าจ้างให้ทำงาน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สูตรการคำนวณ: ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 
หน่วยวัด: อันดับ 

ค่าเป้าหมาย: ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับตั้งแต่ 400 ของโลกข้ึนไป 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไม่มีการดำเนินการ  
หรืออยู่ระหว่าง 

จัดอันดับ 

อันดับ 801 – 
1,000 ขึ้นไป 

อันดับ  
601 -800 

อันดับ  
401-600 

อันดับ  
1-400 

 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 1 ครั้งต่อป ี

แผนงานรายไตรมาส: แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ค่าเป้าหมาย - - อันดับ 1-400 - 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก ค่าเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจยั  
การสร้างสรรค์องค์
ความรู้ และการทำนุ
บำรงุศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

O1. เป็นสถาบันที่มี
ความโดดเด่นในการบูร
ณาการศาสตร์สู่การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

KR1. ร้อยละโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบ 
สนอง Area based 

90 - 

KR2. ร้อยละ
งบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชนในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ 

47 - 

O2. ศูนย์กลางการวิจยั
และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบนสู่ความ
ยั่งยืน 

KR3. จำนวนนวัตกรรม
ที่สอดคล้องตามจุดเน้น
หลักของมหาวิทยาลัย  
และนำไปรับใช้สังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 1. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1.1. กิจกรรมการร่วม
เครือข่ายการประชุมทาง
วิชาการหลักสูตรและการ
สอน 

55,800 ดร.กฤษณ ี
ดร.อัญชลี 

 

1.2 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยันักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

24,200 

  2. โครงการเสวนาและ
แสดงนิทรรศการ
ผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่น
ไทย ครั้งที่ 9 

กิจกรรมเสวนาและแสดง
นิทรรศการผลงานอัตลักษณ์
ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 9 

66,868 ผศ.ดร.ชัญญา 
อ.รัชดาภรณ์ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

KR4. ร้อยละของ
จำนวนเงินทุนวิจยั
ภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

50 3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัให้
ได้ทุนจากหน่วยงาน
ภายนอก 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้ทุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

103,200 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 

4. โครงการนิทรรศการ
นวัตกรรมวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

4.1 กิจกรรมนิทรรศการ
นวัตกรรมวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1) 

59,700 ดร.จิณัฐตา 
ผศ.ทรงศรี 

4.2 กิจกรรมนิทรรศการ
นวัตกรรมวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2) 

52,400 

KR5. ร้อยละผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 

1 - 

O3. เป็นศูนย์กลางใน
การอนุรักษ์ถา่ยทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 
สร้างความเข้มแข็งทาง
ศิลปวัฒนธรรม นำสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

KR.6 จำนวนองค์
ความรู้ที่มีการบูรณา
การด้านการเรียนการ
สอน วิจยัและบริการ
วิชาการ และดา้น
ศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้
เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยหรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่ม
หรือนำไปใช้ประโยชน์
กับผู้เรียน ครอบครัว 

2 5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะประจำชาติ
และสืบสานประเพณี
ครอบครูช่างศิลปะ 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะดา้นศิลปะ
ประจำชาตแิละสืบสาน
ประเพณีครอบครูช่างศิลปะ 

34,968 ดร.แกล้วทนง 
อ.ธนุพล 

6. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาท
ไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ครูมืออาชีพ 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ครูมืออาชพี 

30,500 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

7. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.1 กิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
(ระยะที่ 1 วันลอยกระทง) 

6,000 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

7.2 กิจกรรมกิจกรรม
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ระยะที ่2  
วันสมโภชน์ฯ) 

6,000 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ช่างสิบหมู ่: 
ศิลปกรรมในรัชกาลที่9ฯ  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 

35,032 ดร.มนัสชัย 

9. โครงการศึกษาดูงาน
เรียนรู้จากห้องเรียนสู่
สถานที่จริง อยธุยา-
รัตนโกสินทร์ 

กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้
จากหอ้งเรียนสู่สถานที่จริง 
อยุธยา-รัตนโกสินทร์ 

92,850 อ.ฤทัยชนก 
ดร.วชิรศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา
ครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 
ครุศาสตร์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีสมรรถนะสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

O4. ผลิตบัณฑิตครูนวัต
กรพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีศักยภาพและ
ความสามารถสูงใน
ภูมิภาค 

KR7. ร้อยละของ
บัณฑิตสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูและหรือมี
งานทำตรงศาสตร์ 

100 1. โครงการบริหารจัดการ
งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

1.1 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ (ปจัฉิม
นิเทศ) 

6,800 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

1.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ 

16,800 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 กิจกรรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 

2,800 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 

1.4 กิจกรรมการสะทอ้น
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ฯ (มัชฌิม
นิเทศ) 

2,000 

1.5 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ (ปจัฉิม
นิเทศ) ครั้งที่ 2 

19,800 

1.6 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  
(ครั้งที่ 2) 

46,700 

1.7 กิจกรรมการสะทอ้น
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ฯ (มัชฌิม
นิเทศ) ครั้งที่ 2 
 

2,000 

2. โครงการจัดการความรู้
ด้านการฝึกประสบการณ์
ให้กับครูพี่เล้ียงและ
ผู้บริหารฯ 

2.1 กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านการฝึกประสบการณ์
ให้กับครูพี่เล้ียงและผู้บริหาร
ฯ (ครั้งที่ 1) 
 

64,000 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านการฝึกประสบการณ์
ให้กับครูพี่เล้ียงและผู้บริหาร
ฯ (ครั้งที่ 2) 

48,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางดารา
ศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดาราศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 

18,100 ดร.สุมิตร 
อ.สิริพร 

4. โครงการการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาครู
เคมีให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ
ศาสตร์ฯ 

4.1 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาเคมี 

10,000 ดร.โชติกา 
ดร.อรณิช 

ผศ.ดร.อุบลทา 
4.2 กิจกรรมการพัฒนาสื่อ
การสอนเคมีโดยใช้เทคนิค
เคมีย่อส่วน 

19,970 

4.3 กิจกรรมสะตีมศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

8,520 

4.4 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาเคมี 
(ครั้งที่2) 

10,000 

4.5 กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาเคมี 
(ครั้งที่3) 

9,226 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.6 กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมกอ่นฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

9,226 ดร.โชติกา 
ดร.อรณิช 

ผศ.ดร.อุบลทา 
4.7 กิจกรรมสัมมนาทางเคมี 5,630 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 

25,330 ดร.สุมิตร 
อ.สิริพร 

6. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 

6.1 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
(ครั้งที่ 1) 

11,000 

6.2 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
(ครั้งที่ 2) 

11,000 

7. โครงการปลุกศรัทธา
แห่งความเป็นครู 

กิจกรรมปลุกศรัทธาแห่ง
ความเป็นครู 

4,800 อ.นิรมล 

8. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็น
ผู้นำทางวิชาการของ
นักศึกษาหลกัสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิตฯ 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
ของนักศึกษาหลกัสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิตฯ 

93,900 ดร.นันทพงศ์ 
ดร.ญาณิศา 

9. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมด้านสื่อ
การสอนฯ 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านสื่อการสอนฯ 

19,800 ดร.สมศิริ 
ดร.พิมพลักษณ์ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
พร้อมสูงฯ 

10.1 กิจกรรมการสร้างเสริม
แนวคิดและความเชื่อของ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

31,490 ดร.บรรณรักษ์ 

10.2 กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และสะเต็ม
ศึกษา 

40,000 อ.ณัฐพล 

10.3 กิจกรรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษาฯ 

31,090 ผศ.ดร.อาทิตยา 
ดร.ชุติมา 

10.4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ให้มีความรู้
พื้นฐานฯ 

29,117 ผศ.ดร.ปริศนา 

11. โครงการค่าย
ปฏิบัติการอาสาอนุรักษ์
ป่าต้นน้ำกรุงชิง 

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการ
อาสาอนุรักษ์ป่าต้นนำ้ 
กรุงชิง 
 

43,000 ดร.วชิรศักดิ์ 
อ.ฤทัยชนก 

12. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาครู
ปฐมวัยด้วยการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาครูปฐมวยัด้วย
การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

113,500 ผศ.พรวฤนท์ 
อ.วารวิชน ี
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูสู่
ความเป็นเลิศ 

13.1 กิจกรรมเข้าค่ายฝึก 
อบรมหลักสูตรผู้กำกับ
ลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 
(ระยะที่ 1) 

14,900 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

 13.2 กิจกรรมเข้าค่าย
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ
ลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 
(ระยะที่ 2) 

170,950 

 13.3 กิจกรรมค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นำ
นักศึกษาครุศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศ 

68,400 

14. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างภาวะผู้นำทาง
การศึกษาเพือ่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

28,500 อ.ปารณีย ์

15. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "วิทยาการ
การจัดการเรียนรู้สู่
สมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21" 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"วิทยาการการจัดการเรียนรู้
สู่สมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21" 

107,500 อ.สมสิรี 

16. โครงการอบรม
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้สู่การ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

กิจกรรมอบรมปฏิบัตกิาร
เสริมสร้างทักษะและความรู้
สู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

42,100 ผศ.พุทธชาด 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวจิัยในชั้น
เรียนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจยัในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ 

17,000 ผศ.ดร.ปารุษยา 

18. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยตามอัตลกัษณ์ฯ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยตามอัต
ลักษณ์ฯ 

31,776 อ.สุนทร ี
อ.จินดาพร 

19. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาทางวิชาการ
ก่อนการฝกึฯ 

กิจกรรมศึกษาดูงานเพือ่
เสริมสมรรถนะนักศึกษาทาง
วิชาการก่อนการฝึกฯ 

122,708 ดร.ธัญญา 
ดร.สุทธารัตน์ 
ดร.ศิรเศรษฐ 

20. โครงการตามรอย
วรรณกรรมคัดสรรใน
แบบเรียนเพื่อบูรณาการสู่
การจัดการเรียนฯ 

20.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
การเรียนรู้สัญจรตามรอย
วรรณกรรมคัดสรรใน
แบบเรียน 

126,920 อ.ยุวด ี
อ.กมลวรรณ 

รศ.ณัฐา 
อ.วัศรนันทน ์

20.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 22,016 
21. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาการ
ประถมศึกษา - จิตวิทยา 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาการประถมศึกษา - 
จิตวิทยา 

38,797 ผศ.ภวิกา 
อ.อรรถกร 

22. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาท
ไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ครูมืออาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ครูมืออาชพี 

30,500 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

23. โครงการเสริมทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ

23.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การติดตั้งและดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

10,000 อ.อโศก 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่ายและฐานขอ้มูล
สำหรับนักศึกษา 
 

23.2 กิจกรรมเสริมทักษะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สำหรับนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ 

9,520 อ.อโศก 

24. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูสู่
ความเป็นเลิศ 

24.1 กิจกรรมเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสู่เส้นทางความเป็น
ครูมืออาชีพ (ปจัฉิมนิเทศ) 

10,600 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

24.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษา (ปฐมนิเทศ) 

27,600 

25. โครงการการสร้างสื่อ
การเรียนการเรียนการ
สอนด้วยคอมพวิเตอร์
กราฟิกฯ 

กิจกรรมการสร้างสื่อการ
เรียนการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์กราฟกิฯ 

20,135 ดร.เนติไนฐ์ 

26. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษาดว้ย
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคอมพวิเตอร์ศึกษา
ด้วยการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

67,920 อ.กรรณิการ์ 

27. โครงการการ
ออกแบบและพัฒนา
ระบบสมองกลฝังตัวและ
ระบบไอโอท ี

กิจกรรมการออกแบบและ
พัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
และระบบไอโอท ี

14,600 อ.ชลิตา 

28. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและ
ความเป็นครูอังกฤษ 

16,600 อ.สุทธิศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลิกภาพและความเป็น
ครูอังกฤษ 

 

29. โครงการการเสริม 
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
บัณฑิตวิชาชีพครู 

29.1 กิจกรรมการศึกษา
นอกสถานที ่

158,956 ผศ.ดร.จิรศักดิ์ 
ผศ.อัญชลีพร 

29.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 22,600 ผศ.ดร.จิรศักดิ์ 
ผศ.อัญชลีพร 

30. โครงการเข้าค่าย
ปฏิบัติการส่งเสริมการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้

90,000 อ.นุชนารถ 

KR8. โรงเรียนสาธิต

นานาชาติแนวใหม ่

1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน 
โครงการและกิจกรรม
ตามช่วงวัยเพือ่สร้าง
สมรรถนะที่สำคัญจำเป็น
ในวิถีชีวิตแห่งอนาคต 

O5. บัณฑิตมีสมรรถนะ
และทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 

KR9. ร้อยละนกัศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบ
และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ระดับ 
B1 ขึ้นไป 
 

50 1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบสมรรถนะ
วิชาชีพครู CEFR 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
สมรรถนะวิชาชีพครู CEFR 

378,600 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาฯ / 
รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการฯ 

KR10. ร้อยละของ
นักศึกษามีสมรรถนะ
ด้านดิจิตอลตามเกณฑ์
มาตรฐาน IC3 

95 
 

2. โครงการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ
บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดิจิทัล 

1.1 กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมกอ่นสอบ
สมรรถนะดิจิทัล 
 
 

389,400 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานโครงการเสริม
สมรรถนะดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษฯ 

60,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้งาน Microsoft 
Office ระดับเบื้องต้นถึง
ระดับกลาง 

265,200 

1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การจัดทำวิดีโอสอน 

137,200 

1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ดิจิตอลสำหรับครูศตวรรษที่ 
21 

66,600 

KR11. ร้อยละของ
นักศึกษาผ่านการอบรม
วิศวกรสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

100 - 

O6. หลักสูตรมีคุณภาพ
และตอบโจทย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ
คนทุกช่วงวัย 

KR12. ร้อยละของ
หลักสูตร Upskill/ 
Reskill/Life Long 
Learning ตามความ
ต้องการท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพและ
การเรียนรู้สำหรับคน
ทุกช่วงวัย 

100 1. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ 
 

1.1 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ 

400,000 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการฯ 

1.2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพคร ู

306,058 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาเพือ่การ
พัฒนานักศึกษาฯ 

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาเพือ่การพัฒนา
นักศึกษาฯ 

734,800 รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

KR13. จำนวนหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการ ที่ตอบสนอง
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น 

1 - 

KR14. ร้อยละของ
หลักสูตรที่ร่วมกับสถาน
ประกอบการตาม
แนวทาง Cooperative 
Work Integrated 
Education (CWIE) 

60 - 

KR15. อัตราการได้งาน
ทำในพื้นที่หรือภูมภิาค
ของบัณฑิต 

85 1. โครงการการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานใน
ตำแหน่งคณบดีและการ
ประกันคุณภาพฯ 
 

1.1 กิจกรรมระยะที ่1  
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตำแหน่ง
คณบดี 

15,000 รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.2 กิจกรรมระยะที ่2 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

173,800 

1.3 กิจกรรมระยะที ่3 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 

18,500 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ
บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

2.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพคร ู

46,600 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาฯ / 
รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการฯ 2.2 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 

480,000 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาสำหรับนักศึกษา 
ครุศาสตร์ฯ 

792,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ระบบบรหิาร
จัดการองค์กรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

O7. ส่งเสริมบุคลากรที่
เป็นคนดีและคนเก่งให้
พัฒนาและแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

KR17. จำนวนรางวัล
ของอาจารย์ นกัศึกษา/
บุคลากร และศิษย์เก่า
ได้รับรางวัลระดับชาติ
และหรือระดับ
นานาชาต ิ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ 

1,100,500 ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

 

KR18. ร้อยละอาจารย์
ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการและร้อยละของ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

60/60 

KR19. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสู่การเป็นวิศวกร
สังคม (Soft Skill) 

100 - 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ (O) ผลลัพธ์หลัก (KR) 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

O8. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

KR20. จำนวนโครงการ
เครือข่ายความร่วมมอื
กับองค์กรทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

2 โครงการการจัดการ
ความรู้และแลกเปลีย่น
เรียนรู้เพื่อสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต
บัณฑิต 

กิจกรรมการจัดการความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

300,000 ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

KR22. การจัดหา
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

15 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์ 

กิจกรรมงบบริหารงานใน
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับ
หน่วยงาน 
 

247,553 

KR.23 ผลการจัดอันดับ
ตาม THE Impact 
Ranking 

1-400 กิจกรรมดำเนินงานบริหาร
คณะครุศาสตร์ 

3,097,608 
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