
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 7 Platforms 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่   
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ป ี

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวคิด Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ จ านวน 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 การพัฒนาตามภารกิจใหม่ จ านวน 5 แนวคิด 7 Platforms ข้างต้น มีหลัก
คิดในการออกแบบจากมุมมอง 4 มิติ ได้แก่ มิติอาจารย์ มิตินักศึกษา มิติการจัดการศึกษา และมิติสิ่งสนับสนุนการ
จัดการศึกษา โดยมุมมองทั้ง 4 มิติได้ออกแบบให้มีการท างานลักษณะบูรณาการร่วมกันเพ่ือสนับสนุนภารกิจใหม่
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



1. RUTS Education Innovation Platform 

 
 
 
 



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 ภายใตก้ารบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ ที่
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการร่วมกับการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ
และชุมชน โดย Re-RUTS Lecturer Platform จ าแนกประเภทผู้สอนรูปแบบใหม่ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนทุกประเภทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แต่มีสัดส่วนของหน้าที่ที่แตกต่างกันตามจุดเน้น
ดังต่อไปนี้ 

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 และวัดผลได้ยากแต่สามารถฝึกได้ ในโลกของการท างานทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ถูกน ามาเป็น

เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร มากกว่าทักษะ

ด้านความรู้ (Hard Skill) เพราะการจัดการและแก้ปัญหางานสามารถท าได้ง่ายกว่าการบริหารจัดการอารมณ์ของ

บุคคล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่หนุนเสริมทักษะด้าน

วิชาการ โดยก าหนดให้ผู้มีเรียนมีทักษะด้านอารมณ์ดงัต่อไปนี้ 

 

 



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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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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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 ภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดย Social Engagement Platform มีองค์ประกอบ  
4 ส่วน ดังนี้ 

1. ตัวป้อน (Input)  
มหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์การบริการวิชาการโดยค านึงถึงความต้องการของผู้ รับบริการวิชาการและ

ออกแบบวิธีการที่ค านึงความคุ้มทุนท้ังทางเศรษฐกิจ 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 ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและ
ทันสมัยและผลงานทางวิชาการท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/Impact)  
ผลส าเร็จจากการบริการวิชาการต้องมีผลลัพธ์และผลกระทบที่ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่

น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพในด้านการน านวัตกรรมไปยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิง
พาณิชย์  
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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  

 
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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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
เหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 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 าหนดแผนงานกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการ
ปฏิบัติงานหรือท 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  

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. ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 
มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการจัดการองค์กร

สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการท างาน และการท างานร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 


