
 

 
 
 

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

        เรื่อง  นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก%ป&ญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
                ใน ๔ ป+ข%างหน%า (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

------------------------------------------------- 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏน%อมนําพระราโชบายด%านการศึกษา ในการเป8นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท%องถ่ิน โดยจัดทํายุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ิน ระยะ ๒๐ ป+ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) 
มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให%มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เป8นพลเมืองท่ีดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ
ต%องการของผู%ใช%บัณฑิต วิจัยสร%างองค�ความรู%และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพได%มาตรฐานเป8นท่ียอมรับ มุFงเน%น
การบูรณาการเพ่ือนําไปใช%ประโยชน�ได%อยFางเป8นรูปธรรม ดําเนินการพัฒนาท%องถ่ินตามศักยภาพ ตามความ
ต%องการท่ีแท%จริงของชุมชน โดยการถFายทอดองค�ความรู% เทคโนโลยี และน%อมนําแนวพระราชดําริสูFการปฏิบัติ 
สร%างเครือขFายความรFวมมือกับทุกภาคสFวนเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ิน และเสริมสร%างความเข%มแข็งของผู%นําชุมชน
ให%มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
อยFางมีประสิทธิภาพด%วยหลักธรรมาภิบาล พร%อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงให%เกิดการพัฒนาอยFางตFอเนื่อง
และยั่งยืน ซ่ึงสอดคล%องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 7 ให%มหาวิทยาลัยเป8น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ินท่ีเสริมสร%างพลังป&ญญาของแผFนดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู%เชิดชูภูมิ
ป&ญญาของท%องถ่ิน สร%างสรรค�ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก%าวหน%าอยFางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสFวนรFวม
ในการจัดการการบํารุงรักษาการใช%ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมอยFางสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค��ให%การศึกษา สFงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให%บริการทางวิชาการแกF
สังคมปรับปรุงถFายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสFงเสริมวิทยฐานะครู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แหFงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก%ป&ญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร�ธานี ใน ๔ ป+ข%างหน%า พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สูFการเป8น“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ิน” 
ดังตFอไปนี้ 

 

นโยบายท่ี ๑ การพัฒนาท�องถ่ิน 
1. สร%างและพัฒนาความรFวมมือกับจังหวัดในพ้ืนท่ีบริการเพ่ือการวางแผนพัฒนาและแก%ไขป&ญหา 
2. สร%างเครือขFาย บูรณาการความรFวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม) ตามพันธกิจ และสFงเสริมการมีปฏิสัมพันธ�ระหวFางมหาวิทยาลัยกับภาคี
เครือขFาย  

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาและอาจารย� เพ่ือสร%างโอกาสและมูลคFาให%กับผู%เรียน และชุมชนท%องถ่ิน 

 

๒/๔. ยกระดับ ... 



-๒- 
  
 

4. ยกระดับการบริการวิชาการให%สอดคล%องกับแผนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของประเทศ และความ
ต%องการของชุมชนท%องถ่ิน ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ�มหาวิทยาลัยกับสังคม  

5. เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน 

6. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสามารถนําองค�ความรู%ไปใช%ประโยชน� เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท%องถ่ินและแก%ไขป&ญหาสังคมได%  

7. การมีสFวนรFวมในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรFศิลปวัฒนธรรม และความเป8นไทย ภูมิป&ญญา
ท%องถ่ิน และภูมิป&ญญาไทย เพ่ือสร%างคุณคFาและสร%างจิตสํานึกรักษ�ท%องถ่ิน นําไปสูFความภาคภูมิใจ
ในระดับประเทศและอาเซียน 

8. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพรFในระดับชาติและนานาชาติ  
9. พัฒนาพิพิธภัณฑ�และศูนย�การเรียนรู%เพ่ือการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ�ทรัพย�สินและสิ่งท่ีมี

คุณคFาทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต%และสร%างมูลคFาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
นโยบายท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให%มีสมรรถนะเป8นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล%องกับ
ความต%องการของประเทศ  

2. คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให%มีความเป8นมืออาชีพ พร%อมด%วยจิตวิญญาณความเป8นครู  
3. เสริมสร%างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนท่ีมีคุณภาพ และมีความพร%อมในการ           

ก%าวเข%าสูFอาชีพครู  
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให%เป8นขุมทรัพย�ทางป&ญญาของสังคม  

 
นโยบายท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให%ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหมFในรูปแบบสหวิทยาการท่ี
ตอบสนองการพัฒนาท%องถ่ินและสอดคล%องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561                 
ในด%านความรู%ความสามารถ การสร%างสรรค�นวัตกรรม และความเป8นพลเมืองท่ี เข%มแข็ง                   
และความต%องการของผู%ใช%บัณฑิต  

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให%สอดคล%องตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา               
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ%ามี) 

4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีเปZาหมายเฉพาะด%วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู% เรียนสามารถ                
นําไปใช%งานได%จริง 

5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู%ให%บูรณาการกับการทํางาน “รู%จริงและปฏิบัติได%”..และเสริมสร%าง 
ทักษะใหมF เพ่ือพัฒนาและสร%างจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนท%องถ่ิน  

๓/๖. การพัฒนา ... 



                                                         
 
6. การพัฒนาอาจารย�ให%มีคุณลักษณะท่ีเป8นแบบอยFางท่ีดี  มีจิตวิญญาณของความเป8นครู มีทักษะ          

การสอนท่ีเน%นผู%เรียนเป8นสําคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช%เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
7. สFงเสริมการเรียนรู%เพ่ือพัฒนาทักษะผู%เรียน พัฒนาความสามารถในการใช%ภาษาอังกฤษ
8. รFวมสร%างนวัตกรรมและงานวิจัย 

 

นโยบายท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑. สFงเสริมและพัฒนาบุคลากร ให%เป8นคนดีและคนเกFง มีการแสดงออกถึงความรู% ความสามารถ       

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท%องถ่ินอยFางเต็มท่ี 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู% ให%มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              

เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. พัฒนาให%มหาวิทยาลัยเป8นแหลFงเรียนรู%ตลอดชีวิต เพ่ิมบทบาทการเป8นมหาวิทยาลัยเพ่ือท%องถ่ิน                 

และเป8นท่ีพ่ึงทางวิชาการของชุมชนท%องถ่ิน โดยให%ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน   
กับการพัฒนาท%องถ่ิน และ

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภิบาลด%วยการรFวมคิด รFวมทํา รFวมรับผิดชอบ

๕. จัดการสิ่งแวดล%อมและการลดผลกระทบตFอสิ่งแวดล%อมท่ีเกิดจากป&จจัยท้ังภายในและภายนอก             
ของมหาวิทยาลัย  

๖. ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร%างนวัตกรรม            
เพ่ือการพัฒนาองค�กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช%ทรัพยากรรFวมกันของมหาวิทยาลัย 

๗. ลดการออกของนักศึกษาและ
มีประสิทธิภาพและคุ%มคFาและสร%างความสามารถในการระดมทุน

๘. ยกระดับ สFงเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ�กับของศิษย�เกFาในการมีสFวนรFวม เพ่ือการมีสFวน
รFวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙. สร%างภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนท่ีมีตFอมหาวิทยาลัย 
๑๐.  มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ๑๑. สFงเสริมและสร%างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท�ในองค�กร

ท้ังนี้ให%มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ดําเนินการเพ่ือนํานโยบายดังกลFาวสูFการปฏิบัติ โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานเป8นรายไตรมาส และสรุ
เก่ียวข%องในแตFละด%านตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแตFงต้ัง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตFอไป

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี
 

  
 
    

                                                         -๓- 

การพัฒนาอาจารย�ให%มีคุณลักษณะท่ีเป8นแบบอยFางท่ีดี  มีจิตวิญญาณของความเป8นครู มีทักษะ          
การสอนท่ีเน%นผู%เรียนเป8นสําคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช%เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 

นรู%เพ่ือพัฒนาทักษะผู%เรียน พัฒนาความสามารถในการใช%ภาษาอังกฤษ
และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู%ให%สอดคล%องกับศตวรรษท่ี

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สFงเสริมและพัฒนาบุคลากร ให%เป8นคนดีและคนเกFง มีการแสดงออกถึงความรู% ความสามารถ       
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท%องถ่ินอยFางเต็มท่ี  
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู% ให%มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล              
เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

าให%มหาวิทยาลัยเป8นแหลFงเรียนรู%ตลอดชีวิต เพ่ิมบทบาทการเป8นมหาวิทยาลัยเพ่ือท%องถ่ิน                 
และเป8นท่ีพ่ึงทางวิชาการของชุมชนท%องถ่ิน โดยให%ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน   
กับการพัฒนาท%องถ่ิน และการสร%างคุณคFาจากทรัพย�สินทางป&ญญา  
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ�ให%ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรFงใส และมีธรรมา

ด%วยการรFวมคิด รFวมทํา รFวมรับผิดชอบ 
จัดการสิ่งแวดล%อมและการลดผลกระทบตFอสิ่งแวดล%อมท่ีเกิดจากป&จจัยท้ังภายในและภายนอก             

ลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร%างนวัตกรรม            
เพ่ือการพัฒนาองค�กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช%ทรัพยากรรFวมกันของมหาวิทยาลัย 
ลดการออกของนักศึกษาและสร%างชFองทางการเพ่ิมรายได% การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร 

และคุ%มคFาและสร%างความสามารถในการระดมทุน 
ยกระดับ สFงเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ�กับของศิษย�เกFาในการมีสFวนรFวม เพ่ือการมีสFวน
รFวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สร%างภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนท่ีมีตFอมหาวิทยาลัย 
มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สFงเสริมและสร%างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท�ในองค�กร 

ท้ังนี้ให%มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ดําเนินการเพ่ือนํานโยบายดังกลFาวสูFการปฏิบัติ โดยรายงาน
นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในรอบป+งบประมาณ

เก่ียวข%องในแตFละด%านตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแตFงต้ัง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตFอไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

(นายวิชัย  ศรีขวัญ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

การพัฒนาอาจารย�ให%มีคุณลักษณะท่ีเป8นแบบอยFางท่ีดี  มีจิตวิญญาณของความเป8นครู มีทักษะ          
การสอนท่ีเน%นผู%เรียนเป8นสําคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช%เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

นรู%เพ่ือพัฒนาทักษะผู%เรียน พัฒนาความสามารถในการใช%ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู%ให%สอดคล%องกับศตวรรษท่ี 21 

สFงเสริมและพัฒนาบุคลากร ให%เป8นคนดีและคนเกFง มีการแสดงออกถึงความรู% ความสามารถ       

พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู% ให%มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล               

าให%มหาวิทยาลัยเป8นแหลFงเรียนรู%ตลอดชีวิต เพ่ิมบทบาทการเป8นมหาวิทยาลัยเพ่ือท%องถ่ิน                 
และเป8นท่ีพ่ึงทางวิชาการของชุมชนท%องถ่ิน โดยให%ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน   

ให%ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรFงใส และมีธรรมา              

จัดการสิ่งแวดล%อมและการลดผลกระทบตFอสิ่งแวดล%อมท่ีเกิดจากป&จจัยท้ังภายในและภายนอก             

ลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร%างนวัตกรรม            
เพ่ือการพัฒนาองค�กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช%ทรัพยากรรFวมกันของมหาวิทยาลัย  

การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร ให%

ยกระดับ สFงเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ�กับของศิษย�เกFาในการมีสFวนรFวม เพ่ือการมีสFวน 

สร%างภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนท่ีมีตFอมหาวิทยาลัย  
มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังนี้ให%มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ดําเนินการเพ่ือนํานโยบายดังกลFาวสูFการปฏิบัติ โดยรายงาน 
ปผลการดําเนินงานในรอบป+งบประมาณตFอคณะกรรมการท่ี

เก่ียวข%องในแตFละด%านตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแตFงต้ัง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตFอไป 

 


