ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก%ป&ญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ใน ๔ ป+ข%างหน%า (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)
------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏน%อมนําพระราโชบายด%านการศึกษา ในการเป8นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท%องถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท%องถิ่น ระยะ ๒๐ ป+ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙)
มีพันธกิจในการผลิต บัณฑิตให%มีคุณภาพ มี ทัศนคติที่ดี เป8นพลเมืองที่ดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ
ต%องการของผู%ใช%บัณฑิต วิจัยสร%างองคความรู%และนวัตกรรมที่มีคุณภาพได%มาตรฐานเป8นที่ ยอมรับ มุFงเน% น
การบูรณาการเพื่อนําไปใช%ประโยชนได%อยFางเป8นรูปธรรม ดําเนินการพัฒนาท%องถิ่นตามศักยภาพ ตามความ
ต%องการที่แท%จริงของชุมชน โดยการถFายทอดองคความรู% เทคโนโลยี และน%อมนําแนวพระราชดําริสูFการปฏิบัติ
สร%างเครือขFายความรFวมมือกับทุกภาคสFวนเพื่อการพัฒนาท%องถิ่น และเสริมสร%างความเข%มแข็งของผู%นําชุมชน
ให%มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
อยFางมีประสิทธิภาพด%วยหลักธรรมาภิบาล พร%อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงให%เกิดการพัฒนาอยFางตFอเนื่อง
และยั่งยืน ซึ่งสอดคล%องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 7 ให%มหาวิทยาลัยเป8น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท%องถิ่นที่เสริมสร%างพลังป&ญญาของแผFนดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู%เชิดชูภูมิ
ป&ญญาของท%องถิ่น สร%างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก%าวหน%าอยFางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสFวนรFวม
ในการจัดการการบํารุงรักษาการใช%ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมอยFางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงคให%การศึกษา สFงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให%บริการทางวิชาการแกF
สังคมปรับปรุงถFายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสFงเสริมวิทยฐานะครู
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แหF ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก%ป&ญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ใน ๔ ป+ข%างหน%า พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สูFการเป8น“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท%องถิ่น”
ดังตFอไปนี้
นโยบายที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น
1. สร%างและพัฒนาความรFวมมือกับจังหวัดในพื้นที่บริการเพื่อการวางแผนพัฒนาและแก%ไขป&ญหา
2. สร%างเครือขFาย บูรณาการความรFวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม) ตามพั น ธกิ จ และสF ง เสริ ม การมี ป ฏิ สั ม พั น ธระหวF า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ภาคี
เครือขFาย
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาและอาจารย เพื่อสร%างโอกาสและมูลคFาให%กับผู%เรียน และชุมชนท%องถิ่น
๒/๔. ยกระดับ ...

-๒4. ยกระดั บ การบริ การวิ ช าการให% ส อดคล% องกั บ แผนยุ ทธศาสตรที่ สํ า คัญ ของประเทศ และความ
ต%องการของชุมชนท%องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
5. เสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมดุลและ
ยั่งยืน
6. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนําองคความรู%ไปใช%ประโยชน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนท%องถิ่นและแก%ไขป&ญหาสังคมได%
7. การมีสFวนรFวมในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรFศิลปวัฒนธรรม และความเป8นไทย ภูมิป&ญญา
ท%องถิ่น และภูมิป&ญญาไทย เพื่อสร%างคุณคFาและสร%างจิตสํานึกรักษท%องถิ่น นําไปสูFความภาคภูมิใจ
ในระดับประเทศและอาเซียน
8. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพรFในระดับชาติและนานาชาติ
9. พัฒนาพิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรู%เพื่อการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษทรัพยสินและสิ่งที่มี
คุณคFาทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต%และสร%างมูลคFาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให%มีสมรรถนะเป8นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล%องกับ
ความต%องการของประเทศ
2. คัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให%มีความเป8นมืออาชีพ พร%อมด%วยจิตวิญญาณความเป8นครู
3. เสริมสร%างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรี ยนที่มีคุณภาพ และมีความพร%อมในการ
ก%าวเข%าสูFอาชีพครู
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให%เป8นขุมทรัพยทางป&ญญาของสังคม
นโยบายที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรเดิ มให% ทั นสมั ย บู รณาการและพั ฒนาหลั กสู ตรใหมF ในรู ปแบบสหวิ ทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท%องถิ่นและสอดคล%องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561
ในด% า นความรู% ค วามสามารถ การสร% า งสรรคนวั ต กรรม และความเป8 น พลเมื อ งที่ เ ข% ม แข็ ง
และความต%องการของผู%ใช%บัณฑิต
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน และการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดั บหลั กสู ตร คณะ และสถาบั น ให% สอดคล% องตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึ กษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ%ามี)
4. พั ฒ นาหลั กสู ต รระยะสั้ น ที่ มี เ ปZ าหมายเฉพาะด% ว ยรู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ ผู% เ รี ยนสามารถ
นําไปใช%งานได%จริง
5. ปรั บกระบวนการจั ดการเรี ยนรู%ให% บู รณาการกั บการทํ างาน “รู% จริ งและปฏิ บั ติได% ”..และเสริมสร% าง
ทักษะใหมF เพื่อพัฒนาและสร%างจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนท%องถิ่น
๓/๖. การพัฒนา ...

-๓6. การพั ฒนาอาจารยให% มี คุณลั กษณะที่ เป8 นแบบอยF างที่ ดี มี จิ ตวิ ญญาณของความเป8 นครู มี ทั กษะ
การสอนที่เน%นผู%เรียนเป8นสําคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช%เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
7. สFงเสริมการเรียนรู%เพื่อพัฒนาทักษะผู%เรียน พัฒนาความสามารถในการใช%ภาษาอังกฤษและทั
กฤษ กษะชีวิต
8. รFวมสร%างนวัตกรรมและงานวิ
และงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู%ให%สอดคล%องกับศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑. สFงเสริมและพั ฒ นาบุคลากร ให% เป8 นคนดี และคนเกF ง มี การแสดงออกถึ งความรู% ความสามารถ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท%องถิ่นอยFางเต็มที่
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู% ให%มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาให%
าให%มหาวิทยาลัยเป8นแหลFงเรียนรู%ตลอดชีวิต เพิ่มบทบาทการเป8นมหาวิทยาลัยเพื่อท%องถิ่น
และเป8นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนท%องถิ่น โดยให%ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาท%องถิ่น และการสร%
และ
างคุณคFาจากทรัพยสินทางป&ญญา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิ
การ งกลยุทธให%
ให%ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรFงใส และมีธรรมา
ภิบาลด%ด%วยการรFวมคิด รFวมทํา รFวมรับผิดชอบ
๕. จัดการสิ่งแวดล%อมและการลดผลกระทบตFอสิ่งแวดล%อมที่เกิดจากป&จจัยทั้งภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัย
๖. ใช%เทคโนโลยี
ลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร%างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาองคกร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช%ทรัพยากรรFวมกันของมหาวิทยาลัย
๗. ลดการออกของนักศึกษาและสร%
ษาและ างชFองทางการเพิ่มรายได% การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร ให%
มีประสิทธิภาพและคุ
และคุ%มคFาและสร%างความสามารถในการระดมทุน
๘. ยกระดับ สFงเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธกับของศิษยเกFาในการมีสFวนรFวม เพื่อการมีสFวน
รFวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๙. สร%างภาพลักษณและความเชื่อมั่นของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มีตFอมหาวิทยาลัย
๑๐. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๑. สFงเสริมและสร%างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันทในองคกร
ทั้งนี้ให%มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดําเนินการเพื่อนํานโยบายดังกลFาวสูFการปฏิบัติ โดยรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานเป8 นรายไตรมาส
น รายไตรมาส และสรุ ปผลการดํ
ป ผลการดํ า เนิ น งานในรอบป+ ง บประมาณตF
บประมาณ อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข%องในแตFละด%านตามที่สภามหาวิทยาลัยแตFงตั้ง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตFอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

