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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี ของมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
“มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำภูมิภำคอย่ำงม่ันคง”  

โดยมุ่งผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ให้บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาภูมิภาคการผลิตและชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ.2561-
2565) และแผนด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น
ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้แผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 

 
1. ปรัชญา  

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
2. ปณิธาน  

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง 
4. พันธกิจ  

1) ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
     2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
    3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

5. ค่านิยมหลัก  
มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนที่ชื่อย่อ
เดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้ 
R = Responsibility   
 รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
U = Unity    
 เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับ

และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือรับใช้สังคม 
T = Technology and Innovation   

ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการ    
เรียนการสอนและการสร้างเครือข่าย 
S = Shining Wisdom  

รศัมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและ
ศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
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6. วัฒนธรรมองค์กร   
มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

7. อัตลักษณ์  
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

8. เอกลักษณ์  
สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ  

9. อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่  
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเสาหลักของภูมิภาคใน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยก าหนดอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ไว้ดังนี้ 

พื้นที่สงขลา  ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พื้นที่รัตภูมิ  ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
พื้นที่ตรัง   ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร) 
พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  
3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ  
4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

11. Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน  7 รูปแบบ 
ดังนี้  

1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)  
2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)  
3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)  
4) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)  
5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)  
6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)  
7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 
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12. เป้าประสงค์ 
1) นักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม 
2) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
4) อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
5) องค์กรสมัยใหม่ท่ีใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

13. กลยุทธ์/มาตรการ 
ด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

มาตรการที่ 1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษารูปแบบใหม่ ส าหรับหลักสูตรแบบ formal และ 
informal 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิง

พ้ืนที ่
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
มาตรการที่ 4 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
มาตรการที่ 1 สร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศน์ 

(Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ 

มาตรการที่ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและงานอาชีพ 
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ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

มาตรการที่ 2 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการวิจัย 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับพันธกิจ

อ่ืน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันในระดับภูมิภาค 
มาตรการที่ 1 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
มาตรการที่ 1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์   ต่อแหล่งทุน สังคม และผู้ใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ 
ด้านการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 2 สร้างนักบริการวิชาการมืออาชีพ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน  
มาตรการที่ 1 ให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในระดับภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน จากภาครัฐและเอกชน 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน 

มาตรการที่ 2 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 3 สร้างนักวัฒนธรรมสร้างสรรค์มืออาชีพ 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 1 แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบเชิงพื้นที ่
มาตรการที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 3 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม) 
มาตรการที่ 4 สร้างนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ 
มาตรการที่ 5 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม)ร่วมกับพันธกิจอ่ืน 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

มาตรการที่ 1 ผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
มาตรการที่ 2 สร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง

วิชาชีพที่สูงขึ้น 
มาตรการที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม 
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
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ความเป็นมา 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 
หน่วยงาน  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและ
ชุมพร แบ่งเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น 5 พ้ืนที่  ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดตรัง 3) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 

พื้นที่จังหวัดสงขลา  
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา เป็นที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี 

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีพ้ืนที่ 262 ไร่ จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน 8 หน่วยงาน  

 

แผนภาพที่ 1-1 แสดงพื้นที ่มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (อ.เมืองสงขลา) 

1. ส านักงานอธิการบดี 
2. คณะบริหารธุรกิจ   
3. คณะศิลปศาสตร์  
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอรัตภูมิ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยรัตภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 414 
หมู่ 14 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 160 ไร่ จัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  

 

แผนภาพที่ 1-2 แสดงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (อ.รัตภูม)ิ 
พื้นที่วิทยาเขตตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง  

ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีพ้ืนที่ 1,700 ไร่  จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน รวม  6 หน่วยงาน  

 

แผนภาพที่ 1-3 แสดงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (อ.สิเกา) 
 

วิทยาเขตตรัง 
1. ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 3 แห่ง คือ 
1. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 2 ต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 552 ไร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงาน 
จัดการศึกษา 3 หน่วยงาน 

  

แผนภาพที่ 1-4 แสดงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 133 หมู่ 5 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 2,025 ไร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงาน
จัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน รวม 4 หน่วยงาน  

 

แผนภาพที่ 1-5 แสดงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
1. คณะเกษตรศาสตร์    
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ    

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
1. ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
2. คณะเกษตรศาสตร์  
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ 589 ไร่ มีหน่วยงาน  1 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

แผนภาพที่ 1-6 แสดงพื้นท่ี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม 

พื้นที่จังหวัดชุมพร 
เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร มีพ้ืนที่ 2 แห่ง คือ แห่งที่ 1) ด้านพืชศาสตร์ 

ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ 5 ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  มีพื้นท่ี 218 ไร่ และแห่งที่ 2) ด้านสัตวศาสตร์ 
ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 3 ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ 300 ไร่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมทางด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์   

 
แผนภาพที่ 1-7 แสดงพื้นที ่มทร.ศรีวิชัย  

จังหวัดชุมพร (อ.ปะทิว) 

 
แผนภาพที่ 1-8 แสดงพื้น มทร.ศรีวิชัย  

จังหวัดชุมพร (อ.ท่าแซะ) 
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หลักสูตรทีเ่ปิดการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนหลักสูตร 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 13 1 14 
2 คณะบริหารธุรกิจ -  8 1  9 
3 คณะศิลปศาสตร์ -  7 -  7 
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -  5 -  5 
5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -  8 -  8 
6 วิทยาลัยรัตภูมิ 5  5 - 10 
7 คณะเกษตรศาสตร์ -  6 3  9 
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  7 -  7 
9 คณะเทคโนโลยีการจัดการ -  11 - 11 
10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร -  3 -  3 
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ -  1 -  1 
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ -  6 -  6 
13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง -  9 1 10 
14 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว -  5 -  5 
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -  7 -  7 

รวมทั้งสิ้น 5     101 6   112 
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 14 หลักสูตร ได้แก่ 

ระดับปริญญาตรี 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
1.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
1.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
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1.12 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
1.13 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ระดับปริญญาโท 
1.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2. คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับปริญญาโท 
2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร-ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3.6 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
3.7 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

4.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง 
4.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
4.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
4.5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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5.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
5.4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
5.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลยีม 
5.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
5.7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
5.8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงควบระดับปริญญาตรี 
5.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

6. วิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

6.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
6.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
6.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
6.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
6.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 
6.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด 
6.8 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
6.10 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ 

7. คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์   
7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

ระดับปริญญาโท 
7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
7.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
7.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง 
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8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 
8.5 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
8.6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
8.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 11 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

9.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
9.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
9.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
9.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
9.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
9.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
9.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
9.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
9.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
9.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ 
10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ 
10.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

11.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

12.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
12.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
12.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
12.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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12.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
12.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

13.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
13.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
13.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
13.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า 
13.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
13.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
13.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
13.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
13.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาโท 
13.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

14.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
14.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
14.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
14.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี 

15.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
15.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
15.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
15.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
15.5 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
15.6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.7 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,311 1,314 1,293 1,301 1,297 

  ข้าราชการ 368 359 342 330 309 

  พนักงานมหาวิทยาลัย 830 847 849 873 893 

  พนักงานราชการ 59 59 60 60 60 

  ลูกจ้างประจ า 54 49 42 38 35 

เงินรายได้ 501 485 479 468 396 

  ลูกจ้างชั่วคราว 501 485 479 468 396 

รวม (คน) 1,812 1,799 1,772 1,769 1,693 
 
 

  
แผนภาพที่ 1-9 แสดงจ านวนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางที่ 1.3 แสดงจ านวนบุคลากรสายผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ปีงบประมาณ 
คุณวุฒิ สัดส่วน (ร้อยละ) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก 

พ.ศ. 2560 67 725 137 929 7 : 78 : 15 

พ.ศ. 2561 46 751 137 934 5 : 80 : 15 

พ.ศ. 2562 26 718 167 911 3 : 79 : 18 

พ.ศ. 2563 24 711 184 919 3 : 77 : 20 

พ.ศ. 2564 24 695 192 911 3 : 76 : 21 

      

 

แผนภาพที่ 1-10 แสดงจ านวนบุคลากรสายผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางที่ 1.4 แสดงจ านวนบุคลากรสายผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ปีงบประมาณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ สัดส่วน (ร้อยละ) 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
(คน) 

อ. : ผศ. : รศ.+ศ. 

พ.ศ. 2560 693 218 18 - 929 75 : 23 : 2 

พ.ศ. 2561 691 225 18 - 934 74 : 24 : 2 

พ.ศ. 2562 662 230 18 1 911 73 : 25 : 2 

พ.ศ. 2563 642 258 18 1 919 70 : 28 : 2 

พ.ศ. 2564 621 273 16 1 911 68 : 30 : 2 
 

 

แผนภาพที่ 1-11 แสดงจ านวนบุคลากรสายผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางที่ 1.5 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 483 474 469 464 450 

ข้าราชการ 22 25 21 20 20 

พนักงานมหาวิทยาลัย 362 356 359 359 346 

พนักงานราชการ 44 44 47 47 49 

ลูกจ้างประจ า 54 49 42 38 35 

เงินรายได้ 415 406 392 386 332 

ลูกจ้างชั่วคราว 415 406 392 386 332 

รวมทั้งสิ้น (คน) 883 865 861 850 782 
 

 

 

แผนภาพที่ 1-12 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ข้อมูลนักศึกษา 
 

ตารางที่ 1.6 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

นศ.ใหม่ นศ.ส าเร็จ นศ.ทั้งหมด 

ปี 2560 4,508 4,177 15,848 

ปี 2561 4,762 3,748 14,716 

ปี 2562 4,891 3,888 14,538 

ปี 2563 5,375 3,864 14,862 

ปี 2564 4,666 3,859 13,591 

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 (จ านวนนักศึกษาตามแผน) 

 

 

 

แผนภาพที่ 1-13 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 
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ตารางที่ 1.7 แสดงสัดส่วนนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560–2564 

ปีการศึกษา 

นักศึกษาใหม่ 

จ านวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

วิทย์ สังคม รวม วิทย์ : สังคม 

ปี 2560 2,886 1,622 4,508 64 : 36 

ปี 2561 2,851 1,911 4,762 60 : 40 

ปี 2562 2,695 2,196 4,891 55 : 45 

ปี 2563 3,180 2,195 5,375 59 : 41 

ปี 2564 2,531 2,135 4,666 54 : 46 

* หมายเหตุ : ปีการศกึษา 2564 (จ านวนนักศึกษาตามแผน) 

 

 

แผนภาพที่ 1-14 แสดงสัดส่วนนักศึกษรับใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 
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ตารางที่ 1.8 แสดงสัดส่วนนักศึกษาส าเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560–2564 

ปีการศึกษา 

นักศึกษาส าเร็จ 

จ านวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

วิทย์ สังคม รวม วิทย์ : สังคม 

ปี 2560 2,468 1,709 4,177 59 : 41 

ปี 2561 2,185 1,582 3,767 58 : 42 

ปี 2562 2,345 1,543 3,888 60 : 40 

ปี 2563 2,327 1,537 3,864 60 : 40 

ปี 2564 1,983 1,876 3,859 51 : 49 

* หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาปี 2564 (จ านวนนักศึกษาตามแผน) 

 

 

แผนภาพที่ 1-15 แสดงสัดส่วนนักศึกษาส าเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 
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ตารางที่ 1.9 แสดงสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560–2564 

ปีการศึกษา 

นักศึกษาทั้งหมด 

จ านวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

วิทย์ สังคม รวม วิทย์ : สังคม 

ปี 2560 9,919 5,929 15,848 63 : 37 

ปี 2561 9,123 5,593 14,716 62 : 38 

ปี 2562 8,851 5,687 14,538 61 : 39 

ปี 2563 8,912 5,950 14,862 60 : 40 

ปี 2564 7,867 5,724 13,591 58 : 42 

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 (จ านวนนักศึกษาตามแผน) 

 

 

 

แผนภาพที่ 1-16 แสดงสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 
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ตารางที่ 1.10 แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมด จ าแนกตามพ้ืนที่  
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 

พื้นที่ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  สงขลา 9,343 9,152 9,276 9,692 8,670 

  ไสใหญ่ 3,329 2,658 2,277 2,541 988 

  ตรัง 1,575 1,461 1,368 1,336 1,418 

  ทุ่งใหญ่ 587 518 811 544 1,632 

  ขนอม 472 486 467 451 498 

  รัตภูม ิ 542 441 339 298 385 

รวม ( คน ) 15,848 14,716 14,538 14,862 13,591 

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 (จ านวนนักศึกษาตามแผน) 

 

 

 

แผนภาพที่1-17 แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามพ้ืนที่ 
ประจ าปีการศึกษา2560-2564 
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ตารางที่ 1.11 แสดงจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

 

ปี 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ สัดส่วน (ร้อยละ) 

งบเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน รวม แผ่นดิน : รายได ้

พ.ศ.2560 469,279,520 1,182,084,800 1,651,364,320 28 : 72 

พ.ศ.2561 429,461,700 1,098,670,200 1,528,131,900 28 : 72 

พ.ศ.2562 427,349,840 921,821,200 1,349,171,040 32 : 68 

พ.ศ.2563 418,461,800 882,599,600 1,301,061,400 32 : 68 

พ.ศ.2564 418,264,670 835,000,800 1,253,265,470 33 : 67 
 

 

 

แผนภาพที่ 1-18 แสดงสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564 
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ดาวน์โหลดขอ้มูล  
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการศึกษาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย 

และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย บริบทภายนอกประเทศ และบริบทภายในประเทศ ดังนี้ 
 
บริบทภายนอกประเทศ 

1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน1 
2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 

บริบทภายในประเทศ 
 

1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560  
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
3. แผนปฏิรูปประเทศ  
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)   
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
6. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
7. นโยบายรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
8. แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
9. นโยบายส าคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0  
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
11. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)  
12. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -

2579)   
13. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)   
14. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)   
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
16. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)   
17. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)   
18. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)   
19. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)  
20. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี  

  (พ.ศ.2561-2580) 
21. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  

  (พ.ศ.2561-2565) 
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ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบพัฒนาประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยก าหนดให้ส่วนราชการน าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาหน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงจ าเป็นต้องทบทวนภารกิจและบทบาทหน้าที่ ให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนฉบับต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายส าคัญของรัฐบาล การทบทวนภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งบริบทภายในและภายนอกประเทศ ท าการวิเคราะห์ข้อ
ได้เปรียบ จุดอ่อน โอกาส และสิ่งท้าทาย (SWOT Analysis) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดภารกิจใหม่ โดยสรุป
ประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1. SWOT Analysis 

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT 

ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  มีความได้เปรียบด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์  
และมีความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติอย่างเด่นชัด 

2.  บัณฑิตมีทักษะปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
3.  มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง สามารถจัดการเรียน 
    การสอนตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดมูลค่า 

เชิงพาณิชย์ 
 

1.  หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เทคนิค วิธีการสอน และระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอน พัฒนาล่าช้ากว่าสังคมภายนอก 

2.  ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ของนักศึกษา
และบุคลากรอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา 

3.  ระบบการบริหารจัดการตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรและนักศึกษาในระดับน้อย 

4.  การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันมีน้อย 
5. ระบบและกลไกในการน าเสนอจุดเด่นของ

มหาวิทยาลัยต่อสังคมอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา 
 

โอกาส (Opportunities) สิ่งท้าทาย (Threats) 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนแม่บท นโยบายภาครัฐ ให้
ความส าคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน  

2. นโยบายการจัดท างบประมาณ ลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 
ที่หลากหลาย 

3. มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือ 9 มทร.เพ่ือ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ 

1.  สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว  ท า ให้ เกิดผลกระทบต่อการ 
จัดการศึกษา 

2.  นโยบายภาครัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
3.  อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลกระทบ 

ต่อตัวป้อนของหน่วยงานการศึกษา 
4.  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาผ่าน
ระบบเทคโนโลยีมากขึ้น 
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2. บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
1. ปรัชญา (Philosophy) 

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
2. ปณิธาน (Determination) 

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง 
 
4. พันธกิจ (Mission) 

4.1 ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
4.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์ 
4.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.4 สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

5. ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS 
มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อ

เดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้ 
R = Responsibility   

รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
U = Unity    

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

T = Technology and Innovation   
ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการ
ศึกษาและการสร้างเครือข่าย 

S = Shining Wisdom  
รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของความรักและ
ศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

7. อัตลักษณ์ (Identity) 
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

8. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ  
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9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity) 
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเสาหลักของภูมิภาค

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยก าหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้ 

สงขลา การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รัตภูมิ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
ตรัง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร) 
นครศรีธรรมราช ขนอม การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

10. เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1) เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
2) เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3) พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

12. เป้าประสงค์  
1) นักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม 
2) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
4) อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
5) องค์กรสมัยใหม่ท่ีใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
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13. Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย  
1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)  
2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)  
3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)  
4) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)  
5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)  
6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)  
7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 

 
3. ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

1. Input   
1.1  กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)  
1.2  กลุ่มบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา  

2. Process  สร้าง Platform การพัฒนาเพ่ือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
2.1  การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  

- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 
- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform) 
- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

2.2  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) เพ่ือสร้างคุณค่า
งานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

2.3  การบริการวิชาการ (Social Engagement Platform) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการแก่สังคม  

2.4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพ่ือสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน 

2.5  การบริหารจัดการ (Modern Organization Management Platform) เพ่ือขับเคลื่อนให้
เกิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  

3. Output     
นักปฏิบัติมืออาชีพ 

4. Outcome  
ก าลังคนมีมาตรฐานระดับสากล ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับสูง  

5. Impact   
5.1  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
5.2  ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพ่ิมข้ึน 
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แผนภาพที่ 3-2 แสดงภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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แนวคิด 7 Platform 

 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563           

ได้เชื่อมโยงแนวคิด Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวคิด 7 Platforms ดังนี้ 
1) แนวคิดด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 Platforms ดังนี้ 

- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 
- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform) 
- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

2) แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
- การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) 

3) แนวคิดด้านการบริการวิชาการ 
- การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform) 

4) แนวคิดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) 

5) แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 
ภายใต้แนวคิด Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 5 แนวคิด 7 Platforms ข้างต้น มี

หลักคิดในการออกแบบจากมุมมอง 4 มิติ ได้แก่ มิติอาจารย์ มิตินักศึกษา มิติการจัดการศึกษา และมิติสิ่ง
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมุมมองทั้ง 4 มิติได้ออกแบบให้มีการท างานลักษณะบูรณาการร่วมกันเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภายใต้ 5 แนวคิด 7 Platforms มหาวิทยาลัยได้ก าหนด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ การ
ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
1. แนวคิดด้านการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1 นักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

มาตรการที่ 1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษารูปแบบใหม่ ส าหรับหลักสูตรแบบ formal 
และ informal 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิง

พ้ืนที ่
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
มาตรการที่ 4 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
มาตรการที่ 1 สร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศ 

(Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ 

มาตรการที่ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน 

มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและงานอาชีพ 
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2. แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

มาตรการที่ 2 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการวิจัย 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับพันธ

กิจอ่ืน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันในระดับภูมิภาค 
มาตรการที่ 1 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
มาตรการที่ 1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์   ต่อแหล่งทุน สังคม และผู้ใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ 
3. แนวคิดด้านการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการ
วิชาการ 

มาตรการที่ 2 สร้างนักบริการวิชาการมืออาชีพ 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน  
มาตรการที่ 1 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในระดับ

ภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ 
มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน จากภาครัฐและเอกชน 
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4. แนวคิดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี 4 อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน 

มาตรการที่ 2 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 3 สร้างนักวัฒนธรรมสร้างสรรค์มืออาชีพ 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 1 แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบเชิงพื้นที่ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 3 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม) 
มาตรการที่ 4 สร้างนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ 
มาตรการที่ 5 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม)ร่วมกับพันธกิจอ่ืน 
 

5. แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ท่ี 5 องค์กรสมัยใหม่ท่ีใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
มาตรการที่ 1 ผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
มาตรการที่ 2 สร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง

วิชาชีพที่สูงขึ้น 
มาตรการที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม 
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มาตรการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
มาตรการที่ 3 สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
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1. RUTS Education Innovation Platform 
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นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีศักยภาพและเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
จึงได้น านวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง  โดย RUTS Education 
Innovation Platform มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. สื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Media) 
การเพ่ิมช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Digital Content, IOT, MOOC 
2. หลักสูตร (Curriculum) 

การก าหนดให้ทุกรายวิชามีวิธีกระบวนการสอนน้อยลง เพ่ิมเวลาเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less 
Learn more) ในสัดส่วนการสอน ร้อยละ 30 และการเรียนรู้ ร้อยละ 70  จัดท าหลักสูตรฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
แบบเต็มรูปแบบ และจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

3. กระบวนการสอน (Teaching Process) 
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงในรูปแบบ

ที่หลากหลาย และออกแบบให้เหมาะสมกับสมรรถนะผู้เรียน เช่น Design thinking CDIO, Technique and 
Teaching Methodology 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 
จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือและสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนอย่างเต็มศักยภาพ เช่น Social Coworking space, Innovation hub, Creative 
hub, LAB  
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การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  

มีภารกิจจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน  
ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สอนให้มีความสอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ จึงมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แก่ผู้สอน ภายใต้การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการร่วมกับการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการและชุมชน โดย Re-RUTS Lecturer Platform จ าแนกประเภทผู้สอนรูปแบบใหม่ ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนทุกประเภทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แต่มีสัดส่วนของหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ตามจุดเน้นดังต่อไปนี้ 

1. ผู้สอนที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ก าหนดให้มีจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
ผู้สอนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วน  
ร้อยละ 70:10:10:10 ตามล าดับ 

2. ผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจัยเป็นหลัก ก าหนดให้มีจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของผู้สอนทั้งหมดโดย
ปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 10:70:10:10 
ตามล าดับ 

3. ผู้สอนที่ท าหน้าที่บริการทางวิชาการเป็นหลัก ก าหนดให้มีจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 15 ของผู้สอน
ทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 
10:10:70:10 ตามล าดับ 

4. ผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ก าหนดให้มีจ านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของผู้สอนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ในสัดส่วนร้อยละ 10:10:10:70 ตามล าดับ 
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การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

ก าลังคนเป็นกลไกที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิต

และพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ ได้มีการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนในปริมาณและสาขาที่มีสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  

โดยมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะ ความรู้ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างานตามอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะ

การสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” โดยให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง (Self-awareness) รู้จัก

จัดการกิจวัตรของตน (Self-Management) รู้จักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social Awareness) รู้จักตัดสินใจ

อย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม (Responsible Decision Making) และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่

แตกต่าง (Relationship Management) เพ่ือต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือ

สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต  

การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย ค านึงถึงทักษะส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard 

Skill) และทักษะด้านอารมณ ์(Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง 2 ประการ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน

และการประกอบอาชีพ โดย RUTS Branding Platform มีองค์ประกอบ 2 ส่วนดังนี้ 

1. ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill)  

คือทักษะด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ปัญญา ความสามารถ 

ตามสมรรถนะพ้ืนฐานแต่ละสาขาของอาชีพที่พึงมี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและ

ตลอดชีวิต โดยทักษะด้านความรู้สามารถพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ด้วยการฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติ เป็น

ทักษะที่สามารถจับต้องและวัดผลได้ง่าย ทักษะด้านความรู้ที่ส าคัญและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

ปัจจุบัน คือ การมีทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) ซึ่งผู้เรียนต้อง รู้ลึก รู้จริง และปฏิบัติได้อย่างช านาญ เชี่ยวชาญ 

และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นทักษะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน 

2. ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill)  

คือลักษณะส่วนบุคคลที่ใช้และควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะที่

สอน ฝึกฝน และวัดผลได้ยากแตส่ามารถฝึกได้ ในโลกของการท างานทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ถูกน ามาเป็น

เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร มากกว่าทักษะ

ด้านความรู้ (Hard Skill) เพราะการจัดการและแก้ปัญหางานสามารถท าได้ง่ายกว่าการบริหารจัดการอารมณ์ของ

บุคคล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่หนุนเสริมทักษะด้าน

วิชาการ โดยก าหนดให้ผู้มีเรียนมีทักษะด้านอารมณ์ดังต่อไปนี้ 
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1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
2. มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม  
3. มีสมรรถนะและทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล  
4. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ  
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
6. มีความสามารถในการให้ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และมีภาวะความเป็นผู้น า  
7. มีวินัย มีความอุตสาหะ ใฝ่รู้  ตื่นรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
8. มีทัศนคติเชิงบวกและค่านิยมที่ด ี 
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
10. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ  
11. มีรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  
12. มีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  
13. มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น 
     ผู้ประกอบการ 
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พันธกิจที่ 1       ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงที่มีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรมเปำ้หมำยประเทศ  

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูงกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำท่ีกฎหมำยก ำหนด

25 71.66 25 35.97 30 35 1. พัฒนำระบบกำรรับเข้ำศึกษำส ำหรับ
คนทุกช่วงวัย

2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่ำนกำรพัฒนำใหม้ีคุณสมบติั
 SMART TEACHER

15 1.42 15 96.11 20 25

30 56.41 30 100 35 40
3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Active Learning

4. พัฒนำผู้สอนเปน็ SMART TEACHER
5. พัฒนำระบบนเิวศน ์(Ecosystem)   
 ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่

6. พัฒนำควำมเปน็เลิศและโดดเด่น
เฉพำะทำงด้ำนกำรปฏบิติั

หมายเหต ุ* ผลกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัดประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

ผู้ก ากับดแูลหลัก

 - รองอธิกำรบดีผู้ก ำกับ
ดูแลหลัก

7. พัฒนำทักษะกำรเปน็พลเมืองโลก
ของผู้เรียน

นกัปฏบิติัมืออำชีพเพื่อ
พัฒนำสังคมในระดับ
ภมูิภำคด้วยนวัตกรรม 2. พัฒนำหลักสูตรใหม้ีควำมสอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ

ผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชนต่์อสังคม

ปี 2563ปี 2562
ค่าเป้าหมายตวัชีว้ัด

                                                           เป้าประสงค์ / ตวัชีว้ัดเป้าประสงค์ / ค่าเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ / กลยุทธ์
เป้าหมายที่ 3     ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงที่มีควำมเชี่ยวชำญ ตอบสนองอุตสำหกรรมเปำ้หมำยของประเทศ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้ำงควำมโดดเด่นและเปน็เลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

ตวัชีว้ัดเป้าประสงค์เป้าประสงค์
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เปา้ประสงค์ที่ 1
ตัวชีว้ัดเปา้ประสงค์

ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

1. พัฒนาระบบ
การรับเข้าศึกษา
ส าหรับคนทกุช่วง
วัย

1. ร้อยละของ
หลักสูตรที่รับผู้เรียน
ได้ตามแผน

80 30.59 80 46.15 80 80 1. พฒันาระบบการตลาดดิจิทลั
ส าหรับการรับเข้าศึกษา (การ
ผลิตส่ือ ประชาสัมพนัธ์ แรงจูงใจ)
 - พฒันาส่ือดิจิทลั รายสาขา 
และหลักสูตร (IG , Facebook , 
Twister)

7.00   9.00   11.00   - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - กองกลาง
 - วิทยาเขตตรัง
 - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. สร้างความเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาเครือข่าย 
(Education Pipeline)

5.00   5.00   5.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - วิทยาเขตตรัง
 - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

3. จัดท าค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง 3.00   3.00   3.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - วิทยาเขตตรัง
 - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

4. สร้างความเชื่อมโยงการรับเข้า
ศึกษากับเครือข่ายเปา้หมาย
 - สร้างเครือข่ายครูแนะแนว
 - พฒันาช่องทางแนะแนวรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง

5.00   5.00   5.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - วิทยาเขตตรัง
 - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                                                      กลยุทธ์ มาตการ ตัวชีว้ัดค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม /โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ. 2561-2565

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความโดดเด่นและความเปน็เลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
นักปฏบิติัมืออาชีพเพื่อพฒันาสังคมในระดับภมูิภาคด้วยนวัตกรรม
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต่ าที่กฎหมายก าหนด
2. ร้อยละของผู้สอนมีคุณสมบติั SMART TEACHER
3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ตัวชีว้ัดมาตรการ
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด

ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างกระบวนการ
รับเข้าศึกษารูปแบบใหม่
 ส าหรับหลักสูตรแบบ 
Formal และ Informal
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

N/A  - N/A  - 15 20 1. พฒันาหลักสูตรที่มีสอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ
ประเทศ

10.00 10.00 10.00  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
  - คณะ/วิทยาลัย

  1.1 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

  1.2 อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร

  1.3 อุตสาหกรรมการขนส่งและ
การบนิ

  1.4 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ
  1.5 ดิจิทลั

  1.6 อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
  1.7 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  1.8 อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
 กลุ่มรายได้ดี การทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ

  1.9 การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

  1.10 อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร

2. พัฒนาหลักสูตร
ใหม้ีความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และ
ทศิทาง  การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

1. พฒันาหลักสูตรเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง
และสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่

1. จ านวนหลักสูตร
ร่วมกับต่างประเทศ 
หลักสูตร 2 ภาษา 
หรือ หลักสูตรบรูณา
การข้ามศาสตร์
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

2. พฒันาหลักสูตรระยะส้ัน 10.00 10.00 10.00 
  2.1 ด้านนวัตกรรมเกษตร
  2.2 ด้านการจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ัง

  2.3 ด้านการพฒันาเมืองด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

  2.4 ด้านการจัดการฟาร์ม
อัจฉริยะ

  2.5 ด้านการจัดการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

 2.6 ด้านการส่งเสริมอาชีพ

3. พฒันาหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษาเชิงบรูณา
การกับการท างาน  (CWIE)

4. พฒันาหลักสูตรสหวิทยาการ

5. พฒันาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)
6. พฒันาหลักสูตรที่เปดิสอน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน/คณะ/วิทยาลัย
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

85 54.32 90 91.58 90 95 1. พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5.00   5.00   5.00   

   - สอนน้อยเรียนมาก Teach 
less learn more

   - หอ้งเรียนกลับทาง Flip 
class room

   - การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เปน็ฐาน (Activity-Based 
Learning) 
   - การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 

   - การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็
ฐาน (Problem-Based 
Learning)

   - การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เปน็ฐาน (Project-Based 
Learning)

   - การเรียนรู้ที่เน้นทกัษะ
กระบวนการคิด (Thinking 
Based Learning)

   - การเรียนรู้จากการบริการ 
(Service Learning)

   - การเรียนรู้จากการสืบค้น 
(Inquiry-Based Learning) 

   - การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning)

3. พัฒนาการ
จัดการเรียนรูแ้บบ
 Active Learning

1. เร่งพฒันา
กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning

1.ร้อยละของผู้สอนที่
มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

47



ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

 - การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
บริการชุมชน (Community 
Based Learning)

   - ฯลฯ
2. สนับสนุนการพฒันาการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning

5.00   5.00   5.00    - คณะ/วิทยาลัย

 3. พฒันาวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้แบบ Active 
Learning

5.00   5.00   5.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

 4. ปรับปรุงกฏ ระเบยีบ ที่
เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา

1.00   1.00   1.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

30  - 40  - 50 60 1. ก าหนดสาขาเปา้หมายการ
พฒันาของมหาวิทยาลัย

0.10   0.10   0.10    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

  1.1 สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เปา้หมายของประเทศ

  1.2 สอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิง
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2. พฒันาผู้สอนใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามสาขา
เปา้หมายการพฒันาของ
มหาวิทยาลัย

10.00 10.00 10.00  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

3. ติดตามผลจากการพฒันา
ผู้สอนตามสาขาวิชาชีพสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์

1.00   1.00   1.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

4. ปรับปรุงกระบวนการสรรหา
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพ

1.00   1.00   1.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

1. เร่งพฒันาผู้สอนใหม้ี
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพ

4. พัฒนาผู้สอน
เปน็ SMART 
TEACHER

1. ร้อยละของผู้สอน
ที่ได้รับการพฒันา
ด้านวิชาชีพในสาขา
เปา้หมายการพฒันา
ของมหาวิทยาลัย
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพจากรุ่นสู่รุ่น

3.00   3.00   3.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

80  - 85  - 90 95 1. เพิ่มศักยภาพผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

10.00 10.00 10.00 

  - ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

  - ด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
  - ด้านการจัดการส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้

2. พฒันาระบบประเมินผู้สอน 
(คณะกรรมการ Audit +นักศึกษา)
 - สร้างเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และ
ด าเนินการอย่างเปน็ระบบและ
สม่ าเสมอ

1.00   1.00   1.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

3. เชื่อมโยงผลการประเมิน
ผู้สอนกับการประเมินผลปฏบิติั
ราชการ

0.10   0.10   0.10    - กองบริหารงานบคุคล

1.ร้อยละของผู้สอนที่
จัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบ LMS เต็ม
รูปแบบ

60 58.19 70 71.73 70 80 1. พฒันาระบบส่ือการเรียนการ
สอนแบบ Online ( LMS , 
MOOC)
 - จัดต้ังศูนย์พฒันาส่ือการเรียน
การสอนออนไลน์

5.00   5.00   5.00    - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างระบบการถ่ายโอนหน่วย
กิต (Credit Transfer) จากการ
เรียนการสอนออนไลน์ ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา

5.00   5.00   5.00     - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

2. เร่งพฒันาผู้สอนใหม้ี
ความเชี่ยวชาญด้าน
จัดการเรียนรู้

3. เร่งพฒันาผู้สอนใหม้ี
ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
การส่ือสาร

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน

1. ร้อยละผู้สอน
ได้รับคะแนนประเมิน
ในระดับดีขึน้ไป
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

3. พฒันาผู้สอนด้านการส่ือสาร
และการถ่ายทอดความรู้

10.00 10.00 10.00  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

50 3.23 60 29.52 70 80 5.00   5.00   5.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
- คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและ
เชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการ

0.10   0.10   0.10    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - กองบริหารงานบคุคล

4. บริหารจัดการผู้สอน
รูปแบบใหม่ใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอน

1. ร้อยละผู้สอนที่ท า
หน้าที่สอนเปน็หลัก
มีภาระงานสอน
เปน็ไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด
       เกณฑ์
( งานสอน : งานวิจัย
 : งานบริการวิชาการ
 : งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ) 
70 : 10 : 10 : 10

85  - 90  - 95 95 1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานสอน
ใหส้อดคล้องกับรูปแบบการ
พฒันาผู้สอนรูปแบบใหม่

1.00   1.00   1.00    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
- คณะ/วิทยาลัย

1. พฒันาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้สอน

2. ร้อยละของผู้สอน
ที่สอบผ่านสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

80 96.76 85 96.62 90 95 1. จัดใหม้ีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ 
(Ecosystem)

20.00 20.00 20.00 

  - Social Lab
  - Creative Hub
  - Coworking Space
  - Entrepreneur Space 
  - Laboratory
  - อุทยานเกษตร (Agricultural
 Park )
 - ฯลฯ

2  - 5  - 10 15 1. เพิ่มช่องทางการจัดการเรียน
การสอน Online

5.00   5.00   5.00   

  - MOOC
  - LMS/Moodle
  - Smart Classloom
  - Web basd course
  - ฯลฯ

2. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อเทคโนโลยีดิจิทลั
ส าหรับการเรียนรู้

80  - 85  - 90 95 1. สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั
 - E-Library
 - E-Journal
 - E-Book

3.00   3.00   3.00   

 - ฯลฯ

1. สร้างพื้นที่สนับสนุน
การเรียนรู้ (Ecosystem)

5. พัฒนาระบบ
นิเวศน์
(Ecosystem) ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
รูปแบบใหม่

2. สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับ
การเรียนรู้

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ส านักงานวิทยาเขตตรัง
 - ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ส านักงานวิทยาเขตตรัง
 - ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ส านักงานวิทยาเขตตรัง
 - ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

1. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ (Ecosystem)

1. ร้อยละของ
รายวิชาที่นับหน่วยกิ
ตจากระบบการเรียน
การสอน Online
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

87  - 89  - 91 93 1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนรู้
รูปแบบใหม่
 - ก าหนดพื้นที่ Hi Speed Area

30.00 30.00 30.00 

2. สนับสนุนอุปกรณ์การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั

50.00 50.00 50.00 

3. พฒันาระบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั

10.00 10.00 10.00 

4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกด้านระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem) ที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1. จ านวนกิจกรรมที่
ร่วมมือกับเครือข่าย 
ภายนอกเพื่อใช้
ประโยชน์จากระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem)
 ร่วมกัน

15 78 15 56 15 20 1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem) จาก
เครือข่ายความร่วมมือ

2.00   2.00   2.00    - คณะ/วิทยาลัย

5 -15.19 5 81.01 5 5 1. พฒันาระบบสอบสมรรถนะ
วิชาชีพของมหาวิทยาลัย

10.00 10.00 10.00 

2. เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่
การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
ขององค์กรภายนอก

10.00 10.00 10.00 

3. พฒันากระบวนการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน

10.00 10.00 10.00 

10 81.40  10 15.38- 10 15 1. สร้างแรงบนัดาลใจและ
กระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม

5.00   5.00   5.00    - คณะ/วิทยาลัย

2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมแก่
ผู้เรียน

3.00   3.00   3.00   

6. พัฒนาความ
เปน็เลิศและโดด
เด่นเฉพาะ
ทางด้านการปฏบิตัิ

1. สร้างผู้เรียนใหเ้ปน็
นักปฏบิติัมืออาชีพ

3. สนับสนุนระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพื่อการจัดการ
เรียนรู้

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
- คณะ/วิทยาลัย

 - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ร้อยละการเพิ่มขึน้
ของผู้เรียนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะ
วิชาชีพจากองค์กร
ภายนอก

1. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การจัดการเรียนรู้

2. ร้อยละการเพิ่มขึน้
ของผลงาน
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
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ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ตัวชีว้ัดมาตรการ

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
ป ี2562 ป ี2563 ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมการน าผลงานด้าน
นวัตกรรมของผู้เรียนสู่เวทกีาร
ประกวดแข่งขันและการน าไปใช้
ประโยชน์

10.00 10.00 10.00 

4. ส่งเสริมการน าผลงานด้าน
นวัตกรรมของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5.00   5.00   5.00   

7. พัฒนาทกัษะ
การเปน็พลเมือง
โลกของผู้เรียน

1. เร่งพฒันาทกัษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
การส่ือสาร

1. ร้อยละการเพิ่มขึน้
ของคะแนนสอบ
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน

5 13.64 5 43.07 5 10 1. พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ

10.00 10.00 10.00  - คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ภาษา

2. ร้อยละการเพิ่มขึน้
ของคะแนนสอบ
สมรรถนะเทคโนโลยี
ดิจิทลัของผู้เรียน

5 3.97 5 -0.96 5 10 1.พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

10.00 10.00 10.00  - คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20  - 30  - 40 50 1.พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
น าเสนอแนวคิด (Pitching)

5.00   5.00   5.00    - คณะ/วิทยาลัย

2.สร้างเวทกีารน าเสนอแนวคิด 
(Pitching) ด้านนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์

5.00   5.00   5.00   

1. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้ใช้บณัฑิต

88  - 89 N/A 90 91 1.พฒันาศักยภาพผู้เรียนตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

30.00 30.00 30.00  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

2. ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปน็ผู้ประกอบการ

2 15.34 4 28.30 4 6 1.พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
เปน็ผู้ประกอบการ

5.00   5.00   5.00     - ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน
 - คณะ/วิทยาลัย

หมายเหต ุ* ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

2. เร่งพฒันาทกัษะการ
ใช้ชีวิตและงานอาชีพ

3.จ านวนรางวัลที่
ได้รับจากการ
น าเสนอแนวคิด 
(Pitching)
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การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และที่ส าคัญ
ผลงานวิจัยต้องก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน พ้ืนที่ และด้าน
วิชาการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (MIT) ภายใต้กระบวนการวิจัย
เ พ่ือสร้ า งองค์ความรู้ และวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ การที่ สั ม พันธ์กับชุมชน ศิษย์ เก่ า  และภาคอุตสาหกรรม  
โดย Research Platform มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ตัวป้อน (Input)  
มหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์วิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยค านึงถึงความคุ้มทุน  

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และมหาวิทยาลัย เป็นส าคัญ 
2. กระบวนการ (Process)  

มหาวิทยาลัยวางกระบวนการการด าเนินงานวิจัยไว้ 3 ลักษณะ คือ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา และการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ความรู้ใหม่ โดยมีลักษณะทุนส าหรับการด าเนิน
งานวิจัย 3 รูปแบบ คือ ทุนวิจัยแบบให้เปล่า (Free) ทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Matching Fund) และทุนวิจัย 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Income) 

3. ผลผลิต (Output)  
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 

นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านพาณิชย์ เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และ 
ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

2. ด้านนโยบาย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 

3. ด้านสาธารณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านชุมชนและพ้ืนที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

5. ด้านวิชาการ เป็นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น วารสาร
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึง
น าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/Impact)  
ผลส าเร็จจากการวิจัยต้องมีผลลัพธ์และผลกระทบ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคมอย่างแท้จริง 
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พันธกิจที ่2       สร้างงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ปี 2563 ปี 2564
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

1. ร้อยละของผลงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เพือ่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

20 18.35 30 65.43 40 50 1. พัฒนาระบบการบริหารงานวจิัย
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์

2. ร้อยละของเงินทุนวจิัยภายนอกเพิม่ขึ้น 10 10 10 163.85 10 10 2. พัฒนางานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ เพือ่
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค

3. จ านวนหน่วยงานทีน่ าผลงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

10 10 15 26 15 15 3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผล
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จาก
งานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งานสร้างสรรค์

หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานตัวชี้วดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

ปี 2562

 - รองอธกิารบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

                            เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / ค่าเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ / กลยุทธ์
เป้าหมายที ่2     เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวฒันธรรมของชุมชนด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม

ยุทธศาสตร์ที ่2   สร้างงานวจิัยเพือ่พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

ผลงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรม และงานสร้างสรรค์
 น าไปสู่การใช้ประโยชน์และ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม 
ระดับภูมิภาค

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ปี 2561 กลยุทธ์ ผู้ก ากับดูแลหลัก
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เป้าประสงค์ที่ 2
ตวัชี้วดัเป้าประสงค์

ปี 2563 ปี 2564
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานวจิัย
สิ่งประดษิฐ์ 
นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์

1. บริหารจดัการ
ผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์

1.ร้อยละของผู้สอนที่
ท าหน้าที่วิจยัเป็นหลัก 
มีภาระงานวิจยัเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด
      เกณฑ์
(งานวิจยั : งานสอน : 
งานบริการวิชาการ : 
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85  - 90 95 1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกบั
รูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบ
ใหม่

0.50   0.50    0.50    - คณะ/วิทยาลัย

N/A N/A 5  - 10 15 1. ก าหนดคุณสมบัติของนักวิจยั
มืออาชพี

0.10   0.10    0.10   

2. พัฒนาชอ่งทางความกา้วหน้าใน
อาชพีส าหรับผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจยั
เป็นหลัก

1.00   1.00    1.00   

กลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

ปี 2561 ปี 2562

          กลยทุธ ์มาตการ ตวัชี้วดัค่าเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ. 2561-2565
ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจยัเพื่อพัฒนาเชงิพื้นที่และกอ่ให้เกดิคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

2. ร้อยละของเงินทุนวิจยัภายนอกเพิ่มขึ้น
3. จ านวนหน่วยงาน  ที่น าผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์

ผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใชป้ระโยชน์และขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ สังคม ระดับภมูิภาค
1. ร้อยละของผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชงิพาณิชย์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2562

งบประมาณ (ลา้นบาท)
มาตรการ

ปี 2563 ปี 2564
ตวัชี้วดัมาตรการ

1. ร้อยละของนักวิจยั
มืออาชพีต่ออาจารย์
ผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจยั
เป็นหลัก

2. สร้างนักวิจยัมือ
อาชพี

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา
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ปี 2563 ปี 2564
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

กลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

ปี 2561 ปี 2562 หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2562

งบประมาณ (ลา้นบาท)
มาตรการ

ปี 2563 ปี 2564
ตวัชี้วดัมาตรการ

N/A N/A 70  - 75 80 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจยัสู่ความ
เป็นมืออาชพี

10.00 10.00   10.00 

2. พัฒนาหน่วยวิจยัตามอตัลักษณ์
ของศรีวิชยั

5.00   5.00    5.00   

3. จดัต้ังศูนยว์ิจยัสู่ความเป็นเลิศ  - 10.00   10.00 
4. พัฒนาระบบนักวิจยัพี่เล้ียงและ
ที่ปรึกษา

2.00   2.00    2.00   

 3. จ านวนศูนยค์วาม
เป็นเลิศ

N/A N/A  -  - 1  - 5. จดัท าฐานขอ้มูลความเชี่ยวชาญ
ของนักวิจยั

0.10   0.10    0.10   

3. สนับสนุนระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem)
 ด้านการวิจยั

N/A N/A 80  - 85 90 1. พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 
มาตรการ กลไก  วิธีการและการ
บังคับใชท้ี่เอื้อต่อการวิจยั

0.50   0.50    0.50   

2. พัฒนาระบบ ก ากบัติดตามและ
รายงานผล การวิจยั

0.50   0.50    0.50   

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ริการต่อ
ระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้านการ
วิจยั

N/A N/A 80  - 85 90 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มูลเพื่อการวิจยั

2.00   2.00    2.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา

2. พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการวิจยั 10.00 20.00   30.00  - คณะ/วิทยาลัย
   - Social Lab
   - Creative Hub
   - Coworking Space
   - Consult
   - Innovative Villages
   - ศูนยเ์คร่ืองมือการวิจยั 
     (ท าความร่วมมือกบัเครือขา่ย)

   - ฯลฯ

2. ร้อยละของนักวิจยัที่
ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจยัจากแหล่งทุน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 
200,000 บาทต่อคนต่อ
ปี (คิดจากผู้สอนที่ท า
หน้าที่วิจยัเป็นหลัก)

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา

1. ร้อยละความพึง
พอใจของนักวิจยัต่อ
ระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้านการ
วิจยั
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ปี 2563 ปี 2564
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

กลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

ปี 2561 ปี 2562 หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2562

งบประมาณ (ลา้นบาท)
มาตรการ

ปี 2563 ปี 2564
ตวัชี้วดัมาตรการ

3. พัฒนาห้องปฎบิัติการให้ได้
มาตรฐาน

10.00 10.00   10.00  - คณะ/วิทยาลัย

5 N/A 10 44.44 15 20 1. จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.00   2.00    3.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา

2. ประกวดผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
บูรณาการกบัการเรียนการสอน
และพันธกจิอื่น

2.00   3.00    4.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - คณะ/วิทยาลัย

3.พัฒนางานวิจยัสถาบัน เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ
ส าหรับการบริหารจดัการองค์กร

2.00   3.00    4.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - คณะ/วิทยาลัย

N/A N/A 10  - 10 10 1. พัฒนาโจทยว์ิจยัเพื่อน าไปสู่การ
ใชป้ระโยชน์

5.00   10.00   15.00 

   - นวัตกรรมการเกษตร
   - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
   - นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
เมือง

2. เร่งรัดการสร้าง
เครือขา่ยแหล่งทุนวิจยั
จากภาครัฐและเอกชน

1. ร้อยละของ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนที่เป็นเครือขา่ยวิจยั
เพิ่มขึ้น

N/A N/A 5  - 5 5 1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตร
ร่วมกบัเครือขา่ยวิจยัเพื่อยกระดับ
คุณภาพงานวิจยั

1.00   1.00    1.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - คณะ/วิทยาลัย

1. สร้างงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 และงานสร้างสรรค์ ที่
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสังคมและ
อตุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

1. ร้อยละของทุนวิจยั
เพิ่มขึ้น

4. บูรณาการงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 และงานสร้างสรรค์
ร่วมกบัพันธกจิอื่น

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการ
กบัการเรียนการสอน
และพันธกจิอื่นอกีอยา่ง
น้อย 1 ด้าน

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - คณะ/วิทยาลัย

2. พัฒนางานวจิัย 
สิ่งประดษิฐ์ 
นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัในระดบั
ภมูภิาค
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ปี 2563 ปี 2564
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

กลยทุธ์
ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

ปี 2561 ปี 2562 หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2562

งบประมาณ (ลา้นบาท)
มาตรการ

ปี 2563 ปี 2564
ตวัชี้วดัมาตรการ

2 2 6 43 8 10 1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โดย
ใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการส่ือสาร
คุณค่างานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
สู่กลุ่มเป้าหมาย

2.00   2.00    3.00   

   - จดักจิกรรมประกวดส่ือ
ประชาสัมพันธ์ด้านการวิจยั

   - ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก 
Search Engin เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

   - พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์
อเิล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์(Motion Graphic ,
 Info Graphic, Viral)

   - ฯลฯ
2 2 2 21 2 2 1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้

เอื้อต่อการใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์
จากงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

1.00   1.00    1.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - โครงการจดัต้ังส านักการ
จดัการนวัตกรรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

2. พัฒนาระบบการตลาดดิจทิัล
เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทาง
ธุรกจิ

1.00   2.00    3.00    - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - โครงการจดัต้ังส านักการ
จดัการนวัตกรรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

หมายเหต ุ* ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

2. พัฒนาระบบและ
กลไกการใชป้ระโยชน์
จากงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 และงานสร้างสรรค์ 
เชงิพาณิชย์

1. จ านวนผลงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่
น าไปใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณิชย์

3. สง่เสริมการ
ถ่ายทอดและขยาย
ผลการใชป้ระโยชน์
เชงิพาณชิย ์จาก
งานวจิัย 
สิ่งประดษิฐ์
นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา
 - โครงการจดัต้ังส านักการ
จดัการนวัตกรรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

1. ส่ือสารคุณค่าและ
ผลกระทบเชงิบวกจาก
งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์   ต่อแหล่ง
ทุน สังคม และผู้ใช้
ประโยชน์

 1. จ านวนผลงานวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่
น าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น

60



 



 
5. 

So
cia

l E
ng

ag
em

en
t P

la
tfo

rm
   

 

 

61



การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บริการวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวน า ( Innovation 

led academic service) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม สู่การขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น 
กับดักรายได้ปานกลาง (MIT) โดยยึดหลักการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social Engagement)  
คือการร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกราย 
(Mutual benefits) เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and Scholarship) และ
เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measureable Social Impact) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดย Social Engagement Platform มีองค์ประกอบ  
4 ส่วน ดังนี้ 

1. ตัวป้อน (Input)  
มหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์การบริการวิชาการโดยค านึงถึงความต้องการของผู้ รับบริการวิชาการและ

ออกแบบวิธีการที่ค านึงความคุ้มทุนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้รับบริการวิชาการ (Academic 
Stakeholder) ได้แก่ ผู้สูงอายุ ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ  SME/OTOP ภาคอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานภาครัฐเป็นเป้าหมายส าคัญ โดยมีลักษณะการบริการวิชาการ 3 รูปแบบดังนี้  

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
2) การบริการวิชาการแบบร่วมทุน  
3) การบริการวิชาการแบบท่ีก่อให้เกิดรายได้  

2. กระบวนการ (Process)  
มหาวิทยาลัยวางกระบวนการด าเนินการบริการวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวน า (Innovation led 

academic service) ทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษา การศึกษาวิจัย และการพัฒนาร่วมกับผู้รับบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ  

3. ผลผลิต (Output)  
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากการบริการวิชาการ เป็น ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่มีมูลค่าสูง และ

นวัตกรรมจากการบริการ ซึ่งประโยชน์ที่ ได้รับจากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและ
ทันสมัยและผลงานทางวิชาการท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/Impact)  
ผลส าเร็จจากการบริการวิชาการต้องมีผลลัพธ์และผลกระทบที่ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่

น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพในด้านการน านวัตกรรมไปยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิง
พาณิชย์  
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พันธกิจที ่3       ใหบ้ริการแกสั่งคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ป ี2564 ป ี2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
 ชุมชนในภมิูภาค อย่างยัง่ยืน
ด้วยนวัตกรรม

ชุมชน สังคม ในระดับภมูภิาค มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการ
วิชาการ

2. ส่งเสริมและสนบัสนนุคุณภาพชีวิต
ของสังคมและชุมชน

หมายเหต ุ* ผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

                                         เปา้ประสงค์ / ตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ / ค่าเปา้หมาย / ผู้รับผิดชอบ / กลยทุธ์
เปา้หมายที ่2     เปน็เสาหลักของภมูภิาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3   สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่กอ่ใหเ้กดิโอกาสทางธุรกจิ

คะแนน
การวัด
คุณภาพ
ชีวิต
เพิ่มขึน้
ร้อยละ 5

34.61 คะแนน
การวัด
คุณภาพ
ชีวิต
เพิ่มขึน้
ร้อยละ 5

ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

คะแนน
การวัด
คุณภาพ
ชีวิต
เพิ่มขึน้
ร้อยละ
 5

29.53

ผู้ก ากับดแูลหลกั

คะแนน
การวัด
คุณภาพ
ชีวิต
เพิ่มขึน้
ร้อยละ
 5

ป ี2562 ป ี2563เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ กลยทุธ์

 - รองอธิการบดีผู้ก ากบัดูแลหลัก

3. สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
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เป้าประสงค์ที ่3
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

1. พัฒนาระบบ
นวตักรรมการบริการ
วชิาการ

1. บริหารจัดการ
ผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การบริการวชิาการ

1.ร้อยละของผู้สอนที่
ท าหน้าทีบ่ริการ
วชิาการเป็นหลัก มี
ภาระงานบริการ
วชิาการเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด
       เกณฑ์
(งานบริการวชิาการ : 
งานสอน : งานวจิัย : 
งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม) 
70 : 10 : 10 : 10

85  - 90  - 95 95 1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานบริการวชิาการ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน
รูปแบบใหม่

 -  -  -  - คณะ/วทิยาลัย

2  - 3  - 1. ก าหนดคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ 0.10   0.10   0.10   
2. พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการ
ตามอัตลักษณ์ของศรีวชิัย

1.00   1.00   1.00   

3. พัฒนาศักยภาพนักบริการวชิาการสู่
ความเป็นมืออาชีพ

2.00   3.00   3.00   

4. ก าหนดจรรยาบรรณความเป็นมืออาชีพ 0.10   0.10   0.10   

ปี 2563

2. สร้างนักบริการ
วชิาการมืออาชีพ

                              กลยุทธ์ มาตการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ. 2561-2565

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างนวตักรรมการบริการวชิาการทีก่่อให้เกิดโอกาสทางธรุกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวติของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวตักรรม
ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ปี 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ปี 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ปี 2564
ปี 2562

 - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. ร้อยละของนัก
บริการวชิาการมือ
อาชีพต่อผู้สอนทีม่ี
หน้าทีบ่ริการวชิาการ
เป็นหลัก
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2563
งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ์
ปี 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ
ปี 2563

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2564

ปี 2562

3 สนับสนุนระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem)
 ด้านการบริการ
วชิาการ

80 1. พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
 กลไก  วธิกีารและการบังคับใช้ทีเ่อื้อต่อ
การบริการวชิาการ

0.10   0.10   0.10     - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. สร้างระบบมาตรฐาน การบริการวชิาการ 1.00   1.00   1.00   

3. สร้างแรงจูงใจทีเ่อื้อต่อการด าเนินงาน
บริการวชิาการ

5.00   5.00   5.00   

4. พัฒนาระบบ ก ากับติดตามและรายงาน
ผล การบริการวชิาการ

1.00   1.00   1.00   

80  - 85  - 90 95 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
และช่องทางการให้บริการวชิาการเพือ่การ
เผยแพร่

2.00   2.00   2.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พัฒนาพืน้ทีส่นับสนุนการให้บริการ
วชิาการ

5.00   5.00   5.00    - คณะ/วทิยาลัย

     - Social Lab
     - Creative Hub
     - Coworking Space
     - Consult
     - หน่วยบริการวชิาการเคล่ือนที่
(Mobile Unit)

     - ฯลฯ

1. ร้อยละความพึง
พอใจของนักบริการ
วชิาการต่อระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem)
 ด้านการบริการ
วชิาการ

 - 90 95

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้าน
การบริการวชิาการ

 - 85
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2563
งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ์
ปี 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ
ปี 2563

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2564

ปี 2562

3. แสวงหาเครือข่ายทีส่นับสนุนทุนการ
บริการวชิาการ

1.00   1.00   1.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย

4. จัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการ
บริการวชิาการ

5.00   2.00   2.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

15 87.88 30 50.70    45 50 1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
บริการวชิาการร่วมกันระหวา่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1.00   1.00   1.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. ประกวดผลงานบริการวชิาการทีบู่รณา
การกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

2.00   2.00   2.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

50 1. พัฒนาโจทย์การบริการวชิาการเพือ่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5.00   5.00   5.00   

   - นวตักรรมการเกษตร

   - นวตักรรมการท่องเทีย่ว
   - นวตักรรมเพือ่การสร้างสรรค์เมือง
2. พัฒนานวตักรรมการบริการวชิาการ 3.00   3.00   3.00    - โครงการจัดต้ังส านัก

การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย

1. ร้อยละผลงาน
บริการวชิาการที่
บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและ
พันธกิจอื่นอย่างน้อย 1
 ด้าน

4. บูรณาการงาน
บริการวชิาการร่วมกับ
พันธกิจอื่น

1. ร้อยละของ
ผู้รับบริการทีม่ีรายได้
เพิม่ขึ้น

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวติ
ของสังคมและชุมชน

1. ให้บริการวชิาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการในระดับ
ภูมิภาค

 - 55  - 60 65  - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2563
งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ์
ปี 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ
ปี 2563

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปี 2564

ปี 2562

10  - 15  - 20 25 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการแบบ
มุ่งเป้า (6 พืน้ที ่พืน้ทีล่ะ 2 ราย รวมจ านวน
 12 ราย)

1.00   1.00   1.00   

   - ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและบริการ

   - ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร

3. สร้างรายได้จากการ
บริการวชิาการ

10 116.21 10 130 10 10 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่การหา
รายได้จากการบริการวชิาการ (การเป็นที่
ปรึกษา/วทิยากร/อาจารย์พิเศษ)

3.00   3.00   3.00    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการวชิาการที่
ก่อให้เกิดรายได้

5.00   5.00   5.00   

   - การรับจ้างศึกษาและวจิัย
   - การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
   - การให้บริการวชิาการหลักสูตรระยะ
ส้ันและหลักสูตรฝึกอบรม

   - การให้บริการวชิาการตามนิยาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิัย วา่ด้วยการบริการทางวชิาการที่
ก่อให้เกิดรายได้

2. เร่งรัดการสร้าง
เครือข่ายแหล่งทุน 
จากภาครัฐและเอกชน

1. ร้อยละของ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนทีเ่ป็นเครือข่าย
เพิม่ขึ้น

10 418.08 10 714.77 15 20 1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับ
เครือข่ายเพือ่ด าเนินกิจกรรมการ
สร้างสรรค์คุณค่าเพิม่ร่วมกันให้กับสังคม 
(CSV : Creatiing Shared Value)

0.50   0.50   0.50    - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย

หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานตัวชี้วดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

2. ร้อยละของ
ผู้รับบริการวชิาการมี
รายได้เพิม่ขึ้นและ
เข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้สูง
(ผู้รับบริการแบบร่วม
ทุนหรือก่อให้เกิด
รายได้)

1. ร้อยละของรายได้
จากการให้บริการ
วชิาการเพิม่ขึ้น

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดหารายได้
จากการบริการวชิาการ

 - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย

 - โครงการจัดต้ังส านัก
การจัดการนวตักรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - คณะ/วทิยาลัย
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วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งเน้นท านุบ ารุง สืบทอด รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงอยู่โดยการเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมด้วย
หลักการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตาม
แนวความคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมด้วยกลไกทางการตลาด และบูรณาการองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้กรอบการด าเนินงาน “ศิลปวัฒนธรรม ด ารงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรม เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน”  
โดย Cultural Enterprise Platform มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ตัวป้อน (Input)  
มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชน และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือยืนยันถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
รวมไปถึงพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ใน 3 ด้านดังนี้ 

1) มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ได้แก่ ความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชน
ในท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดต่อกันจากสถาบันต่าง  ๆ 
ในชุมชน เช่น จากสถาบันครอบครัว สถาบันความเชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง 
สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  

2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถ ุผลงานศิลปหัตถกรรม  

3) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ได้แก่  
- เรื่องราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวัฒนธรรมด้านภาษา   
- ศิลปะการแสดง (Performing arts) หมายรวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลป

การเต้นร า ร่ายร า และการแสดงออกในพิธีกรรมและเพลงร้องพ้ืนบ้าน 
- แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ (Social practices, rituals and 

festive events) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างเป็นประจ าประกอบการด ารง 
ชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน 

- ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and practices 
conceding nature and the universe) ในส่วนนี้หมายถึง องค์ความรู้ ความช านาญ 
ทักษะ การปฏิบัติ เครื่องหมายแสดงออกที่ชุมชนได้มีการพัฒนา และท าให้อยู่ถาวรที่มี
การปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกมาในรูปแบบของคุณค่า ความเชื่อ 
พิธีกรรม พิธีการเยียวยารักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคมหรือสถาบันและองค์กรทาง
สังคม  

- งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Traditional craftsmanship) หมายถึง ทักษะ และองค์ความรู้ที่
แสดงออกมาจากงานช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบรรพชน ซึ่งเป็น
ทักษะที่มีความจ าเป็นในการสืบทอดองค์ความรู้ของช่างฝีมือสู่คนรุ่นหลังภายในชุมชน  
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2. กระบวนการ (Process)  
มหาวิทยาลัยวางกระบวนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ

ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายชุมชนและเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย (Cultural Network) และแบ่งปันระบบนิเวศทางวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน (Ecosystem) เพ่ือหนุนน าภารกิจไปสู่เป้าหมาย 

3. ผลผลิต (Output)  
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่น าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovation) เข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ ศิลปะการแสดง การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และทรัพยากรด้านการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณค่าและมูลค่าเชิงพาณิชย์ อย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/Impact)  
ผลส าเร็จจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลลัพธ์และผลกระทบที่สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (แหล่ง+วัฒนธรรม) ด้วยกลไกด้านการตลาด (Marketing Plan) ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติ 
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พันธกิจที ่4        สืบทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรมสร้างสรรค์

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน
5  - 5 N/A 5 5 1. ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดก

วฒันธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า

2. สร้างสรรค์มรดกวฒันธรรมสู่
วสิาหกิจวฒันธรรม
3. อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่า
ส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานตัวชี้วดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

ผู้ก ากับดูแลหลัก

 - รองอธกิารบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

                             เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / ค่าเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ / กลยุทธ์
เป้าหมายที ่2      เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวฒันธรรมของชุมชนด้วยวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม

ยุทธศาสตร์ที ่4   สร้างสรรค์มรดกทางวฒันธรรมบนแนวคิดวสิาหกิจวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดก
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ด้วย
นวตักรรมอย่างยั่งยืน

ร้อยละการเพิม่ขึ้นของนวตักรรม
ทีส่ร้างคุณค่าต่อ   มรดก
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 กลยุทธ์
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เป้าประสงค์ที่ 4 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน
2.51-
3.50

 - 3.51-
4.50

 - 4.51 ขึ้นไป 4.51 ขึ้นไป 1. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมรดก
วัฒนธรรมจากแหล่งวัฒนธรรม

0.50    0.50   0.50    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

2. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนระบบ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

3.00    3.00   3.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
 

3. จัดท าเคร่ืองมือวัดคุณค่ามรดก
วัฒนธรรม

2.00    2.00   2.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม

5.00    5.00   5.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

2) ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี

3) ความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม

4)ความสามารถในการสืบทอด
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

ปี 2565

1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้

       กลยุทธ์ มาตการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ. 2561-2565

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อ มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

1. ท านุบ ารุง  สืบ
ทอด มรดก
วัฒนธรรมให้
ด ารงอยู่อย่างมี
คุณค่า

1. ส่งเสริมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม บน
พื้นฐานความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม และเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน

1. ระดับความส าเร็จของการ
ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดก
วัฒนธรรมเป้าหมายด ารงคุณค่า
ทางมรดกวัฒนธรรม (คะแนน
เต็ม 5)
การวัดคุณค่ามรดกวัฒนธรรมมี 
7 ระดับ ดังนี้
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

5) ความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สืบค้นได้

6) ความผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น
7) ความเข้มแข็งในการรักษา
เอกลักษณ์

2. บริหารจัดการผู้สอน
รูปแบบใหม่ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
หลัก มีภาระงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
       เกณฑ์ 
(งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
งานสอน : งานวิจัย : งาน
บริการวิชาการ) 70 : 10 : 10 : 
10

85  - 90  - 95 95 1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบ
ใหม่

0.10    0.10   0.10    - คณะ/วิทยาลัย

2 4 1. ก าหนดคุณลักษณะความเป็นมือ
อาชีพ

0.10    0.10   0.10    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

2. พัฒนาศักยภาพนักวัฒนธรรมสู่
ความเป็นมืออาชีพ

1.00    1.00   1.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

3. ก าหนดจรรยาบรรณนัก
วัฒนธรรมมืออาชีพ

0.10    0.10   0.10    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

4. สร้างมาตรฐานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของ
ศรีวิชัย

1.00    1.00   1.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

3. สร้างนักวัฒนธรรม
สร้างสรรค์มืออาชีพ

1.ร้อยละของนักวัฒนธรรมมือ
อาชีพต่อผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก

 -  -3 5
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

15 45 1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.00    1.00   1.00    -ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

2. สร้างสรรค์
มรดกวัฒนธรรมสู่
วิสาหกิจวัฒนธรรม

1. เร่งพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่

1. จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม

3 1 3 5 6 9 1. จัดท ากระบวนการสร้างมรดก
วัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจ
วัฒนธรรม
   - พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม
   - ออกแบบต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
   - พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้วย
นวัตกรรม
   - เพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกลไกด้านการตลาด

3.00    3.00   3.00    - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
 - คณะ/วิทยาลัย

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
กลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม

5  - 5  - 5 5

3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไป
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม

3 4 6  - 5 5

2.51-
3.50

 - 3.51-
4.50

N/A 4.51 ขึ้นไป 4.51 ขึ้นไป 2.00    2.00   2.00    - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - วิทยาเขตตรัง
 - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 - กองกลาง

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมตามอัตลักษณ์
เชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ระดับความส าเร็จของการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
(คะแนนเต็ม 5)

1. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจ
อื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

4. บูรณาการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับพันธกิจอื่น

3. อนุรักษ์ พัฒนา
 และสร้างคุณค่า
สิ่งแวดล้อม

 -  -30 90

 - ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
 - คณะ/วิทยาลัย

2. ประกวดผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอื่น

2.00    2.00   2.00   
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

6  - 6 8 6 6 1. ก าหนดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปกปักรักษาให้มีลักษณะเป็นป่า 
(หมวดสถานที่และโครงสร้าง
พื้นฐาน: UI Green matrix 2017)

3.00    3.00   3.00    - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - ส านักงานวิทยาเขต
 - กองกลาง

2. การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงาน
และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ : UI Green matrix 
2017)

5.00    5.00   5.00   

3.ก าหนดนโยบายด้านการใช้
กระดาษพลาสติก (หมวดของเสีย :
 UI Green matrix 2017)

5.00    5.00   5.00   

4. ด้านการบริหารจัดการน้ า  
(หมวดน้ า : UI Green matrix 
2017)

 -  - 5.00   

5. ด้านการจัดการขนส่ง   (หมวด
การขนส่ง : UI Green matrix 
2017)

 -  - 5.00   

6. ด้านการศึกษา(หมวดการศึกษา :
 UI Green matrix 2017)

5.00   

7.เตรียมความพร้อม การเข้าร่วม
การจัดอันดับ Green Campus 
ตามเกณฑ์ UI

 -  - 5.00   

2. จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้
เกิดการพัฒนาองค์กรตาม
องค์ประกอบของ Green 
Campus
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

2. แก้ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบ
เชิงพื้นที่

1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้
แก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ

6  - 6  - 6 6 1. จัดท า Value chain การจัดการ
ขยะ

1.00    1.00   1.00   

2. จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาการจัดการขยะ

6  - 6 10 6 6

3. บริหารจัดการผู้สอน
รูปแบบใหม่ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
(ส่ิงแวดล้อม)

1.ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ส่ิงแวดล้อม) เป็นหลัก มีภาระ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ส่ิงแวดล้อม) เป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด        
 เกณฑ์ 
(งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ส่ิงแวดล้อม) : งานสอน : 
งานวิจัย : งานบริการวิชาการ) 
70 : 10 : 10 : 10

85  - 90  - 95 95 1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอนรูปแบบใหม่

0.10    0.10   0.10    -คณะ/วิทยาลัย

2  - 3  - 4 5 1. ก าหนดคุณลักษณะความเป็นมือ
อาชีพ

0.10    0.10   0.10   

2. พัฒนาศักยภาพนักส่ิงแวดล้อมสู่
ความเป็นมืออาชีพ

1.00    1.00   1.00   

3.สร้างมาตรฐานด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของศรีวิชัย

1.00    1.00   1.00   

 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - ส านักงานวิทยาเขต
 - กองกลาง

 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4. สร้างนักส่ิงแวดล้อม
มืออาชีพ

1. ร้อยละของนักส่ิงแวดล้อมมือ
อาชีพต่อผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ส่ิงแวดล้อม) เป็นหลัก
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ปี 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

15  - 30  - 45 50 1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
(ส่ิงแวดล้อม)ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

1.00    1.00   1.00    - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

2. ประกวดผลงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่น

2.00    2.00   2.00    - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - คณะ/วิทยาลัย

หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

5. บูรณาการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
(ส่ิงแวดล้อม)ร่วมกับพันธ
กิจอื่น

1.ร้อยละผลงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 
ด้าน
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การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน

ปัจจุบันให้เป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานและความรับผิดชอบมากกว่าระเบียบและ
ขั้นตอน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการบริหาร
จัดการเข้ามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้ความ
เหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต โดย 
Modern Organization Management Platform  มีองค์ประกอบ 4 ส่วนดังนี้  

1. การบริการ (Services)  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริการตามพันธกิจที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ด้วยการพัฒนาวิธีการให้มีความแตกต่างและตอบโจทย์ โดยการสร้างนวัตกรรมการบริการ
รองรับบริบทการท างานที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่สนับสนุนการท างานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

2. ทรัพยากรบุคคล (Man) 
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติเชิงบวก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะทางความคิด 3 ด้าน 
ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thanking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thanking) และความคิดรวบยอด 
(Conceptual Thinking) 

3. การบริหารจัดการ (Management) 
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่

องค์กรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม โดยใช้แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ “POSDCoRB” ของ Luther Gulick และ 
คณะ 7 ประการ ดังนี้            

1) การวางแผนงาน (Planning) มีการก าหนดแผนงานกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางใน
การปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน 

2) การจัดองค์การ (Organizing) จัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชาที่คล่องตัวมีการ
กระจายอ านาจอย่างเหมาะสม น าการบริหารจัดการองค์กรแบบแนวราบมาปรับใช้ เนื่องจากแนวโน้มการบริหาร
องค์กรในอนาคตบุคลากรต้องบริหารกันเองในลักษณะของ Self-managed, Self-motivated Teams โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากบุคลากรในยุค 4.0 ต้องการความอิสระในการบริหารความส าเร็จ
ของการท างานด้วยตนเองมีการเชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้นและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 

3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
บุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์กร จนกระทั่งการให้บุคคลพ้น
จากต าแหน่ง  

4) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร บนพ้ืนฐานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย จากคลังข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  

5) การประสานงาน (Coordinating) สร้างการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมให้ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและสามารถลดหรือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้  
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6) การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ โดยรายงานข้อมูลต้องมีมาตรฐาน เที่ยงตรง สามารถ
วัดผลได้ รวมทั้งน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า 

7) การจัดท างบประมาณ (Budgeting) องค์กรควรจัดท าระบบบัญชีและงบประมาณเป็นแบบ
มาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการบริหารงานองค์กร 

4. ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการจัดการองค์กร

สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการท างาน และการท างานร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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พันธกิจที ่        1. ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงทีม่ีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำยประเทศ
                    2. สร้ำงงำนวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
                    3. ให้บริกำรแก่สังคมด้วยนวตักรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
                    4. สืบทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทำงวฒันธรรมสร้ำงสรรค์

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน
75 61.61 75 89.29 80 85 1. ขับเคล่ือนแผนกลยุทธสู่์ควำมส ำเร็จ

2. พัฒนำนวตักรรมกำรให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

3. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่กำรเป็นองค์กร
สมัยใหม่

4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่
ด้วยนวตักรรม

5. สนับสนุนระบบนิเวศ
(Ecosystem) ทีเ่อื้อต่อกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย

หมายเหตุ * ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วดัประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

 - รองอธกิำรบดีผู้ก ำกับดูแลหลัก

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 2562 ปี 2563 กลยุทธ์ ผู้ก ากับดูแลหลัก

                                   เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / ค่าเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ / กลยุทธ์
เป้าหมายที ่1    เป็นองค์กรสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่5   สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพือ่รองรับกำรเปล่ียนแปลง

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเพือ่ขับเคล่ือนพันธกิจ

องค์กรสมัยใหม่ทีใ่ช้นวตักรรมใน
กำรบริหำรจัดกำร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เป้าประสงค์
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เป้าประสงค์ที่ 1
ตวัชี้วดัเป้าประสงค์

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน
70  - 75 N/A 80 85 1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร

ขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิัติ
0.50    0.50    0.50    

2. ก าหนดมาตรการในการขบัเคล่ือนแผน
สู่การปฏบิัติ

3. จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิัติของผู้บริหาร
ทุกระดับอยา่งสม่ าเสมอ

70 58.82 75 81.82 80 85 1. จดักจิกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิัติ

0.10    0.10    0.10    

2. เพิ่มชอ่งทางการส่ือสารแผนสู่การปฏบิัติ

3. กระตุ้นสร้างการรับรู้แผนยทุธศาสตร์ฯ
 สู่การปฏบิัติ อยา่งสม่ าเสมอ

10 1. จดัท าแผนงาน/โครงการมุ่งเป้าตาม
ยทุธศาสตร์

0.30    0.50    1.00    

2. จดัสรรงบประมาณที่มีความสอดคล้อง
กบัแผนและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. สร้างเครือขา่ยเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
งบประมาณจากภายนอก

10  - กองนโยบายและ
แผน

องค์กรสมัยใหม่ที่ใชน้วัตกรรมในการบริหารจดัการ
ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กรเพื่อขบัเคล่ือนพันธกจิ

 - กองนโยบายและ
แผน

1.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงานตาม
ยทุธศาสตร์ (งบประมาณ
แบ่งเป็นงบประจ า และงบ
ยทุธศาสตร์)

 -  - 10 10

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั

1. ขบัเคลื่อนแผน
ยทุธศาสตร์สู่
ความส าเร็จ

                         กลยทุธ ์มาตการ ตวัชี้วดัค่าเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ. 2561-2565
ยทุธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

งบประมาณ (ลา้นบาท)

 - กองนโยบายและ
แผน

ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ

1. ผลักดันให้
ผู้บริหารทุกระดับ
ขบัเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏบิัติ

ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2. สร้างการรับรู้แผน
ยทุธศาสตร์สู่
บุคลากรอยา่งทั่วถงึ

1. ร้อยละตัวชี้วัดตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี
บรรลุเป้าหมาย

1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง
 5 ปี ในระดับเป้าประสงค์ 
และมาตรการ บรรลุ
เป้าหมาย

3. พัฒนาระบบ
งบประมาณให้มี
ความสอดคล้องกบั
แผนยทุธศาสตร์

82



ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

4. ใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจทิัล ในการก ากบั
 ติดตาม และประเมินผลแผนยทุธศาสตร์

5. ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลง

6. เชื่อมโยงผลการประเมินแผน
ยทุธศาสตร์กบัการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ

3 3 3 3 4 5 1. พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One 
stop service

3.00    3.00    3.00    

   - ส าหรับนักศึกษา

   - ส าหรับบุคลากร

   - ส าหรับบุคคลทั่วไป

84  - 86  - 88 90 2. พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยดิีจทิัล

5.00    5.00    5.00    

   - งานคลัง
   - งานพัฒนานักศึกษา
   - งานประชาสัมพันธ์
   - งานพัฒนาบุคคล
   - งานส่งเสริมวิชาการ
   - ฯลฯ

3. จ านวนนวัตกรรมในการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล

5 8 10 10 15 20 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการ (Service mind)

5.00    5.00    5.00     - ทุกหน่วยงาน

 - ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. พัฒนา
นวตักรรมการ
ให้บริการดว้ย
เทคโนโลยดีจิิทัล

 - ทุกหน่วยงาน1. จ านวนระบบการ
ให้บริการแบบ One stop 
service

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล

1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.จ านวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
สูงขึ้น (คน)

15  - 15  - 15 15 1. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น

10.00  10.00  10.00   - กองบริหารงาน
บุคคล

2.จ านวนบุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชพีเพิ่มขึ้น (คน)

30  - 30  - 30 30 2. พัฒนาระบบการเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชพี

5.00    5.00    5.00     - กองบริหารงาน
บุคคล

70  - 75  - 80 85 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสายงาน

10.00  10.00  10.00   - กองบริหารงาน
บุคคล

   - ผู้บริหาร
   - บุคลากรสายวิชาการ
   - บุคลากรสายสนับสนุน

50 69.24 60 86.6 70 80 1. พัฒนาทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
ปฏบิัติ และเทคโนโลยดิีจทิัล

10.00  10.00  10.00   - ทุกหน่วยงาน

 - ผู้บริหาร
 - บุคลากรสายวิชาการ
 - บุคลากรสายสนับสนุน

50 33.74 60 56.24 70 80 1. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 5.00    5.00    5.00    
2. เสริมสร้างทักษะชวีิตของบุคลากร 20.00  20.00  20.00  

   - สนับสนุนให้เกดิความสามัคคี มี
ทัศนคติเชงิบวก

   - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
 เพื่อสนับสนุนการผลิตนักปฏบิัติ

3. พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสู่
การเป็นองค์กร
สมยัใหม่

1. เร่งรัดการเพิ่ม
คุณวุฒิและการเขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทาง
วิชาชพีที่สูงขึ้น

 - ทุกหน่วยงาน2. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาองักฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับใบรับรองจากการ
พัฒนาตนเองเฉพาะทางตาม
เป้าหมายมหาวิทยาลัย

1.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยดิีจทิัลและการ
ส่ือสาร

2. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความ
เชี่ยวชาญตามอตั
ลักษณ์คนศรีวิชยั
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   - พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิก 3C  
(Critical thinking ,Creative thinking 
,Conceptual thinking)

 - ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจงูใจใน
การปฏบิัติงาน

60  - 65  - 70 75 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 0.10    0.10    0.10     - ส านักงานอธิการบดี
   - การจดัการองค์กรแนวราบ
   - การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
องค์กร

2. พัฒนากฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิ

0.50    0.50    0.50     -ทุกหน่วยงาน

3. พัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุน
การวินิจฉยั ส่ังการ และการตัดสินใจ

5.00    5.00    5.00     - ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 - ทุกหน่วยงาน

4. พัฒนาระบบการส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

10.00  10.00  10.00   - กองกลาง
 - ทุกหน่วยงาน

   - การส่ือสารไปยงับุคคลที่เกี่ยวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกโดยผ่านผู้บริหาร
(Management Communication)

   - การส่ือสารไปยงักลุ่มบุคคลภายใน
องค์กร (Organizational 
Communication)

   - การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายของ
องค์กร (Marketing Communication)

4. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
สมยัใหมด่ว้ย
นวตักรรม

1.บริหารจดัการ
องค์กรเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
จดัการองค์กร
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

5. พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง

2.00    2.00    2.00    

   - การบริหารความเส่ียง
   - การประกนัคุณภาพ

   - บริหารจดัการองค์กรให้มีความโปร่งใส
 ตรวจสอบได้
   - ฯลฯ

30  - 60  - 90 95 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นการ
ใชน้วัตกรรมส าหรับการบริหารจดัการ

10.00  10.00  10.00  

   - จดักจิกรรมประกวดแขง่ขนั
   - การสร้างแรงจงูใจ

85 0.50    0.50    0.50    

   - จดัสรร สรรหา คัดเลือก บรรจ ุแต่งต้ัง
   - เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เงินเดือน
   - โยกยา้ย พ้นจากต าแหน่ง

2. บริหารจดัการบุคลากรสายวิชาการให้มี
สัดส่วนสอดคล้องกบัรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอนรูปแบบใหม่

1.00    1.00    1.00    

3. บริหารจดัการบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีสัดส่วนสอดคล้องกบัทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1.00    1.00    1.00    

4. พัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้าง
แรงจงูใจ

5.00    5.00    5.00    

49  - 48  - 47 46

90 95 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกบัทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล

95  - กองบริหารหาร
บุคคล

 -  -1.ร้อยละของผู้สอนมี
สัดส่วนตามพันธกจิเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด
           เกณฑ์
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่สอน
เป็นหลัก ร้อยละ 40
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจยั
เป็นหลัก ร้อยละ 40
  -  ผู้สอนที่ท าหน้าที่บริการ
วิชาการเป็นหลัก ร้อยละ 15
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
หลัก ร้อยละ 5

2. บริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล
รูปแบบใหม่

 - ทุกหน่วยงาน

 - ส านักงานอธิการบดี
 - ทุกหน่วยงาน

2. ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อบุคลากรทั้งหมด

2 .จ านวนนวัตกรรมที่
น ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

84 1. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและการเรียนรู้
ของคนรุ่นใหม่

50.00  50.00  50.00  

   - จดัให้มีพื้นที่ Innovative District
   - จดัให้มี Social Lab
   - Smart Office
   - จดัให้มีพื้นที่ Cosharing Space
   - จดัให้มีพื้นที่ Coworking Space
   - จดัให้มีพื้นที่ Learning Space
   - ฯลฯ
2. พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปการ ภมูิทัศน์ และผลักดันการ
บริการด้านต่างๆ เพื่อเขา้สู่การเป็นองค์กร
สมัยใหม่

100.00 100.00 100.00  - ส านักงานวิทยาเขต
 - กองกลาง

2. พัฒนาส่ิง
สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยดิีจทิัลที่
เอื้อต่อการปฏบิัติงาน

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อความพร้อม
ของเทคโนโลยดิีจทิัล

84 1. พัฒนาโครงขา่ยอนิเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงอยา่งทั่วถงึ

20.00  20.00  20.00   - ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. จดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ

50.00  50.00  50.00  

   - Data Center ,Big data
   - Clould Computing
   - ฯลฯ

86

86

885. สนับสนุนระบบ
นิเวศน์
(Ecosystem) ที่
เอ้ือตอ่การพัฒนา
มหาวทิยาลยั

 - ส านักงานวิทยาเขต
 - กองกลาง

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบนิเวศ   
(Ecosystem) ด้านการ
ปฏบิัติงาน

 -  -1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้สอดคล้อง
กบัการเป็นองค์กร
สมัยใหม่

 -  - 88 90

90
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ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน *ผล แผน แผน

ค่าเป้าหมายตวัชวีดั งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปี 2562 ปี 2563กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดัมาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

3. สนับสนุนการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยดิีจทิัล

10.00  10.00  10.00    - ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

   - IOT เพื่อการบริหารจดัการ
   - พัฒนา Mobile Application
   - Remote Desktop Conection
   - พัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล

1. จ านวนเครือขา่ยความ
ร่วมมือเพิ่มขึ้น

2  - 2  - 2 2 1 .เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกบั
เครือขา่ย

3.00    3.00    3.00     - คณะ/วิทยาลัย

   - พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย

   - ขยายพื้นที่ให้บริการด้านวิชาการ

   - การสร้างความสัมพันธ์กบัเครือขา่ย
เป้าหมาย ระดับหัวหน้างาน (ผู้ปฏบิัติงาน)
2. สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือขา่ยร่วมกบั
พันธกจิอื่น

1.00    1.00    1.00     - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชยั

หมายเหต ุ* ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

3. สนับสนุนให้มี
เครือขา่ยภาครัฐและ
เอกชน

88



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คว
าม

เช
ื่อม

โย
ง วิ

สัย
ทัศ

น์ 
เป

้าห
มา

ย 
พัน

ธก
ิจ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ เป
้าป

ระ
สง

ค์ 
Pl

at
fo

rm
 ก

ลย
ุทธ

์ ภ
าย

ใต
้แผ

นป
ฏิบ

ตัิร
าช

กา
รป

ระ
จ า

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ.
25

65
  

มห
าวิ

ทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีร
าช

มง
คล

ศร
ีวิช

ัย 
 

89



2562 *2563 2564 2565

1. 1. ร้อยละของผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต่่ำที่กฎหมำยก่ำหนด 71.66 35.97 30 35 สวท. / คณะ/วิทยำลัย  - รองอธิกำรบดีผู้ก่ำกับดูแลหลัก
2. 2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่ำนกำรพฒันำใหม้ีคุณสมบติั SMART TEACHER 1.42 96.11 20 25 สวท.
3. 3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน่ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 56.41 100 35 40 สวท. / คณะ/วิทยำลัย

4. 1. ร้อยละของผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ที่น่ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์

18.45 65.43 40 50 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทำงปญัญำ  - รองอธิกำรบดีผู้ก่ำกับดูแลหลัก

5. 2. ร้อยละของเงินทนุวิจัยภำยนอกเพิ่มขึน้ 149.38 163.85 10 10 สวพ.
6. 3. จ่ำนวนหน่วยงำน  ที่น่ำผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้

ประโยชน์เชิงพำณิชย์
41 26 15 15 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทำงปญัญำ

7. 1. ชุมชน สังคม ในระดับภมูิภำค มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ 29.53 34.61 คะแนน
กำรวัด
คุณภำพ

ชีวิต
เพิ่มขึน้

ร้อยละ 5

คะแนน
กำรวัด
คุณภำพ

ชีวิต
เพิ่มขึน้

ร้อยละ 5

หน่วยบริกำรวิชำกำร  - รองอธิกำรบดีผู้ก่ำกับดูแลหลัก

8. 1. ร้อยละกำรเพิ่มขึน้ของนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  - N/A 5 5 ส่ำนักศิลปวัฒนธรรมฯ  - รองอธิกำรบดีผู้ก่ำกับดูแลหลัก

9. 1. ระดับควำมส่ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อขับเคล่ือนพนัธกิจ 61.61 89.29 80 85 ทกุหน่วยงำน

หมายเหต ุ* ผลกำรด่ำเนินงำนตัวชี้วัดประจ่ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

 - รองอธิกำรบดีผู้ก่ำกับดูแลหลัก

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และผู้ก ากับดแูล
ตวัชี้วัดในระดบัเป้าประสงค์

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

ตัวชีว้ัดระดับเปา้ประสงค์ ผู้ก ากับดูแลผู้รับผิดชอบด าเนินการล าดับที่

ด้านการสร้างผลงานวจิัย สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม

ด้านการบริการวชิาการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการจัดการศึกษา

ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมาย
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1. 1. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน 30.59 46.15 80 80 สวท. /ส านักงานวิทยาเขต/กอง
ประชาสัมพนัธ์

 - รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

2. 2. จ านวนหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรบรูณาการข้าม
ศาสตร์

N/A N/A 15 20 สวท. / คณะ/วิทยาลัย

3. 3. ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 54.32 91.58 90 95 สวท. / คณะ/วิทยาลัย
4. 4. ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพฒันาด้านวิชาชีพในสาขาเปา้หมายการพฒันาของ

มหาวิทยาลัย
N/A N/A 50 60 คณะ/วิทยาลัย

5. 5. ร้อยละผู้สอนได้รับคะแนนประเมินในระดับดีขึน้ไป N/A N/A 90 95 สวท.
6. 6. ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 58.19 71.73 70 80 สวท. /คณะ/วิทยาลัย
7. 7. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3.23 30 70 80 สวท. /คณะ/วิทยาลัย
8. 8. ร้อยละผู้สอนที่ท าหน้าที่สอนเปน็หลักมีภาระงานสอนเปน็ไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ ( งานสอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ : งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 95 95 สวท./คณะ/วิทยาลัย

9. 9. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 96.76 96.62 90 95 สวท. /ส านักวิทยบริการฯ/
ส านักงานวิทยาเขต

10. 10. ร้อยละของรายวิชาที่นับหน่วยกิตจากระบบการเรียนการสอน Online N/A N/A 10 15 สวท. /ส านักงานวิทยาเขต
11. 11. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการเรียนรู้ N/A N/A 90 95 สวท. /ส านักวิทยบริการฯ/

ส านักงานวิทยาเขต

12. 12. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดการเรียนรู้

N/A N/A 91 93 ส านักวิทยบริการฯ

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และผู้ก ำกับดแูล
ตวัชี้วัดในระดบัมำตรกำร

ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั

ล ำดับที่ ตัวชีว้ัดระดับมำตรกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเปำ้หมำย

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
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ล ำดับที่ ตัวชีว้ัดระดับมำตรกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเปำ้หมำย

13. 13. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ร่วมกัน

78 56.00 15 20 คณะ/วิทยาลัย

14. 14. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก -15.19 81.01 5 5 สวท. / คณะ/วิทยาลัย
15. 15. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 81.4 -15.38 10 15 คณะ/วิทยาลัย
16. 16. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 13.64 43.07 5 10 คณะ/วิทยาลัย
17. 17. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทลัของผู้เรียน 3.97 -0.96 5 10 คณะ/วิทยาลัย
18. 18. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการน าเสนอแนวคิด (Pitching) N/A N/A 40 50 คณะ/วิทยาลัย
19. 19. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต N/A N/A 90 91 สวท.
20. 20. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ประกอบการ 15.34 28.30 6 8 สวท.

21. 1. ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจัยเปน็หลัก มีภาระงานวิจัยเปน็ไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ (งานวิจัย : งานสอน : งานบริการวิชาการ : งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 95 95 คณะ/วิทยาลัย  - รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

22. 2. ร้อยละของนักวิจัยมืออาชีพต่ออาจารย์ผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจัยเปน็หลัก N/A N/A 15 20 สวพ.
23. 3. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทนุสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทนุภายนอกไม่น้อยกว่า 

200,000 บาทต่อคนต่อป ี(คิดจากผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจัยเปน็หลัก)
N/A N/A 80 85 สวพ.

24. 4. จ านวนศูนย์ความเปน็เลิศ  - 0 N/A N/A สวพ.

25. 5. ร้อยละความพงึพอใจของนักวิจัยต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย N/A N/A 90 95 สวพ.

26. 6. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย N/A N/A 90 95 สวพ. 

27. 7. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บรูณาการกับการ
เรียนการสอนและพนัธกิจอืน่อีกอย่างน้อย 1 ด้าน

22.75 44.44 15 20 สวพ.

28. 8. ร้อยละของทนุวิจัยเพิ่มขึน้ N/A N/A 10 10 สวพ.

29. 9. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทนุที่เปน็เครือข่ายวิจัยเพิ่มขึน้  - N/A 5 5 สวพ.

ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนวจิัย สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม
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ล ำดับที่ ตัวชีว้ัดระดับมำตรกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเปำ้หมำย

30. 10. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึน้

46 43.00 10 12 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปญัญา

31. 11. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

43 21.00 2 2 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปญัญา

32. 1. ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่บริการวิชาการเปน็หลัก มีภาระงานบริการวิชาการ
เปน็ไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ (งานบริการวิชาการ : งานสอน : 
งานวิจัย : งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 95 95 คณะ/วิทยาลัย  - รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

33. 2. ร้อยละของนักบริการวิชาการมืออาชีพต่อผู้สอนที่มีหน้าที่บริการวิชาการเปน็หลัก N/A N/A 4 5 หน่วยบริการวิชาการ
34. 3. ร้อยละความพงึพอใจของนักบริการวิชาการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการ

บริการวิชาการ
N/A N/A 90 95 หน่วยบริการวิชาการ

35. 4. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการบริการ
วิชาการ

N/A N/A 90 95 หน่วยบริการวิชาการ

36. 5. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพนัธกิจอืน่อย่าง
น้อย 1 ด้าน

87.88 50.70 45 50 หน่วยบริการวิชาการ

37. 6. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีรายได้เพิ่มขึน้ N/A N/A 60 65 หน่วยบริการวิชาการ
38. 7. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการมีรายได้เพิ่มขึน้และเข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้สูง

(ผู้รับบริการแบบร่วมทนุหรือก่อใหเ้กิดรายได้)
N/A N/A 20 25 หน่วยบริการวิชาการ

39. 8. ร้อยละของรายได้จากการใหบ้ริการวิชาการเพิ่มขึน้ 116.21 130.00 10 10 หน่วยบริการวิชาการ
40. 9. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทนุที่เปน็เครือข่ายเพิ่มขึน้ 418.08 714.77 15 20 หน่วยบริการวิชาการ

ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร
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41. 1. ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรมเปา้หมายด ารงคุณค่า
ทางมรดกวัฒนธรรม (คะแนนเต็ม 5)
การวัดคุณค่ามรดกวัฒนธรรมมี 7 ระดับ ดังนี้

N/A N/A 4.51 
ขึน้ไป

4.51 ขึน้
ไป

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ  - รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

   1) ความเปน็เอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภมูิปญัญา และองค์ความรู้
   2) ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

   3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม

   4)ความสามารถในการสืบทอดภมูิปญัญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

   5) ความเปน็มาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้

   6) ความผูกพนัธ์ต่อทอ้งถิน่

   7) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์

42. 2. ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเปน็หลัก มีภาระงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเปน็ไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ (งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม : งานสอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 95 95 คณะ/วิทยาลัย

43. 3. ร้อยละของนักวัฒนธรรมมืออาชีพต่อผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเปน็
หลัก

N/A N/A 4 5 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ

44. 4. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและ
พนัธกิจอืน่อีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 45 50 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ

45. 5. จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพฒันาด้วยนวัตกรรม 1 5 6 9 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ
46. 6. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของรายได้กลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม N/A N/A 5 5 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ
47. 7. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพฒันาวิสาหกิจวัฒนธรรม 4 N/A 5 5 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ
48. 8. ระดับความส าเร็จของการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อม 

(คะแนนเต็ม 5)
N/A N/A 4.51 

ขึน้ไป
4.51 ขึน้

ไป
สถาบนัทรัพฯ/ส านักงานวิทยาเขต

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม
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49. 9. จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันใหเ้กิดการพฒันาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green 
Campus

 - 8 6 6 สถาบนัทรัพย์ฯ/ส านักงานวิทยา
เขต/กองกลาง/คณะ/วิทยาลัย

50. 10. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้แก้ปญัหาด้านการจัดการขยะ N/A N/A 6 6 สถาบนัทรัพย์ฯ/ส านักงานวิทยา
เขต/กองกลาง

51. 11. จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาการจัดการขยะ N/A 10 6 6 สถาบนัทรัพย์ฯ/ส านักงานวิทยา
เขต/กองกลาง

52. 12. ร้อยละของผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) เปน็หลัก มีภาระ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) เปน็ไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  เกณฑ์ (งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) : งานสอน : งานวิจัย : งาน
บริการวิชาการ) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 95 95 คณะ/วิทยาลัย

53. 13. ร้อยละของนักส่ิงแวดล้อมมืออาชีพต่อผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ส่ิงแวดล้อม) เปน็หลัก

N/A N/A 4 5 สถาบนัทรัพย์ฯ

54. 14. ร้อยละผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ที่บรูณาการกับการเรียน
การสอนและพนัธกิจอืน่อีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 45 50 สถาบนัทรัพย์ฯ

55. 1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5 ป ีใน
ระดับเปา้ประสงค์ และมาตรการ บรรลุเปา้หมาย

N/A N/A 80 85 กองนโยบายและแผน  - รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลหลัก

56. 2. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏบิติังานประจ าปบีรรลุเปา้หมาย 58.82 81.82 80 85 กองนโยบายและแผน

57. 3. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณแบง่เปน็งบประจ า และงบยุทธศาสตร์)

N/A N/A 10 10 กองนโยบายและแผน

58. 4. จ านวนระบบการใหบ้ริการแบบ One stop service 3 3.00 4 5 ส านักวิทยบริการฯ/สวท./กบค./
กองคลัง

59. 5. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อระบบการใหบ้ริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั N/A N/A 88 90 ส านักวิทยบริการฯ
60. 6. จ านวนนวัตกรรมในการใหบ้ริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 8 10.00 15 20 ทกุหน่วยงาน

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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61. 7. จ านวนบคุลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึน้ (คน) N/A N/A 15 15 กบค.
62. 8. จ านวนบคุลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึน้ (คน) N/A N/A 30 30 กบค.

63. 9. ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับใบรับรองจากการพฒันาตนเองเฉพาะทางตามเปา้หมาย
มหาวิทยาลัย

N/A N/A 80 85 กบค.

64. 10. ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและการส่ือสาร 69.24 86.60 70 80 กบค.

65. 11. ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

33.74 56.24 70 80 กบค.

66. 12. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการองค์กร N/A N/A 70 75 ส านักงานอธิการบดี
67. 13. จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ N/A N/A 90 95 ทกุหน่วยงาน

68. 14. ร้อยละของผู้สอนมีสัดส่วนตามพนัธกิจเปน็ไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
           เกณฑ์
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่สอนเปน็หลัก ร้อยละ 40
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่วิจัยเปน็หลัก ร้อยละ 40
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่บริการวิชาการเปน็หลัก ร้อยละ 15
  - ผู้สอนที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเปน็หลัก ร้อยละ 5

N/A N/A 95 95 กบค.

69. 15. ร้อยละบคุลากรสายสนับสนุนต่อบคุลากรทั้งหมด N/A N/A 47 46 กบค.

70. 16. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อระบบนิเวศน์   (Ecosystem) ด้านการ
ปฏบิติังาน

N/A N/A 88 90 ส านักงานวิทยาเขต/กองกลาง

71. 17. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทลั N/A N/A 88 90 ส านักวิทยฯ
72. 18. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึน้ N/A N/A 2 2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ

หมำยเหต ุ* ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

96



 


