
ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 64
หน่วย
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หมาย
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ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแล

ด้านการจัดการศึกษา
1. 1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำมีรำยได้สูง
กว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำท่ี
กฎหมำยก ำหนด

30 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และระดับปริญญำโทของ มทร .ศรีวิชัย ท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำภำคปกติและภำคสมทบของปีกำรศึกษำ
ก่อนหน้ำปีรำยงำนผลข้อมูล
− รำยได้ หมำยถึง เงินเดือนหรือค่ำตอบแทน ท่ีได้รับ
จำกกำรประกอบอำชีพท้ังงำนประจ ำและธุรกิจส่วนตัว 
รวมถึงรำยได้เสริม
− อัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ หมำยถึง ค่ำจ้ำงอัตรำ 15,000 
บำท/เดือน

 - ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำก่อน
หน้ำปีรำยงำนผลข้อมูล
 - ข้อมูลจำกกำรบันทึกข้อมูลของบัณฑิตท่ีเข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร

หมายเหตุ
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 1 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2561
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 2 และ 3 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2562

*** ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มอบ สวท.
ด ำเนินกำรประสำน คณะ/วิทยำลัย ในกำรเก็บข้อมูล
จำกบัณฑิต เน่ืองจำกงดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปี  63 โดยบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรด ำเนินงำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต

กรณีท่ี 1

กรณีท่ี 2

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย  - รองอธิกำรบดี (ผศ.ยุทธนำ)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตนครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

2. 2. ร้อยละของผู้สอนท่ีผ่ำน
กำรพัฒนำให้มีคุณสมบัติ
 SMART TEACHER

20 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− ผู้สอน หมำยถึง บุคลำกรสำยวิชำกำรของ มทร.ศรีวิชัย
 ประเภท ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักและ
ภำรกิจด้ำนอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำย

− คุณสมบัติ Smart teacher ประกอบด้วย
      S : Skill   − ทักษะวิชำชีพครู
                   − ทักษะกำรถ่ำยโอนควำมรู้
                   − ทักษะด้ำนภำษำ
                   − ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์
     M : Management มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
      A : Attitude กำรมีจิตส ำนึกของควำมเป็นครู
      R : Resourse กำรมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
      T : Technology กำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ท่ีรับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำวิทยำลัยฯ 
ท่ีรับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือส่ือออนไลน์อ่ืนๆ
− ฐำนข้อมูลผู้สอนท่ีมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ของคณะ/วิทยำลัย
− ฐำนข้อมูลผู้สอนท่ีผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน IT ของ
คณะ/วิทยำลัย (ท้ังน้ีหลักสูตรดังกล่ำวจะต้องมีใบ
ประกำศนียบัตรรับรอง หรือเป็นหลักสูตรท่ีมีโครงกำร
รองรับและมีรำยละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดย
หลักสูตรฝึกอบรม หมำยถึง องค์ควำมรู้ของเน้ือหำใน
กำรอบรมท่ีประกอบไปด้วย หัวข้อวิชำ เทคนิค วิธีกำร 
แผนกำรสอน กิจกรรม วิชำกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ 
ทิศทำงของกำรเปล่ียนแปลง พฤติกรรม ตำมเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีวำงไว้)

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

คู่มือตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ล าดับ

จ ำนวนผู้สอนที่มีคะแนนสอบสมรรถณะภำษำอังกฤษ
ผ่ำนเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด และหรือ

จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ และหรือผ่ำนกำรอบรมด้ำน IT และหรือ
ผู้สอนที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning

(อย่ำงน้อย 2 ประเด็น จำก 4 ประเด็น)
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้สอนท้ังหมด (ไม่รวมผู้สอนที่ลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรท่ีมีรำยได้สูงกว่ำ 15,000 บำท/เดือน
_________________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทั้งหมด

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรที่มีรำยได้สูงกว่ำ 9,540 บำท/เดือน
_____________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรท้ังหมด

พฤศจิกำยน 2563
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      โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยฯ
 ก ำหนดคุณสมบัติ Smart Teacher  2 ประเด็นดังน้ี
      1. S : Skill (ผู้สอนผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด , ผู้สอนท่ีมีกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning)
      2. T : Technology (ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ผู้สอนท่ีจัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS , ผ่ำน
กำรอบรมด้ำน IT)

3. 3. ร้อยละของนวัตกรรม
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรียน
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม

35 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ในระดับ
 ปวส. ป.ตรี ป.โท ในภำคปกติหรือภำคสมทบ และ
หมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรระยะส้ัน

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ของ
ผู้เรียนจำกงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัยฯ

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง
   1. ผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมี
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่ำ 
หรือ
   2. ผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมี
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำเชิง
พำณิชย์
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนจะต้อง
เป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในปีที่รำยงำน
_____________________________________________________________ x100

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมดของปีที่รำยงำน

พฤศจิกำยน 2563
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4. 4. ร้อยละของหลักสูตรท่ี
รับผู้เรียนได้ตำมแผน

80 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− หลักสูตร หมำยถึง หลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของ หรือหลักสูตรระยะส้ัน
มทร.ศรีวิชัย ในระดับ ปวส. , ป.ตรี , ป.โท ในรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำนผล
− แผน หมำยถึง แผนรับนักศึกษำตำม มคอ.2 ประจ ำ
รอบท่ีรำยงำนผล 

− รำยงำนสถิติจ ำนวนนักศึกษำ เปรียบเทียบแผนรับ
นักศึกษำตำม มอค.2 กับจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับไว้ จำก
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

หมายเหตุ
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 1 ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบแผนรับ
นักศึกษำกับจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับไว้ ภำคกำรศึกษำท่ี 
1/2563
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 2 และ 3 ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ
แผนรับนักศึกษำกับจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับไว้ ภำค
กำรศึกษำท่ี 1/2564

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

5. 5. ร้อยละของผู้สอนท่ีมี
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active 
Learning

90 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− Active learning หมำยถึง กำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรมี
ส่วนร่วม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรปฏิบัติ ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่น กำรคิดวิเครำะห์
 สังเครำะห์ ระดมสมอง แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เป็นต้น

− แบบประเมินอำจำรย์ผู้สอนท่ีจัดกระบวนกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยนักศึกษำเป็นผู้ประเมิน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นผู้พัฒนำระบบ

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

6. 6. ร้อยละของผู้สอนท่ี
จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ 
LMS เต็มรูปแบบ

70 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

 − LMS หมำยถึง ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีท ำหน้ำท่ี
บริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแล
ระบบ สำมำรถเข้ำถึงเน้ือหำกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยออนไลน์ โดยองค์ประกอบของ LMS 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี
       1. ระบบจัดกำรหลักสูตร (Course Management)
 กลุ่มผู้ใช้งำนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้บริหำรระบบ โดยสำมำรถเข้ำสู่ระบบจำกท่ีไหน เวลำ
ใดก็ได้ โดยผ่ำน เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ระบบสำมำรถ
รองรับจ ำนวน user และจ ำนวนบทเรียนได้ไม่จ ำกัด โดย
ข้ึนอยู่กับ hardware/software ท่ีใช้ และระบบสำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนภำษำไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ
       2. ระบบกำรสร้ำงบทเรียน (Content 
Management) ประกอบด้วยเคร่ืองมือในกำรช่วยสร้ำง 
Content ซ่ึงสำมำรถใช้งำนได้ดีท้ังกับบทเรียนในรูป 
Text - based และบทเรียนในรูปแบบ Streaming 
Media

− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำวิทยำลัยฯ 
ท่ีรับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์อ่ืนๆ

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ /

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

จ ำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำเป็นไปตำมแผน อย่ำงน้อยร้อยละ 80
_________________________________________________   x 100

จ ำนวนหลักสูตรท้ังหมด

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning
_______________________________________________________ x 100

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
(LMS หรือ สื่อออนไลน์อ่ืนๆ)

___________________________________________ x 100
จ ำนวนผู้สอนท้ังหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)
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       3. ระบบกำรทดสอบและประเมินผล (Test and 
Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็น
ระบบกำรสุ่มข้อสอบสำมำรถจับเวลำกำรท ำข้อสอบและ
กำรตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลย รำยงำนสถิติ 
คะแนน และสถิติกำรเข้ำเรียนของนักเรียน
       4. ระบบส่งเสริมกำรเรียน (Course Tools) 
ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่ำงๆ ท่ีใช้ส่ือสำรระหว่ำง ผู้เรียน-
ผู้สอน และ ผู้เรียน-ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ 
Chatroom โดยสำมำรถเก็บ History ของข้อมูลเหล่ำน้ีได้
       5. ระบบจัดกำรข้อมูล (Data Management 
System) ประกอบด้วยระบบจัดกำรไฟล์และโฟลเดอร์ 
ผู้สอนมีเน้ือท่ีเก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง

7. 7. ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบ
ผ่ำนสมรรถนะด้ำน
ภำษำอังกฤษท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด

70 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

 − มหำวิทยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเคร่ืองมือ
ในกำรทดสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับผู้สอน โดย
ก ำหนดเกณฑ์สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ 
อย่ำงน้อย 1 ระดับ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย เร่ือง แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ท่ีรับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

8. 8. ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรต่อส่ิง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
(Ecosystem)

90 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง บุคลำกรสำยวิชำกำร , บุคลำกร
สำยสนับสนุน และนักศึกษำ มทร.ศรีวิชัย ท่ีใช้บริกำรส่ิง
สนับสนุนกำรเรียนรู้
−  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ หมำยถึง ควำมพร้อมทำง
กำยภำพท่ีมหำวิทยำลัยฯ จัดให้กับผู้ใช้บริกำร ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน วัสดุ ส่ิงพิมพ์ พ้ืนท่ีส ำหรับกำรเรียนรู้ 
เป็นต้น

 - ฐำนข้อมูลระบบประเมินอำจำร์ผู้สอน
 - พัฒนำระบบประเมินส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับ  
บุคลำกร (มอบกองกลางจัดท าแบบสอบถาม โดย
หารือ รองฯวข.ตรัง เร่ืองข้อค าถาม +ประสานส านัก
วิทยฯ ในการจัดท าแบบประเมินออนไลน์)

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน /

ส ำนักวิทยบริกำรฯ /

ส ำนักงำนวิทยำเขต /
กองกลำง /

คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน -

ส ำนักวิทยบริกำร

9. 9. จ ำนวนกิจกรรมท่ี
ร่วมมือกับเครือข่ำย 
ภำยนอกเพ่ือใช้
ประโยชน์จำกระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem) 
ร่วมกัน

15 กิจกรรม ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− เครือข่ำยภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ท่ีตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยฯ
− กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมท่ีบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ
− ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) หมำยถึง ส่ิงสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนเครือข่ำยภำยนอก ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ ส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ 
มทร.ศรีวิชัย เช่น พ้ืนท่ีกำรเรียนรู้ , ห้องปฏิบัติกำร, 
เคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร เป็นต้น

− ฐำนข้อมูลกำรท ำกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ
นิเวศน์กับหน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยหรือคณะ/วิทยำลัย (MOU หรือ MOA)

 จ ำนวนกิจกรรมท่ีร่วมมือกับเครือข่ำย ภำยนอกเพ่ือใช้ประโยชน์จำกระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ร่วมกัน ของปีท่ีรำยงำน

คณะ/วิทยำลัย คณะ/วิทยำลัย

จ ำนวนผู้สอนท่ีสอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
____________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมผู้สอนที่ลำศึกษำต่อ)

คะแนนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร
________________________________ x 100

คะแนนเต็ม

(จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีท่ีรำยงำนผล -
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10. 10. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของ
ผู้เรียนท่ีสอบผ่ำน
สมรรถนะวิชำชีพจำก
องค์กรภำยนอก

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− สมรรถนะวิชำชีพ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติวิชำชีพ โดยใช้ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ ท่ีบูรณำ
กำรกันอย่ำงเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
− องค์กรวิชำชีพ หมำยถึง องค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนตำมท่ี
บัญญัติตำมกฏหมำยวิชำชีพ ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ก ำกับดูแล
มำตรฐำนกำรท ำงำนและจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชำชีพประเภทต่ำงๆ เช่น แพทยสภำ , สภำวิศวกร , 
สภำสถำปนิกไทย เป็นต้น
    โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนดสมรรถนะวิชำชีพไว้ 4 ศำสตร์ ได้แก่ 
วิศวกรรมศำสตร์, สถำปัตยกรรมศำสตร์, สัตว
แพทยศำสตร์ และแพทย์แผนไทย

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะวิชำชีพจำกองค์กรวิชำชีพ

หมายเหตุ : 
กำรจัดอันดับส ำหรับประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไม่นับ
รวมตัวช้ีวัดท่ี 10

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ
วิศวกรรมศำสตร์/
คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์/
คณะสัตว
แพทยศำสตร์/
คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศำสตร์/
คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์/
คณะสัตว
แพทยศำสตร์/
คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

11. 11. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของ
ผลงำนนวัตกรรมหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ 
ปวส. ป.ตรี ป.โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และ
หมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรระยะส้ัน

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ของ
ผู้เรียน จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนจะต้อง
เป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

12. 12. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของ
คะแนนสอบสมรรถนะ
ภำษำอังกฤษของผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ
 ปวส. ป.ตรี 
ป.โท ในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรระยะส้ัน
− มหำวิทยำลัยฯ ใช้แบบทดสอบ RUTS Test เป็น
เคร่ืองมือในกำรวัดสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียน 

− ฐำนข้อมูลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (RUTS Test) ท่ี
รับผิดชอบโดยศูนย์ภำษำ

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน / 

คณะ/วิทยำลัย /

ศูนย์ภำษำ

ศูนย์ภำษำ

(จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ) 

_________________________________________ x 100
จ ำนวนผู้สมัครสอบสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ

(จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ) 

____________________________________________________________________ x 100
จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีท่ีรำยงำนผล -
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ)
_________________________________________________ x 100

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีท่ีรำยงำนผล -
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13. 13. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของ
คะแนนสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ 
ปวส. ป.ตรี ป.โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และ
หมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรระยะส้ัน
− สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีของ มทร.ศรีวิชัย โดยวัดจำกกำรสอบ
มำตรฐำน IC3

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ 
(IC3) ท่ีรับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

หมายเหตุ : 
มหำวิทยำลัยฯ มีแนวทำงท่ีจะสร้ำงเคร่ืองมือส ำหรับวัด
สมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ  (RUTS IT Test) โดย
น ำมำใช้ในปีถัดไป

ส ำนักวิทยฯ /

คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักวิทยฯ

14. 14. ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็น
ผู้ประกอบกำร

4 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผู้ประกอบกำร หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ท่ีคิด
ริเร่ิมจัดต้ังธุรกิจข้ึนมำเป็นของตนเอง มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน และด ำเนินธุรกิจทุกด้ำนด้วยตนเอง โดย
มองเห็นโอกำสทำงธุรกิจและยอมรับควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลำ เพ่ือมุ่งหวังผลก ำไรท่ีเกิดจำกผล
กำรด ำเนินงำนของธุรกิจตนเอง อำจจะจดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือไม่ก็ได้

− ข้อมูลระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำก่อนหน้ำปี
รำยงำนผลข้อมูล

หมำยเหตุ
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 1 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2561
- กรณีรำยงำนผล รอบท่ี 2 และ 3 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2562

*** ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มอบ สวท.
ด ำเนินกำรประสำน คณะ/วิทยำลัย ในกำรเก็บข้อมูล
จำกบัณฑิต เน่ืองจำกงดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปี  63 โดยบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรด ำเนินงำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต

                                                                                           ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน /

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัยจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เป็นผู้ประกอบกำร
__________________________________ x 100

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีท่ีรำยงำนผล -
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ)

_____________________________________________________  x 100
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ
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ด้านการสร้างผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
15. 1. ร้อยละของผลงำนวิจัย 

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเชิง
พำณิชย์

40 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นงำนศึกษำ 
หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มี
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูล ค ำตอบหรือ
ในรูปสรุป
− ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำม
วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เพ่ือควำมสวยงำมหรือ
ประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้

− ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
แต่ละ คณะ / วิทยำลัย / ส ำนัก / สถำบัน / กอง ท่ี
รับผิดชอบโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ

หมายเหตุ :
ข้อมูลส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ท่ีใช้
เป็นฐำนในกำรค ำนวณ สำมำรถนับผลงำนเดิม ปี 2563 
ท่ีเคยรำยงำนผลแล้วได้โดยอนุโลม แต่จะต้องมีผู้น ำไปใช้
ประโยชน์รำยใหม่

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/

งำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตนครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเชิง
พำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้แก่
ชุมชน/สังคม หรือท้องถ่ินท่ีแสดงควำมประสงค์มำยัง
หน่วยงำนหรือผู้วิจัย รวมถึงกำรน ำข้อมูลจำกผลงำนวิจัย
ไปพัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ
   ท้ังน้ี ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคลากร

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ ในปีที่รำยงำน
____________________________________________________ x 100

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีแล้วเสร็จของปีก่อนหน้ำ

(เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีที่รำยงำนผล - เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีก่อนหน้ำ)
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16. 2. ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภำยนอกเพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− เงินทุนวิจัยภำยนอก หมำยถึง ทุนวิจัยท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจำกแหล่งทุนนอกมหำวิทยำลัยทุกแหล่งทุน 
(ยกเว้นงบประมำณเงินรำยได้) ได้แก่ ทุนอุดหนุนกำร
วิจัยจำกงบประมำณของรัฐผ่ำนหน่วยงำนผู้ให้ทุน เช่น 
สวทช. , วช. , สวก. , พพ. และ สนพ. ทุนสนับสนุนกำร
วิจัยจำกภำคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก
ต่ำงประเทศ
    ท้ังน้ี เงินทุนวิจัยภายนอกของปีท่ีรายงานผลให้ยึด
จากวันท่ีลงนามในสัญญา

− ฐำนข้อมูลเงินทุนวิจัย ท่ีรับผิดชอบโดยสถำบันวิจัย
และพัฒนำ

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/ 

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

17. 3. จ ำนวนหน่วยงำน  ท่ีน ำ
ผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์

15 หน่วยงำน ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นงำนศึกษำ 
หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มี
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูล ค ำตอบ
− ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำม
วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เพ่ือควำมสวยงำมหรือ
ประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนหน่วยงำนท่ีน ำผลงำนวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดยเป็นผลงำนท่ีเข้ำสู่กระบวนกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำ  (ได้รับเลขค ำขอ) จำกหน่วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีน ำผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ท่ี
ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำในปีท่ีรำยงำน ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/

งำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำ
ข้อมูลวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ไป
พัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ และต้องเข้ำสู่กระบวนกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
   ท้ังน้ี ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคลากร

(เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีที่รำยงำนผล - เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีก่อนหน้ำ)
_________________________________________________________ x 100

เงินทุนวิจัยทั้งหมดของปีก่อนหน้ำ
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ร้อยละของผลงำนวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ท่ี
บูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนและพันธกิจอ่ืน
อีก อย่ำงน้อย 1 ด้ำน

15 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นงำนศึกษำ 
หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มี
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูล ค ำตอบหรือ
ในรูปสรุป
− ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำม
วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เพ่ือควำมสวยงำมหรือ
ประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีบูรณำกับกำรเรียนกำรสอน และพันธ
กิจอ่ืน แต่ละคณะ / วิทยำลัย
− ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำร

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/ 

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

− กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน 
หมำยถึง กำรจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดย
น ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ ไปเช่ือมโยงกับกำรเรียนกำร
สอนให้ผู้เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ เป็นหลักและเช่ือมโยงไป
ยังพันธกิจอ่ืนๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
   ท้ังน้ี ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคลากร

18. 4. จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่น

__________________________________________________ x 100
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
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19. 5. จ ำนวนผลงำนวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน

10 ผลงำน ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นงำนศึกษำ 
หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มี
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูล ค ำตอบหรือ
ในรูปสรุป
− ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำม
วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เพ่ือควำมสวยงำมหรือ
ประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ท่ีรับผิดชอบโดย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/

งำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยฯน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่ำหรือกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมเชิง
พำณิชย์
   ท้ังน้ี ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคลากร

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ปีที่รำยงำน -
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ปีก่อนหน้ำ
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20. 6. จ ำนวนผลงำนวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์

2 ผลงำน ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นงำนศึกษำ 
หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มี
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูล ค ำตอบหรือ
ในรูปสรุป
− ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำม
วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เพ่ือควำมสวยงำมหรือ
ประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกร
สำยสนับสนุน แต่ละคณะ / วิทยำลัย / ส ำนัก / สถำบัน
 / กอง ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ซ่ึงเป็นผลงานท่ี
ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา(ได้รับเลขความ
คุ้มครองแล้ว) และขายได้

จ ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ และเป็นผลงำนท่ีข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ในปีท่ีรำยงำน

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ/

งำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /

คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซ่ึงมีแนวทำงกำร
ทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำ
ข้อมูลวิจัยไปพัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ รวมถึงกำรย่ืนหรือ
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

   ท้ังน้ี ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคลากร
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ด้านการบริการวิชาการ
21. 1. ชุมชน สังคม ในระดับ

ภูมิภำค มีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีข้ึน
(คะแนนกำรวัดคุณภำพ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน)

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− ชุมชน สังคม หมำยถึง กลุ่มคนท่ีอำศัยอยู่ในอำณำเขต
เดียวกัน มีควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีควำมศรัทธำ 
ควำมเช่ือ เช้ือชำติ กำรงำน มีควำมสนใจและปฏิบัติงำน
ในวิถีชีวิตประจ ำวันท่ีคล้ำยคลึงกัน มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน
− กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน ของ
มหำวิทยำลัยฯ ครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชำวบ้ำนในชุมชนและสถำนประกอบกำร
− ภูมิภำค หมำยถึง ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย อันดำมัน ลุ่มน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำ และ IMT-GT (ไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย)

 - แบบกำรวัดระดับคุณภำพชีวิตท่ีได้จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของผู้รับบริกำรวิชำกำร ซ่ึงจัดท ำโดย
หน่วยบริกำรวิชำกำร

งำนบริกำรวิชำกำร /

คณะ/วิทยำลัย

งำนบริกำรวิชำกำร /

คณะ/วิทยำลัย

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตนครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

− คุณภำพชีวิต หมำยถึง ควำมสมบูรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ สติปัญญำ และกำรอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยใช้
เคร่ืองมือวัดคุณภำพชีวิตขององค์กรทำงอนำมัยโลก ซ่ึง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภำชีวิต 4 ด้ำน ดังน้ี
     1. ด้ำนร่ำงกำย (physical domain) คือ กำรรับรู้
สภำพทำงด้ำนร่ำงกำยของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรรับรู้สภำพควำมสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่ำงกำย กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกสุขสบำย ไม่มีควำม
เจ็บปวด กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถท่ีจะจัดกำรกับควำม
เจ็บปวดทำงร่ำงกำยได้ กำรรับรู้ถึงพละก ำลังในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรรับรู้ถึงควำมเป็นอิสระท่ีไม่
ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำร
เคล่ือนไหวของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำน กำรรับรู้ว่ำตนไม่ต้องพ่ึงพำยำต่ำง ๆ หรือ
กำรรักษำทำงกำรแพทย์ อ่ืน ๆ เป็นต้น

( คะแนนคุณภำพชีวิตหลังรับบริกำรวิชำกำร -
คะแนนคุณภำพชีวิตก่อนได้รับกำรบริกำรวิชำกำร )

_____________________________________  x 100
คะแนนคุณภำพชีวิตก่อนได้รับกำรบริกำรวิชำกำร

พฤศจิกำยน 2563



ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 64
หน่วย
ค่าเป้า
หมาย

ประเภท
ตัวช้ีวัด

ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

     2. ด้ำนจิตใจ (psychological domain) คือ กำร
รับรู้สภำพทำงจิตใจของตนเอง เช่น กำรรับรู้ควำมรู้สึก
ทำงบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของ
ตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง กำรรับรู้
ถึงควำมม่ันใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมคิด ควำมจ ำ 
สมำธิ กำรตัดสินใจ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
เร่ืองรำวต่ำง ๆ ของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรกับควำมเศร้ำ หรือกังวล กำรรับรู้เก่ียวกับควำม
เช่ือต่ำง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น กำร
รับรู้ถึงควำมเช่ือด้ำนวิญญำณ ศำสนำ กำรให้ควำมหมำย
ของชีวิต และควำมเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทำงท่ีดีต่อกำร
ด ำเนินชีวิต มีผลต่อกำรเอำชนะอุปสรรค เป็นต้น
     3. ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social 
relationships) คือ กำรรับรู้เร่ืองควำมสัมพันธ์ของตน
กับบุคคลอ่ืน กำรรับรู้ถึงกำรท่ีได้รับควำมช่วยเหลือจำก
บุคคลอ่ืนในสังคม กำรรับรู้ว่ำตนได้เป็นผู้ให้ควำม
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมท้ังกำรรับรู้ในเร่ือง
อำรมณ์ทำงเพศ หรือกำรมีเพศสัมพันธ์

     4. ด้ำนส่ิงแวดล้อม (environment) คือ กำรรับรู้
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น กำร
รับรู้ว่ำตนมีชีวิตอยู่อย่ำงอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีควำม
ปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต กำรรับรู้ว่ำได้อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีดี ปรำศจำกมลพิษต่ำง ๆ กำร
คมนำคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้ำนกำรเงิน สถำน
บริกำรทำงสุขภำพและสังคมสงเครำะห์ กำรรับรู้ว่ำตนมี
โอกำสท่ีจะ ได้รับข่ำวสำร หรือฝึกฝนทักษะต่ำง ๆ กำร
รับรู้ว่ำตนได้มีกิจกรรมสันทนำกำร และมีกิจกรรมใน 
เวลำว่ำง เป็นต้น

22. 2. ร้อยละผลงำนบริกำร
วิชำกำรท่ีบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและ
พันธกิจอ่ืน  อย่ำงน้อย 1
 ด้ำน

45 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง โครงกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีมหำวิทยำลัยฯ ให้บริกำรทำงวิชำกำร
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ใน
สำขำท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจบริกำร (กำรโรงแรม กำร
ท่องเท่ียว ฯลฯ) ศิลปะกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์และแฟช่ัน กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม กำร
อนุรักษ์สร้ำงสรรค์มรดก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน ฯลฯ  ซ่ึงอำจจัดโดยให้เปล่ำ หรือคิดค่ำใช้จ่ำย
ตำมควำมเหมำะสม
− กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน หมำยถึง 
กำรจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้
จำกศำสตร์ต่ำงๆ ไปเช่ือมโยงกับกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ เป็นหลักและเช่ือมโยงไปยังพันธ
กิจอ่ืนๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
และด้ำนกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม

− ฐำนข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีหน่วยงำนได้รับ
จัดสรรปีประจ ำปีงบประมำณน้ันๆ (ท้ังน้ีหมำยรวมถึง
โครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย)
− ฐำนข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน ของคณะ / วิทยำลัย ท่ี
รับผิดชอบโดยหน่วยบริกำรวิชำกำร
− ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำร จำกคณะ/
วิทยำลัย

งำนบริกำรวิชำกำร /

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัยจ ำนวนโครงกำรให้บริกำรท่ีบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรประจ ำปีท้ังหมด

(รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ ประจ ำปีท่ีรำยงำน -
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23. 3. ร้อยละของรำยได้จำก
กำรให้บริกำรวิชำกำร
เพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− รำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง รำยรับท่ี
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ได้แก่ กำรให้แนวควำมคิด
 กำรออกแบบ กำรผลิต กำรสร้ำง กำรควบคุม กำรติดต้ัง
 กำรซ่อมแซม กำรปรับปรุง กำรประกอบกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม 
กำรประชุมสัมมนำ กำรตรวจวิเครำะห์ กำรส ำรวจ กำร
ทดสอบ กำรประมวลผล กำรวำงระบบ กำรให้ค ำปรึกษำ
 แนะน ำ  กำรให้บริกำรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ กำร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งำนบริกำรในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
ส ำรวจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอ่ืนๆ และกำร
รับจ้ำงวิจัยท่ีหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยฯ หรืออำจำรย์ 
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือนักศึกษำร่วมกัน หรือ
ร่วมกับหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกให้บริกำรแก่ส่วน
รำชกำร องค์กร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ท้ังน้ีไม่รวมถึง
งำนท่ีมหำวิทยำลัยฯ ขอควำมช่วยเหลือเงินอุดหนุนจำก
ส่วนรำชกำร องค์กร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน หรือองค์กร
ระหว่ำงประเทศ (ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิด
รำยได้ พ.ศ. 2563)

− ฐำนข้อมูลรำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิด
รำยได้

งำนบริกำรวิชำกำร /

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

24. 4. ร้อยละของงบประมำณ
จำกแหล่งทุนท่ีเป็น
เครือข่ำยเพ่ิมข้ึน

15 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− งบประมำณจำกแหล่งทุนท่ีเป็นเครือข่ำย หมำยถึง 
งบประมำณท่ีได้รับจำกเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรท้ังใน
และต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลงบประมำณจำกแหล่งทุนท่ีเป็นเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยบริกำรวิชำกำร (ท้ังน้ีหมำย
รวมถึงโครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ซ่ึงไม่รวม
งบประมำณส ำหรับจ้ำงงำนและบริหำรโครงกำร)

งำนบริกำรวิชำกำร /

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

(รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรทีก่่อให้เกิดรำยได้ ประจ ำปีท่ีรำยงำน -
รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ ของปีก่อนหน้ำ)
_____________________________________________________ x 100

รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ ของปีก่อนหน้ำ

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรของปีที่รำยงำนผล -
จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ)
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม
1. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของ

นวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำ
ต่อมรดกวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− มรดกวัฒนธรรม หมำยถึง ส่ิงสร้ำงสรรค์ของคนใน
อดีตท่ีเป็นรูปแบบท่ีจับต้องได้ (Tangible) เช่น 
ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้ำง รวมท้ังนำมธรรม 
(Intangible) เช่น ภำษำ ศีลธรรม จริยธรรม 
สุนทรียศำสตร์ ตลอดจนอำหำรกำรกิน กำรแต่งกำย 
ศำสนำ และควำมเช่ือ ฯลฯ (อ้ำงอิงจำก องค์กำร
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO)) และ มทร.ศรีวิชัยได้มุ่งเน้นด ำเนินกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม 3 ด้ำน ดังน้ี
     1) มกดกภูมิปัญญำท้องถ่ิน
     2) มรดกทำงวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้
     3) มรดกทำงวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร ท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคมรวมท้ังยังสำมำรถ
น ำไปพัฒนำต่อยอดได้

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำมรดกวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม จำกส ำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

ส ำนัก
ศิลปวัฒนธรรมศรี
วิชัย/

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย  - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.กฤษ
พงค์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตนครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็น
ผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

26. 2. จ ำนวนวิสำหกิจ
วัฒนธรรมท่ีได้รับกำร
พัฒนำด้วยนวัตกรรม

6 วิสำหกิจ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− วิสำหกิจวัฒนธรรม คือกำรรวมตัวของกลุ่มคนเพ่ือ
ด ำเนินกำรท ำนุบ ำรุง สืบทอด รักษำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม ด้วยหลักกำรออก
แบบอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยกำรน ำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ำมำช่วยขับเคล่ือนตำม
แนวควำมคิดวิสำหกิจวัฒนธรรม ท่ีก่อให้เกิดคุณค่ำและ
มูลค่ำเพ่ิมด้วยกลไกทำงกำรตลำด และบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมร่วมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
อย่ำงเป็นระบบ
− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็น
ผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

− ฐำนข้อมูลวิสำหกิจวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรพัฒนำด้วย
นวัตกรรม จำกส ำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

หมายเหตุ
 - สำมำรถนับผลงำนวิสำหกิจวัฒนธรรมเดิมท่ีด ำเนินกำร
ในปีก่อนหน้ำได้ แต่จะต้องเป็นวิสำหกิจวัฒนธรรมท่ี
ได้รับกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรมช้ินใหม่ หรือวิสำหกิจ
วัฒนธรรมใหม่แต่ใช้นวัตกรรมเดิมได้
 - คณะ/วิทยำลัย ตรวจสอบช่ือวิสำหกิจวัฒนธรรมกับ
ส ำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

จ ำนวนวิสำหกิจวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรม ของปีท่ีรำยงำน ส ำนัก
ศิลปวัฒนธรรมศรี
วิชัย/

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

25. ( จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ )
____________________________________________________________ x100
จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ
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27. 3. จ ำนวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ปัญหำกำร
จัดกำรขยะ

6 ชุมชน ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

 - ชุมชน หมำยถึง กำรอยู่รวมกันของกลุ่มคนจ ำนวนหน่ึง
ในพ้ืนท่ีแห่งหน่ึง เพ่ืออำศัยทรัพยำกรธรรมชำติใน
บริเวณน้ันในกำรด ำรงชีวิต
 - กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ 
หมำยถึง กำรท่ีชุมชนและมหำวิทยำลัยฯ มีกำรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุชมนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกๆ 
กิจกรรมกำรจัดกำรขยะ  ไม่ว่ำจะเป็นต้ังแต่กระบวนกำร
ร่วมรับรู้สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ ร่วมวำงแผนและ
ตัดสินใจ ร่วมท ำกิจกรรมโครงกำร เช่น กำรคัดแยกขยะ 
กำรลดขยะ กำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับส่ิงของท่ีเรำไม่ต้องกำร 
เป็นต้น รวมถึงกำรร่วมตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน

 - ฐำนข้อมูลจ ำนวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
กำรจัดกำรขยะ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับชุมชน ท่ีเก็บ
ข้อมูลโดยหน่วยงำน

หมายเหตุ :
สำมำรถนับชุมชนเดิมท่ีด ำเนินกำรในปีก่อนหน้ำได้ แต่
จะต้องด ำเนินกิจกรรมกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ
รูปแบบใหม่

จ ำนวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ ร่วมกับมหำวิทยำลัยฯ 
ในปีท่ีรำยงำน

สถำบัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม/

คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

28. 4. จ ำนวนนวัตกรรมท่ี
ผลักดันให้เกิดกำร
พัฒนำองค์กรตำม
องค์ประกอบของ Green
 Campus

6 ผลงำน ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมท่ีผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กร
ตำมองค์ประกอบของ Green Campus จำกหน่วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 จ ำนวนนวัตกรรมท่ีผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กร (ภำยในมหำวิทยำลัย) ตำม
องค์ประกอบของ Green Campus ในปีท่ีรำยงำน

สถำบัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม /

ส ำนักงำนวิทยำเขต /
กองกลำง /

คณะ/วิทยำลัย

 - คณะ/วิทยำลัย

 - ส ำนักงำนวิทยำ
เขต
 - กองกลำง

− นวัตกรรม หมำยถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− องค์ประกอบของ Green Campus ประกอบด้วย
1. ก ำหนดพ้ืนท่ีในมหำวิทยำลัยเพ่ือปกปักรักษำให้มี
ลักษณะเป็นป่ำ (หมวดสถำนท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน: UI
 Green matrix 2017) 
2. กำรส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (หมวด
พลังงำนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ : UI 
Green matrix 2017) 
3. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใช้กระดำษและพลำสติก 
(หมวดของเสีย : UI Green matrix 2017) 
4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  (หมวดน้ ำ : UI Green 
matrix 2017) 
5. ด้ำนกำรจัดกำรขนส่ง   (หมวดกำรขนส่ง : UI Green
 matrix 2017) 
6. ด้ำนกำรศึกษำ(หมวดกำรศึกษำ : UI Green matrix 
2017)
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ด้านการบริหารจัดการองค์กร
29. 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำร

บริหำรจัดกำรองค์กร
เพ่ือขับเคล่ือนพันธกิจ

80 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค์

− ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร หมำยถึง
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (2564) โดยมีตัวช้ีวัดผลกำร
ด ำเนินงำน 34 ตัวช้ีวัด จ ำแนกตำมพันธกิจ 4 ด้ำน ดังน้ี
1. ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงท่ีมีคุณภำพ ตอบสนอง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
2. สร้ำงงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่กำร
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทำงวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์

− ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ท่ีรวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

30. 2. ร้อยละตัวช้ีวัดตำม
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
บรรลุเป้ำหมำย

80 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− ตัวช้ีวัด หมำยถึง ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นหน่วยวัดท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิ
ของงำน
− แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะส้ันท่ีมี
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จของ
โครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย รวมท้ังมีกำรระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ใน
กำรด ำเนินโครงกำรท่ีชัดเจน

− ผลกำรด ำเนินตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ท่ี
รวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.ยุทธนำ)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.กฤษ
พงค์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำ
เขตนครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้ำหมำยของแต่ละพันธกิจ
_____________________________________ x 100

จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีท้ังหมด

จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย
____________________________ x 100
จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีทั้งหมด
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31. 3. จ ำนวนระบบกำร
ให้บริกำรแบบ One 
stop service

4 ระบบ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− One stop service หมำยถึง กำรให้บริกำรแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ โดยน ำงำนท่ี ให้บริกำรท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง
มำรวมให้บริกำรอยู่ในสถำนท่ีเดียวกัน ในลักษณะท่ีส่งต่อ
งำนระหว่ำงกันทันทีหรือเสร็จในข้ันตอนหรือเสร็จในจุด
ให้บริกำรเดียว โดยมี จุดประสงค์เพ่ือ
       - เพ่ิมควำมรวดเร็วในติดต่อ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
       - เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรให้มำกข้ึน เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำไปติดต่อใช้บริกำรได้สะดวก 
       - เพ่ิมควำมชัดเจนในกำรให้บริกำร โดยมีรูปแบบ
กำรให้บริกำรท่ีครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุด
เดียว ประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร
       - ลดกำรเลือกปฏิบัติ ได้รับกำรบริกำรเหมือนและ
เท่ำเทียมกัน
       โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบ One stop service 
จ ำนวน 4 ระบบ เพ่ือให้บริกำรส ำหรับผู้รับบริกำร 3 กลุ่ม
 ได้แก่ 1) นักศึกษำ  2) บุคลำกร และ 3) บุคคลท่ัวไป

 - ระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service เพ่ือ
ให้บริกำรส ำหรับผู้รับบริกำร 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) นักศึกษำ (รับผิดชอบโดยส ำนักงำน วข.
นครศรีธรรมรำช 1 ระบบ และ ส ำนักงำน วข.ตรัง 1 
ระบบ)
2) บุคลำกร (รับผิดชอบโดยกองกลำง 1 ระบบ)
3) บุคคลท่ัวไป (รับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 ระบบ)

 - จ ำนวนระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service  - สนง.วข.
นครศรีธรรมรำช
 - สนง.วข.ตรัง
 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ
 - กองกลำง

 - สนง.วข.
นครศรีธรรมรำช
 - สนง.วข.ตรัง
 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ
 - กองกลำง

32. 4. จ ำนวนนวัตกรรมในกำร
ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

15 ผลงำน ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

 - นวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนอย่ำงมีแบบแผนและเป็นระบบ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกและประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร ให้ทัน
ต่อกำรเปล่ียนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็น
ผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

 - จ ำนวนนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีท่ีรำยงำน ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน
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33. 5. ร้อยละของบุคลำกรท่ี
ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรม
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
และกำรส่ือสำร

70 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรของ มทร.ศรีวิชัย สำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิ ป.ตรีข้ึนไป 
− หลักสูตรฝึกอบรม หมำยถึง องค์ควำมรู้ของเน้ือหำใน
กำรอบรมท่ีประกอบไปด้วย หัวข้อวิชำ เทคนิค วิธีกำร 
แผนกำรสอน กิจกรรม วิชำกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับอบรม
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ 
ทิศทำงของกำรเปล่ียนแปลง พฤติกรรม ตำมเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีวำงไว้
− เทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ทักษะในกำรน ำเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
กำรส่ือสำร กำรปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนร่วมกัน หรือใช้
เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน
- กำรส่ือสำร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรส่งสำรหรือ
กำรแลกเปล่ียนข่ำวสำร  ควำมคิด  ควำมรู้สึกระหว่ำง
บุคคล เน้นควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ ซ่ึงกระบวนกำรท่ี
เกิดข้ึนน้ันเพ่ือท ำให้สำมำรถปรับปรุงหรือพัฒนำกำร
รูปแบบกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน

− ฐำนข้อมูลบุคลำกรท่ีผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรส่ือสำร จำกหน่วยงำน (ท้ังน้ี
หลักสูตรดังกล่ำวจะต้องมีใบประกำศนียบัตรรับรอง หรือ
เป็นหลักูตรท่ีมีโครงกำรรองรับและมีรำยละเอียด
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีชัดเจน)

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

34. 6. ร้อยละของบุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีสอบผ่ำน
สมรรถนะด้ำน
ภำษำอังกฤษท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด

70 ร้อยละ ตัวช้ีวัด
มำตรกำร

− บุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรของ มทร.ศรี
วิชัย ประเภทข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว ท่ีปฏิบัติ
หน้ำท่ีสนับสนุนวิชำกำรในมหำวิทยำลัย และมีคุณวุฒิ ป .
ตรีข้ึนไป 
 − มหำวิทยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเคร่ืองมือ
ในกำรทดสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับผู้สอน โดย
ก ำหนดเกณฑ์สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ 
อย่ำงน้อย 1 ระดับ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย เร่ือง แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ท่ีรับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกรท่ีผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื่อสำร
_________________________________________________________  x  100
จ ำนวนบุคลำกรท่ีมีคุณวุฒิ ป.ตรีข้ึนไป ท้ังหมด (ไม่รวมบุคลำกรที่ลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนบุคลำกรสำยสบันสนุนที่สอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษ
ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
______________________________________________ x 100

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทั้งหมด
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