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บทสรุปผู้บริหาร 
ปรัชญา (Philosophy) 

ปรัชญาภาษาไทย    ภาษาคือหน้าต่างสู่โลกกว้าง  
ปรัชญาภาษาอังกฤษ (Philosophy)  Language is the window to global knowledge. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ทางด้านภาษาของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล  

พันธกิจ  
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาภาษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น  

รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางภาษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ 
2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือเป็นศูนย์สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาต่างประเทศกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
5. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม 
6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics) 
สถาบันภาษา มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน    และได้ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สถาบันภาษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ.2559-2562) ก าหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ของสถาบันภาษา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ :  บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 กลยุทธ์ :  

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 

2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า  

3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์:  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านภาษาในระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัยด้านภาษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

กลยุทธ์ :  
1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ :  
1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ : อาจารย์มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองและมีศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ :  
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่า (Alumni) ในการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลัก           
ธรรมาภิบาลควบคู่กับมาตรฐานการท างานในยุคสังคมดิจิทัล 

กลยุทธ์ :  
1. น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ 
 3. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารและให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment) เพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ สถาบันภาษา มีการด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับบัณฑิต
และบุคลากร รวมถึงบุคคลในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  สนับสนุนการท าวิจัย และการ
บริหารจัดการ รวมถึง การจัดหาทรัพยากร บุคลากร ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นของมหาวิทยาลัย 

 การก ากับติดตามและประเมินผล สถาบันภาษา จะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย สถาบันภาษา จะต้อง รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปีของ สถาบันภาษา  และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ ของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART) ของส านักงบประมาณ  การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2559  

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ส่วนที่ 1 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันภาษา พ.ศ. 2560 

 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็น หน่วยงานให้บริการ พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา บริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
  
ปรัชญา (Philosophy) 

ปรัชญาภาษาไทย    ภาษาคือหน้าต่างสู่โลกกว้าง 
ปรัชญาภาษาอังกฤษ (Philosophy)  Language is the window to global knowledge. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ทางด้านภาษาของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล  

พันธกิจ  
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาภาษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น  

รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางภาษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ 
2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือเป็นศูนย์สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาต่างประเทศกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
5. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม 
6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics) 
สถาบันภาษา มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน    และได้ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สถาบันภาษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ.2560-2563) ก าหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ของสถาบันภาษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

นโยบายการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
นโยบาย :  

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนอง    
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2: ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล                                                   
นโยบาย :  

1. พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยทางภาษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. จัดสัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
3. จัดท าและรวบรวมแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษา 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
นโยบาย :   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น                        
นโยบาย :       

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชน 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมสากล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
นโยบาย :       

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์และบุคลากร 
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านภาษา แลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

นโยบาย :       
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการท างาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส เกิดความคล่องตัว 
3. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้างขวัญและก าลังใจ มุ่งเน้นรักษาคนดีและคนเก่ง 
4. พัฒนาระบบการเงินงบประมาณ และมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สถาบันภาษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบนโยบาย กับแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาสถาบันภาษา ใน 4 ปี ข้างหน้า ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และนโยบายสถาบันภาษา เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของสถาบันภาษา เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถน าไปใช้เป็น          
แนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศกยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

รายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งการเรียนรู้ด้านภาษา 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนอง    
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2: ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล    
เป้าหมาย  สถาบันภาษาแห่งแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางภาษา   
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยทางภาษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. จัดสัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
3. จัดท าและรวบรวมแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น                         
เป้าหมาย  สถาบันภาษาแห่งการเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชน 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานด้านภาษา   
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์และบุคลากร 
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านภาษา แลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งความเป็นเลิศในการให้บริการ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณสถาบันภาษาเพื่อ :  

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการท างาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส เกิดความคล่องตัว 
3. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้างขวัญและก าลังใจ มุ่งเน้นรักษาคนดีและคนเก่ง 
4. พัฒนาระบบการเงินงบประมาณ และมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ได้วางรูปแบบความสอดคล้องในการน าวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใน
รูปของพันธกิจที่จะส่งผลให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เป้าประสงค์จะส่งผลให้พันธกิจบรรลุผล และกลยุทธ์ที่จะต้องสร้างกิจกรรม
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองให้เป้าประสงค์ท่ีก าหนดสามารถบรรลุและสามารถชี้วัดได้ สามารถสรุปได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

สถาบันภาษา มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน    และได้ก าหนด ทิศ
ทางการด าเนินงาน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สถาบันภาษา ได้ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ.2560-2563) ก าหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ของสถาบันภาษา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ :  บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 กลยุทธ์ :  

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 

2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า  

3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์:  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ :  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
5. จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านภาษาในระดับนานาชาติ 
6. ให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัยด้านภาษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

กลยุทธ์ :  
5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
6. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
8. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ :  
1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ : อาจารย์มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีการพัฒนาตนเอง
และมีศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ :  
5. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่า (Alumni) ในการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ควบคู่กับมาตรฐานการท างานในยุคสังคมดิจิทัล 

กลยุทธ์ :  
1. น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติ 
 3. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารและให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment) เพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
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สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันภาษา 

1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 

2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  

2 ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น  

3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษา
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 

4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          

5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์
มาตรฐานด้านภาษา 

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล 

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งการเรียนรู้ด้านภาษา  
เป้าประสงค์       บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
       ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 

พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและ
จัดหาทรัพยากรส่ือการ
เรียนรู้ทางด้านภาษาที่
ทันสมัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่
หลากหลาย 

1.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

85 85 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาภาษาด้วยสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

2. มุ่งพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า  

1.จ านวนผู้ใช้บริการ
โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ออนไลน์  
 

5,000 4,000 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระบบออนไลน์เพื่อการแข่งขัน
ในตลาดอาเซียน 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

3. จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน 

1.จ านวนผู้เข้าอบรม 
2.ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การอบรมเพื่อ
เตรียมเข้าเรียนในระดับ 
ป.ตรี 

4,500 
60 

2,500 
60 
 
 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนระดับปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาและสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษาตาม
มาตรฐานสากล 

1.จ านวนผู้เข้าสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
2. ร้อยละของผู้สอบวัด
ระดับทางภาษาอยู่ใน
ระดับ A2 ระบบ CEFR 
 

- 
 
 
 
- 
 

3,100 
 
 
 

60 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 
กิจกรรม: English Fun Fair 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย สถาบันภาษาแห่งแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางภาษา   
เป้าประสงค์       โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุนการ  
                      วิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 

พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้าน
ภาษา 

1.ร้อยละความ              
พึงพอใจในการใช้
บริการ 
 

80 80 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาภาษาด้วยสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา  

2.จัดอบรม สัมมนา
เพื่อสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัยด้านภาษา
ในระดับนานาชาต ิ

     

3.ให้บริการแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
การวิจัยด้านภาษา 

1.จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร 
วารสารวิชาการด้าน
ภาษา 
1.จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 
 

10 
 
 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
 
 
5 
 
 

 โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมาย         สถาบันภาษาแห่งการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์      โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้าน 
                     ภาษาแก่ชุมชนท้องถ่ินสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 
 
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 

พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านภาษาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 

1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

1 1 โครงการ: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาให้กับบุคลากรในชุมชน
และท้องถิ่น  
 
กิจกรรม: อบรมภาษาให้กับ
บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 
 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

2. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1.จ านวนผู้เข้าอบรม 
2.ร้อยละความพึงพอใจใน
การเข้ารับการอบรม 

30 30 โครงการ: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาให้กับบุคลากรในชุมชน
และท้องถิ่น  
 
กิจกรรม: อบรมภาษาให้กับ
บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 
 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

3. ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น 

3.จ านวนคู่มือประกอบ
อาชีพด้านการท่องเท่ียว
ฉบับภาษาต่างประเทศ 

1 1 โครงการ: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาให้กับบุคลากรในชุมชน
และท้องถิ่น  
 
กิจกรรม: จัดท าคู่มือประกอบ
อาชีพด้านการท่องเท่ียวฉบับ
ภาษาต่างประเทศ  

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

4. พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

1.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาในชุมชน 
2. จ านวนผู้ใช้บริการ 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
4.ร้อยละของผู้เข้ารับการ
บริการและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีผลลัพธ์
จากการด าเนินการ 

1 
 
 

80 
 

50 

1 
 
 

80 
 

50 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาให้กับบุคลากรในชุมชน
และท้องถิ่น  
 
กิจกรรม: อบรมภาษาให้กับ
บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 
 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

 
 
 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมาย       สถาบันภาษาแห่งการเผยแพร่วฒันธรรมสากลสูชุ่มชนท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์    โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                    และเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
    
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 

พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
 

1.จ านวนกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 

1 1 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม English Fun Fair 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

2.ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                             
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

120 
 

80 

200 
 

80 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม English Fun Fair 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

3.สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อการ
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.จ านวนองค์กรที่สร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1 1 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม English Fun Fair 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
เป้าหมาย        สถาบันภาษาแห่งการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานด้านภาษา   
เป้าประสงค์     อาจารย์มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีการพัฒนาตนเองและมี     
     ศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด   
     การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 
พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านภาษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 

1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้อาจารย์ 
2.จ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาด้านภาษา 
3.ร้อยละของอาจารย์
ผู้สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านภาษา 

1 
 

30 
 

50 

1 
 

30 
 

50 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาให้กับบุคลากร 
 
กิจกรรม: เทคนิคพิชิต TOEIC 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านภาษาให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาภาษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้บุคลากร 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้านภาษา 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 
 

30 
 

85 
 
 

1 
 

30 
 

85 

โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: เทคนิคพิชิต TOEIC 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

4.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ใช้ส่ือการเรียนรู้ทั้ง
ระบบการใช้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Self-Access 
Learning Center) 
และระบบออนไลน ์

จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรใช้โปรแกรมการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระบบ
ออนไลน์ในการพัฒนา
ภาษาด้วยตนเอง  

200 500 โครงการ: พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระบบออนไลน์เพื่อการแข่งขัน
ในตลาดอาเซียน 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
เป้าหมาย       สถาบันภาษาแห่งความเป็นเลิศในการให้บริการ    
เป้าประสงค์    การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ 
    มาตรฐานการท างานในยุคสังคมดิจิทัล 
    
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผน/ผล
ประจ าปี 

พ.ศ.2559 

ค่าเป้าหมาย
ประจ า พ.ศ.

2560 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.น าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision 
Support System) 
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการ
ท างาน 

1 1 โครงการ: พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถาบันภาษา 

กิจกรรม: ด าเนินงานบริหาร
สถาบันภาษา  

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

2.ส่งเสริมให้มีการ
ก าหนดกระบวนการ
และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัต ิ

1.จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 3 โครงการ: พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถาบันภาษา 
กิจกรรม: ด าเนินงานบริหาร
สถาบันภาษา 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

3.เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ    
2.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อคุณภาพชีวิต
และผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

80 
- 

100 
70 

โครงการ: พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถาบันภาษา 
กิจกรรม: ด าเนินงานบริหาร
สถาบันภาษา 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 

4.สร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
(Working 
Environment) เพื่อ
สร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน 

- 80 โครงการ: พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถาบันภาษา 
กิจกรรม: ด าเนินงานบริหาร
สถาบันภาษา 

โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา 
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ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับแผนต่างๆ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล 

 

เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาภาษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น  
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางภาษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 
 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยด้านภาษาเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้แบบย่ังยืน 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ
มาตรฐานการท างานในยุค
สังคมดิจิทัล 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

อาจารย์มีความรู้ และความสามารถ
ด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา มีการพัฒนาตนเองและมี
ศักยภาพในการใช้ภาษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ ์(ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และจัดหาทรัพยากรส่ือการเรียนรู้
ทางด้านภาษาที่ทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้า  
3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้าน
ภาษาตามมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยด้าน
ภาษา 
2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้าน
ภาษาในระดับนานาชาต ิ
3. ให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้า
เพื่อการวิจัยด้านภาษา 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาที่
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

1. น าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support 
System) อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการก าหนด
กระบวนการและลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ 
3. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Working 
Environment) เพื่อสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์
ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษา
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ทั้งระบบการใช้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Self-Access Learning 
Center) และระบบออนไลน ์
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ ์(ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

 
 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

 

ตัวชี้วัด 1.จ านวนหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใช้บริการ 
2.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Access 
Learning Center) 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
4.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
5.จ านวนผู้เข้าอบรม 
6.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
รับการอบรม 
7.จ านวนผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษา 
8.ร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
 
 

1. จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร วารสารวิชาการด้าน
ภาษา 
2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
สัมมนา 
3. จ านวนผู้เข้าอบรม 
4. ร้อยละความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
5.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
6.ร้อยละความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ 
 

1.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะสั้น 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการ 
เข้ารับการอบรม 
4.จ านวนคู่มือประกอบอาชีพ 
ด้านการท่องเท่ียวฉบบัภาษา 
ต่างประเทศ 
5.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 
ในชุมชน 
6.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า 
ใช้บริการ 

 1. จ านวนกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. จ านวนองค์กรที่สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. จ านวนโครงการพัฒนาด้านภาษาให้
อาจารยแ์ละบุคลากร 
2. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านภาษา 
3. ร้อยละของผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษาและการเข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
6. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access Learning Center) 
7. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 

1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน 
2. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการท างาน 
3. จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่

ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก หน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ/ส านัก/สถาบัน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน 
รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ  โดยอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของ
การด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ” หรือ RBM (Results 
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ในส่วนของระบบการงบประมาณ   เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ  กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับกัน เรียกว่า  การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน ” หรือ PBB (Performance Based 
Budgeting) หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม ( Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย  
(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน  โดยสรุปแล้วกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. การพัฒนายุทธศาสตร์  คือ การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดู
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร  (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
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2. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย                    
ซึ่งหน่วยงาน  อาจใช้  Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสาร กลยุทธ์ได้ 

3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
4. การติดตามและเรียนรู้  คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report – SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลได ้

5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ การปรับยุทธศาสตร์ในเข้ากับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ยุทธศาสตร์  (Strategic Risk) เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ระบบ กลไกการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.   กองนโยบายและแผน แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเองให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสามารถมีได้ทั้ง โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/
กิจกรรม ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มา
ของงบประมาณ 

2.   แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจาก 
2.1   ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตาม

ปีงบประมาณ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
2.2   สร ้างตัวชี้วัดเพ่ิมเติมขึ้นมาได้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน หากหน ่วยงานมีจุดเด ่นและ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดไว้ 
2.3   เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดย

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

3.   หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายในแล ้ว มหาวิทยาลัยจะ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป ็นการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน ่วยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานมาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและให ้มีการลงนามร ่วมกันระหว ่างอธิการบดี
และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 

4.   เมื่อหน ่วยงานได ้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล ้วเสร็จเมื่อใด           
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด ้านการใช ้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป ้าหมายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได ้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต ่อมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านกองนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

5.   เมื่อสิ้นป ีงบประมาณ ให ้หน่วยงานจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน 

6.  งานประกันคุณภาพให้มีการด าเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล ้วจัดท ารายงาน
ประจ าปี ซ่ึงเป็นการ รวบรวมผลการด าเนินงานภายใต ้กลยุทธ ์และรายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเป็นเล่มเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น

ส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ  ในที่นี้จะแสดงผลการก ากับ 
ติดตาม แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล  
   ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและความส าเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะใช้
รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
ประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ  ให้
เป็นเอกภาพ  
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วนในองค์กร  และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์  
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข  และปรับแผนให้เหมาะสม  เป็น
กลไกส าคัญท่ีจะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง  กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบราชการ. โดยน าเกณฑ์การประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐ  พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  

1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ 
2) ส านักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302  และ PART  
3) ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  : การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี ,PMQA 
4) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย

http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  การวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณ  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)   หลักการและที่มา 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยจัดให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ 

4.  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลงไว้ 

2)  การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : 
Performance Assessment Rating Tool – PART  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน  กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ  และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อาศัยงบประมาณ  จากทั้งส่วนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้   ทั้งนี้ในแต่ละรอบปี มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจ าปี  
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่ส านักงบประมาณได้ชี้แจง  ในปัจจุบันที่มีการน าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์( Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้องกับ    การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุตาม
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ยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  (Function) และมิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะ
พ้ืนที ่(Area)  

ในแต่ละปีงบประมาณ  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการ
งบประมาณของส านักงบประมาณ ที่ประกอบด้วย  การวางแผนและจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ และการติดตามผลและประเมินผล  ทั้งนี้โดยปกติแล้วระบบงบประมาณ    แบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการด าเนินงานทั้ง  การติดตามผล( Monitoring) ที่
ท าเป็นรายเดือน และการประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยท าการประเมิน
ประสิทธิภาพรายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปี และการประเมินผลกระทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี ้เน้นการติดตามความส าเร็จของการน าส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งส่งผลลัพธ์
เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้
จากการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือการติดตามผลผลิต  และในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

แม้ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังคงมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยติดตามผลการด าเนินงานที่ใช้แบบรายงานทั้ง สงป. 301  สงป.302  สงป.302/1  สงป.302/2 
และ สงป.302/3 โดยมีการจัดท ารายงานทุกรอบเดือน  และทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
จากผลผลิตหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผน
งบประมาณและเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการน าส่งผลผลิต
ที่ส าคัญ 6 ผลผลิต ดังนี้ (1) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2) ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (3 ) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (4 ) ผลผลิตงานการ
ให้บริการวิชาการ (5) ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
ทั้งนี้การวัดผลการด าเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด ส่วนใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ด าเนินงานในแต่เดือน/ไตรมาส  นอกจากนี้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2548 ส านักงบประมาณ   ได้มีการน าเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่งเป็นการเริ่มด าเนินการเตรียมความ
พร้อม และด าเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
  ทั้งนี้ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ(เฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)             
ที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ( Performance Assessment Rating Tool : PART)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนที่ส านักงบประมาณก าหนด 
   รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณนี้   
เป็นข้อมูลส าคัญท่ีส านักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   แต่ส าหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถน าเครื่องมือ PART นี้ 
ในการประเมินผลการด าเนินงานด้วยตนเอง( Self Assessment) เพ่ือเตรียม   ความพร้อมก่อนการน า
งบประมาณไปใช้ด าเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความส าเร็จระหว่าง  การด าเนินงาน  และสามารถน ามาใช้
เพ่ือการวัดผลส าเร็จหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัย  ส านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่าย



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมากเพียงพอเพ่ือประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ
ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามปีงบประมาณ เป ็นการรวบรวมและวิเคราะห ์ข ้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค ้นหาว ่า
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้หรือไม่  ข้อมูลที่ได ้จากการติดตามประเมินผลจะ
เสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงสภาพ ป ัญหาในการปฏิบัติงานและใช ้เป็นข้อมูล
เพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเป ้าหมาย/กิจกรรมให ้เหมาะสมสอดคล ้องกับทรัพยากร
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2) เพ่ือใช ้เป็นข้อมูลสะท ้อนกลับ (AAR) ให้มหาวิทยาลัยใช ้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานต่าง ๆ  รวมทั้งเป ็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
กรอบแนวคิดการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พัฒนากรอบแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้
เป็นระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้  

1)   ติดตามก ากับการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่    
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3: พัฒนาศกยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

2)  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ  
มิติวาระ (Agenda, Policy) 

1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มิติภารกิจ (Function) 
3. ค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) 
5. การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น  ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3)  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่ส าคัญ
และท้าทายส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินงานของผู้บริหาร 

4)  พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 
แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี               
ตามปีงบประมาณ มีแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช ้จ่ายเงินในแต ่ละไตรมาส  ด าเนินการ
โดยกองนโยบายและแผน 

2) ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร
งบประมาณมหาวิทยาลัย  ซึ่งแต ่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป ็น ทั้งการ
ประเมินความก ้าวหน ้าของโครงการ ( Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ 
(Summative Evaluation) 

3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภามหาวทิยาลยั  

4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแต ่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

5) ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดท าค ารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปี  ซึ่งแต ่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

6) ผลการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวข้างต้นจะรองรับการประเมิน
โดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

1. การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี
งบประมาณ 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 


