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คำำ�นำำ�

แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย พั.ศ. 2566-2570  
ฉบัับันี�จััดทำาข้ึ้�นตามความสอดคล้ิองขึ้องกฎกระทรวงการจััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา พั.ศ.2564 
วัตถ่ป็ระสงค์เพ่ั�อให้เกิดการจััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษาเพ่ั�อกำาหนดมาตรการส�งเสริม สนับัสน่น 
ป็ระเมินค่ณภาพั กำากับัดูแลิแลิะจััดสรรงบัป็ระมาณเพ่ั�อการพััฒนาความเป็็นเลิิศขึ้องสถาบััน 
อ่ดมศ้กษาแลิะการผลิิตกำาลัิงคนระดับัสูงเฉพัาะทางตามความต้องการขึ้องป็ระเทศ 
รวมทั�งการพััฒนาวิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะนวัตกรรม เกิดผลิสัมฤทธิิ์�อย�างแท้จัริง

ซ้ึ่�งภายใต้กฎกระทรวงกำาหนดให้สถาบัันอ่ดมศ้กษาต้องป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัด
ศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงานขึ้องแต�ลิะกล่ิ�มตามที�คณะกรรมการการ
อ่ดมศ้กษากำาหนด ทั�งนี�มหาวิทยาลิัยได้ดำาเนินการป็ระเมินตนเองเสนอต�อสภามหาวิทยาลิัยฯ 
พัิจัารณาแลิะให้ความเห็นชอบัการจััดกลิ่�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา ขึ้องมหาวิทยาลิัยเทคโนโลิย ี
ราชมงคลิศรีวิชัย ให้อยู�ในกลิ่�มที� 2 กลิ่�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
แลิะเห็นชอบัแผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีชัย ภายใต้ความ
สอดคลิ้องขึ้องย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ นโยบัายสำาคัญขึ้องรัฐบัาลิ แผนย่ทธิ์ศาสตร์การอ่ดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะนวัตกรรม แผนฉบัับัอ่�นๆที�เกี�ยวขึ้้อง รวมไป็ถ้งแผนย่ทธิ์ศาสตร์แลิะ
นโยบัายการพััฒนามหาวิทยาลัิย

โดยแผนพั ัฒนาความเป็ ็นเลิ ิศ มหาว ิทยาลิ ัยเทคโนโลิย ีราชมงคลิศร ีว ิช ัย 
พั.ศ. 2566-2570 เป็็นแผนพัลิิกโฉมมหาวิทยาลัิยสู�การเป็ลีิ�ยนแป็ลิง ด้วยการผลิิตแลิะพััฒนา
กำาลัิงคนสมรรถนะสูง วิจััยแลิะพััฒนา เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม ตามกรอบัทิศทางการพััฒนา
ขึ้องป็ระเทศ เพั่�อสร้างความเขึ้้มแขึ้็งแก�ภาคอ่ตสาหกรรม ภาคธิ์่รกิจั แลิะผู้ป็ระกอบัการ 
ให้มีขีึ้ดความสามารถในการแขึ้�งขัึ้นระดับัชาติแลิะนานาชาติ ด้วยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
15 กันยายน 2564
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เม่�อวันที� 8 มกราคม 2548 พัระบัาทสมเด็จัพัระบัรมชนกาธิิ์เบัศร มหาภูมิพัลิ
อด่ลิยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิัตรรัชกาลิที� 9 ทรงลิงพัระนามป็รมาภิไธิ์ย ในพัระราช
บััญญัติมหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย แลิะพัระราชบััญญัติได้ป็ระกาศ
ในราชกิจัจัาน่เบักษาเม่�อวันที� 18 มกราคม 2548 ข้ึ้�น 9 คำ�า เด่อน 2 เลิ�มที� 122 ตอน
ที� 6 ก ทำาให้เกิดมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ ข้ึ้�นใหม� 9 แห�ง แต�ลิะแห�งเกิดจัาก
การรวมหน�วยงานเดิมขึ้อง สถาบัันเทคโนโลิยีราชมงคลิมีฐานะเป็็นนิติบั่คคลิแลิะเป็็น
ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด้วยวิธีิ์การงบัป็ระมาณในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การอ่ดมศ้กษา กระทรวงศ้กษาธิ์ิการ โดยให้มหาวิทยาลิัยเป็็นสถาบัันอ่ดมศ้กษาด้าน
วิชาชีพัแลิะเทคโนโลิยี มีวัตถ่ป็ระสงค์ให้การศ้กษาส�งเสริมวิชาการแลิะวิชาชีพัชั�นสูง  
ที�เน้นการป็ฏิิบััติ ทำาการสอน การวิจััย ผลิิตครูวิชาชีพั ให้บัริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแก�สังคม ทำาน่บัำาร่งศิลิป็แลิะวัฒนธิ์รรมแลิะอน่รักษ์ 
สิ�งแวดล้ิอม 

ข้้อมูลัทั�วิไป
ข้องสถ�บัันำอุดมศึกษ�

ส่วินำที� 1

R U T S ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    1  



6) คำ่�นำิยมหลััก (Core Values) 
มหาวิทยาลิัยกำาหนดค�านิยมหลิักขึ้ององค์กรซึ่้�งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว ค่อ RUTS โดยมี 
ความหมายดังนี�

7) วิัฒนำธรรมองคำ์กร (Organization Culture)
มีความส่ขึ้ ทันสมัย ใจับัริการ

8) อัตลัักษณ์์ (Identity)
มีทักษะการส่�อสาร เชี�ยวชาญป็ฏิิบััติ 

9) เอกลัักษณ์์ (Uniqueness)
สร้างนักป็ฏิิบััติม่ออาชีพั 

10) อัตลัักษณ์์เชิงพ้�นำที� (Campus Identity)
มหาวิทยาลิัยม่�งสร้างความเขึ้้มแขึ้็งแลิะโดดเด�นตามอัตลิักษณ์เชิงพั่�นที� เพั่�อเป็็นเสาหลิักขึ้อง
ภูมิภาคในการพััฒนาเศรษฐกิจัฐานรากแลิะศิลิป็วัฒนธิ์รรมขึ้องช่มชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยี 
แลิะนวัตกรรม เพั่�อสร้างขึ้ีดความสามารถการแขึ้�งขึ้ันในระดับัป็ระเทศแลิะสากลิ โดยกำาหนด 
อัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที�ไว้ดังนี�
สงข้ลั� การพััฒนาเม่องด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
รัตภูมิ การจััดการฟาร์มอัจัฉริยะ
ตรัง การจััดการทรัพัยากรชายฝ่ั่�ง
นำคำรศรีธรรมร�ช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ การจััดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)
นำคำรศรีธรรมร�ช ข้นำอม การจััดการท�องเที�ยวเชิงอน่รักษ์

11) เป้�หม�ยก�รพัฒนำ�มห�วิิทย�ลััย
1) เป็็นองค์กรสมัยใหม�
2) เป็็นเสาหลัิกขึ้องภูมิภาคเพ่ั�อพััฒนาเศรษฐกิจัฐานรากแลิะศิลิป็วัฒนธิ์รรมขึ้องช่มชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม
3) พััฒนากำาลัิงคนเฉพัาะทางที�มีความเชี�ยวชาญ ตอบัสนองอ่ตสาหกรรมเป้็าหมายขึ้องป็ระเทศ

12) เป้�ประสงคำ์
1) นักป็ฏิิบััติม่ออาชีพัเพ่ั�อพััฒนาสังคมในระดับัภูมิภาคด้วยนวัตกรรม
2) ผลิงานวิจััย สิ�งป็ระดิษฐ์ นวัตกรรม แลิะงานสร้างสรรค์ นำาไป็สู�การใช้ป็ระโยชน์แลิะขัึ้บัเคล่ิ�อน
เศรษฐกิจั สังคม ระดับัภูมิภาค
3) ยกระดับัค่ณภาพัชีวิตขึ้องสังคม ช่มชนในภูมิภาค อย�างยั�งย่นด้วยนวัตกรรม
4) อน่รักษ์ สร้างค่ณค�า มรดกวัฒนธิ์รรมแลิะสิ�งแวดล้ิอม ด้วยนวัตกรรมอย�างยั�งย่น
5) องค์กรสมัยใหม�ที�ใช้นวัตกรรมในการบัริหารจััดการ

1) ปรัชญ� (Philosophy)
ม่ออาชีพัด้านนวัตกรรม

เพ่ั�อพััฒนาสังคมอย�างยั�งย่น 

2) ปณ์ิธ�นำ (Determination)
ม่�งผลิิตนักป็ฏิิบััติม่ออาชีพั

ที�สร้างสรรค์สังคม

3) วิิสัยทัศนำ์ (Vision)
มหาวิทยาลัิยแห�งนวัตกรรม

เพ่ั�อสังคม

5) ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒนำ�มห�วิิทย�ลััย
5.1 สร้างความโดดเด�นแลิะเป็็นเลิิศเฉพัาะทางตาม
อัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที�
5.2 สร้างงานวิจััยเพ่ั�อพััฒนาเชิงพ่ั�นที�แลิะก�อให้
เกิดค่ณค�าทางเศรษฐศาสตร์
5.3 สร้างนวัตกรรมการบัริการวิชาการที�ก�อให้เกิด
โอกาสทางธ่ิ์รกิจั
5.4 สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธิ์รรมบันแนวคิด
วิสาหกิจัวัฒนธิ์รรมอย�างยั�งย่น
5.5 สร้างระบับัการบัริหารจััดการสมัยใหม�เพ่ั�อ
รองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง

4.1 ผลิิตกำาลิังคนเฉพัาะทางที �มีค่ณภาพั ตอบัสนอง
อ่ตสาหกรรมเป้็าหมายขึ้องป็ระเทศ
4.2 สร้างงานวิจััย สิ�งป็ระดิษฐ์ แลิะนวัตกรรม สู�การนำาไป็
ใช้ป็ระโยชน์ต�อสังคมหร่อสร้างมูลิค�าเชิงพัาณิชย์
4.3 ให้บัริการวิชาการแก�สังคมด้วยนวัตกรรมสู�การ
พััฒนาอย�างยั�งย่น 
4.4 ส่บัทอดศิลิป็วัฒนธิ์รรมบันแนวทางวัฒนธิ์รรม
สร้างสรรค์

4) พันำธกิจ (Mission)

R

U

T

S

R = Responsibility  
รับัผิดชอบัต�อตนเอง รับัผิดชอบัในหน้าที� เพ่ั�อผลิิตนักป็ฏิิบััติม่ออาชีพั

U = Unity   
เป็็นหน้�งเดียว กลิมเกลิียวสามัคคี ทำางานเป็็นทีม เสริมกำาลิัง สร้างความเขึ้้มแขึ้็ง 
เพ่ั�อยกระดับัแลิะเพิั�มขีึ้ดความสามารถในการผลิิตกำาลัิงคนแลิะสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อ
พััฒนาสังคมอย�างยั�งย่น

T = Technology and Innovation  
ตามทัน พััฒนา ป็ระย่กต์ใช้เทคโนโลิยีที�ทันสมัยเป็็นเคร่�องม่อในการบัริหารจััดการ 
การจััดการศ้กษาแลิะการสร้างเคร่อขึ้�าย

S = Shining Wisdom 
รัศมีแห�งป็่ญญา การสร้างป็่ญญาด้วยการฝั่ึกฝั่นแลิะสร้างสรรค์ บันพั่�นฐานขึ้อง 
ความรักแลิะศรัทธิ์า เพ่ั�อให้เกิดนวัตกรรมที�เป็็นภูมิป่็ญญาขึ้องคนไทย

ปรัชญ� ปณ์ิธ�นำ วิิสัยทัศนำ์ พันำธกิจ ยุทธศ�สตร์ 
แลัะองคำ์ประกอบัอ้�นำๆ ข้องสถ�บัันำอุดมศึกษ�1.1

2    l    แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-2570



ข้้อมูลัทั�วิไป
ข้องสถ�บัันำอุดมศึกษ�

พ้�นำที�ทั�งหมด
ประม�ณ์ 5,806 ไร่

คำรอบัคำลัุมพ้�นำที� 4 จังหวิัด

ภาพัที� 1.1  พ่ั�นที�ทั�งหมดมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

1.2
ป่็จัจ่ับัันมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย มีหน�วยงานจััดการศ้กษาระดับัคณะ จัำานวน 15 หน�วยงาน มีพ่ั�นที�ทั�งหมดป็ระมาณ 

5,806 ไร� ครอบัคล่ิมพ่ั�นที� 4 จัังหวัด ได้แก� สงขึ้ลิา นครศรีธิ์รรมราช ตรังแลิะช่มพัร แบั�งเขึ้ตจััดการศ้กษาแลิะการบัริหารจััดการ 
ออกเป็็น 5 พ่ั�นที� ได้แก� 1) มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย พ่ั�นที�จัังหวัดสงขึ้ลิา 2) มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย พ่ั�นที�
จัังหวัดตรัง 3) มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย พ่ั�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ไสใหญ� 4) มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย 
พ่ั�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ท่�งใหญ� 5) มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย พ่ั�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ขึ้นอม

พ้�นำที�จังหวิัดสงข้ลั� 
มีพ้�นำที�จัดก�รศึกษ� 2 แห่ง คำ้อ

1. มหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ตั �งอยู �เลิขึ้ที� 1 ถนนราชดำาเนินนอก 
ตำาบัลิบั�อยาง อำาเภอเม่องสงขึ้ลิา จัังหวัดสงขึ้ลิา มีพ่ั�นที� 262 ไร� จััดการศ้กษาระดับัป็ริญญาตร 
แลิะระดับับััณฑิิตศ้กษา ป็ระกอบัด้วยหน�วยงานจััดการศ้กษาแลิะหน�วยงานสนับัสน่น 8 
หน�วยงาน 

1. สำานักงานอธิิ์การบัดี 2. คณะบัริหารธ่ิ์รกิจั
3. คณะศิลิป็ศาสตร์ 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะสถาป่็ตยกรรมศาสตร์ 6. คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรมแลิะเทคโนโลิยี
7. สำานักส�งเสริมวิชาการแลิะงานทะเบีัยน 8. สำานักวิทยบัริการแลิะเทคโนโลิยีสารสนเทศ

2. วิทยาลิัยรัตภูมิ ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 414  
หมู� 14 ถนนเพัชรเกษม ตำาบัลิท�าชะมวง 
อำาเภอรัตภูมิ จัังหวัดสงขึ้ลิา มีพ่ั�นที� 160 ไร� 
จััดการศ้กษาระดับัป็ระกาศนียบััตรวิชาชีพั
ชั�นสูง แลิะระดับัป็ริญญาตรี 

ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 179 หมู�ที� 3 ตำาบัลิไม้ฝั่าด อำาเภอสิเกา จัังหวัดตรัง มีพ่ั�นที� 1,700 ไร� 
จััดการศ้กษาระดับัป็ริญญาตรีแลิะระดับับััณฑิิตศ้กษา ป็ระกอบัด้วยหน�วยงานจััดการศ้กษา
แลิะหน�วยงานสนับัสน่น รวม 6 หน�วยงาน 

1. สำานักงานวิทยาเขึ้ตตรัง 2. คณะวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีการป็ระมง 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี  4. วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว 
5. สถาบัันทรัพัยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม 6. สถาบัันวิจััยแลิะพััฒนา

พ้�นำที�จังหวิัดตรัง

พ้�นำที�จังหวิัดชุมพร

เป็็นที�ตั�งขึ้องโครงการจััดตั�งศูนย์พััฒนาการเกษตรศรีวิชัย ช่มพัร มีพั่�นที� 2 แห�ง ค่อ  
แห�งที� 1) ด้านพ่ัชศาสตร์ ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 168 หมู� 5 ตำาบัลิทะเลิทรัพัย์ อำาเภอป็ะทิว จัังหวัดช่มพัร 
มีพ่ั�นที� 218 ไร� แลิะแห�งที� 2) ด้านสัตวศาสตร์ ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 134 หมู� 3 ตำาบัลิสล่ิย อำาเภอท�าแซึ่ะ 
จัังหวัดช่มพัร มีพ่ั�นที� 300 ไร� เป็็นหน�วยงานสนับัสน่นการจััดการศ้กษาแลิะศูนย์ฝึั่กอบัรมทาง
ด้านพ่ัชศาสตร์แลิะสัตวศาสตร์

พ้�นำที�มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ภาพัที� 1.2  พ่ั�นที�มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย
(เม่องสงขึ้ลิา รัตภูมิ ตรัง แลิะช่มพัร)

4    l    แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-2570 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    5  



พ้�นำที�จังหวิัดนำคำรศรีธรรมร�ช 
มีพ้�นำที�จัดก�รศึกษ� 3 แห่ง คำ้อ

1. พั่�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ไสใหญ� ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 109 หมู� 2 ตำาบัลิถำ�าใหญ� 
อำาเภอท่�งสง จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช มีพ่ั�นที� 552 ไร� จััดการศ้กษาระดับัป็ริญญาตรีแลิะระดับั
บััณฑิิตศ้กษา ป็ระกอบัด้วยหน�วยงานจััดการศ้กษา 3 หน�วยงาน

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี 
3. คณะเทคโนโลิยีการจััดการ

2. พั่�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ท่�งใหญ� ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 133  
หมู� 5 ตำาบัลิท่�งใหญ� อำาเภอท่�งใหญ� จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช มีพ่ั�นที� 
2,025 ไร� จััดการศ้กษาระดับัป็ริญญาตรีแลิะระดับับััณฑิิตศ้กษา ป็ระกอบั
ด้วยหน�วยงานจััดการศ้กษาแลิะหน�วยงานสนับัสน่น รวม 4 หน�วยงาน 

3. พั่�นที�จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช ขึ้นอม ตั�งอยู�เลิขึ้ที� 99 หมู� 4 ตำาบัลิท้องเนียน 
อำาเภอขึ้นอม จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช มีพ่ั�นที� 589 ไร� มีหน�วยงาน 1 หน�วยงาน ค่อ วิทยาลัิย
เทคโนโลิยีอ่ตสาหกรรมแลิะการจััดการ จััดการศ้กษาระดับัป็ริญญาตรี 

1. สำานักงานวิทยาเขึ้ตนครศรีธิ์รรมราช
2. คณะเกษตรศาสตร์ 
3. คณะอ่ตสาหกรรมเกษตร 
4. คณะสัตวแพัทยศาสตร์ ภาพัที� 1.4  ข้ึ้อมูลินักศ้กษา มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2561-2565

ภาพัที� 1.5  ข้ึ้อมูลิหลัิกสูตรการจััดการศ้กษามหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2561-2564

ข้้อมูลันำักศึกษ� 
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ข้้อมูลัหลัักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ภาพัที� 1.3  พ่ั�นที�มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย (ไสใหญ� ท่�งใหญ�แลิะ ขึ้นอม)

ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    7  



ภาพัที� 1.6  ข้ึ้อมูลิบ่ัคลิากร มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2561-2564  

ภาพัที� 1.7  ข้ึ้อมูลิงบัป็ระมาณ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2561-2565  ภาพัที� 1.9  ข้ึ้อมูลิผลิการดำาเนินงานด้านป็ระกันค่ณภาพัการศ้กษา ป็ระจัำาปี็ 2561-2563

ข้้อมูลับัุคำลั�กร
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ข้้อมูลัผลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำก�รสร้�งเคำร้อข้่�ยคำวิ�มร่วิมม้อ

ข้้อมูลังบัประม�ณ์
ประจำ�ปี 2561-2565  

ข้้อมูลัผลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำประกันำคำุณ์ภ�พก�รศึกษ�

ภาพัที� 1.8  ข้ึ้อมูลิการสร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อทางวิชาการ ป็ระจัำาปี็ 2561-2564

8    l    แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-2570 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    9  



ภาพัที� 1.10  ข้ึ้อมูลิภาวะการมีงานทำาขึ้องบััณฑิิต ป็ระจัำาปี็ 2561-2564

ภาพัที� 1.11  ข้ึ้อมูลิความพ้ังพัอใจัผู้ใช้บััณฑิิต ป็ระจัำาปี็ 2561-2564

ข้้อมูลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
คำวิ�มพึงพอใจผู้ใช้บััณ์ฑิิต

ข้้อมูลัผลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำก�รจัดก�รเรียนำก�รสอนำ

10       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    11 



ภาพัที� 1.14  ผลิการดำาเนินงานด้านทำาน่บัำาร่งศิลิป็วัฒนธิ์รรมแลิะสิ�งแวดล้ิอม ป็ระจัำาปี็ 2561-2564  

ภาพัที� 1.13  ผลิการดำาเนินงานด้านบัริการวิชาการ ป็ระจัำาปี็ 2561-2564  

ภาพัที� 1.12  ผลิการดำาเนินงานด้านการวิจััย ป็ระจัำาปี็ 2561-2564  

ข้้อมูลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำก�รวิิจัย

ข้้อมูลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำบัริก�รวิิช�ก�ร

ข้้อมูลัก�รดำ�เนำินำง�นำ
ด้�นำทำ�นำุบัำ�รุงศิลัปวิัฒนำธรรมแลัะสิ�งแวิดลั้อม

12       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    13 



ภาพัที� 1.16  ผลิงานเด�น “ด้านเกษตร”

ก�รจัดก�รธ�ตุอ�ห�รเพ้�อเพิ�มผลัผลัิตแลัะคำุณ์ภ�พมังคำุด
ในำจังหวิัดนำคำรศรีธรรมร�ช

ดร.สุดนำัย  เคำร้อหลัี อ�จ�รย์ประจำ�คำณ์ะเกษตรศ�สตร์ เจ้�ข้องผลัง�นำ “ก�รจัดก�รธ�ตุอ�ห�รเพ้�อเพิ�ม
ผลัผลัิตแลัะคำุณ์ภ�พมังคำุดในำจังหวิัดนำคำรศรีธรรมร�ช”

มังค่ดเป็็นไม้ย่นต้นเขึ้ตร้อนช่�นแหลิ�งป็ลูิกที�สำาคัญขึ้องภาคใต้ค่อ
จัังหวัดนครศรีธิ์รรมราช  แต�เม่�อพัิจัารณาค่ณภาพัขึ้องผลิมังค่ด
พับัว�ามังค่ดจัะมีรสชาติเป็รี�ยวเป็ลิ่อกหนา เน่�อมังค่ดไม�ฟูแลิะมักพับั
อาการเน่�อแก้วยางไหลิ  สาเหต่ที�สำาคัญค่อเกษตรกรยังจััดการธิ์าต่
อาหารไม�เหมาะสมแลิะตรงตามความต้องการขึ้องต้นมังค่ดงานวิจััย
ชิ�นนี�จััดทาข้ึ้�นเพ่ั�อศ้กษาการจััดการธิ์าต่อาหารที�เหมาะสมต�อการเพิั�ม
ป็ริมาณแลิะค่ณภาพัขึ้องผลิมังค่ด

ซ้ึ่�งแนวทางการจััดการธิ์าต่อาหารในสวนมังค่ดใช้ฐานคิดจัาก
เร่�อง Crop removal กลิ�าวค่อใส�ป็่�ยเพั่�อทดแทนธิ์าต่อาหารที�ต้น
มังค่ดนำาไป็ใช้เพั่�อการเจัริญเติบัโต การให้ผลิผลิิตแลิะการสูญเสีย
จัากการชะล้ิาง  ซ้ึ่�งแตกต�างจัากการจััดการสวนมังค่ดขึ้องเกษตรกร
ทั�วไป็ที�ใส�ตามความรู้ส้กหร่อคาแนะนำาจัากร้านเคมีเกษตรแนวทาง
การจััดการธิ์าต่อาหารนี�มีจ่ัดเด�นค่อ

1. ต้นมังค่ดได้รับัธิ์าต่อาหารที�เหมาะสมแลิะตรงตามความ
ต้องการ ซึ่้�งจัะช�วยให้ต้นมังค่ดสามารถมีการเจัริญเติบัโตแลิะให้ผลิ
ผลิิดีผลิผลิิตที�ได้มีค่ณภาพัสูงขึ้ายได้ราคาดีเกษตรกรมีรายได้เพิั�มข้ึ้�น

2. ช�วยลิดต้นท่กค�าป็่�ยขึ้องเกษตรกร เน่�องจัากใส�ป็่�ยตรงตาม
ความต้องการขึ้องต้นมังค่ดลิดการใช้ป่็�ยที�ไม�จัำาเป็็น

ผลัง�นำเด่นำ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ด้�นำเกษตร

ภาพัที� 1.15  ผลิงานเด�น “ด้านเกษตร”  

14       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    15 



ภาพัที� 1.18  ผลิงานเด�น “ด้านท�องเที�ยว”  

ผลัง�นำเด่นำ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ด้�นำก�รท่องเที�ยวิ

ภาพัที� 1.17  ผลิงานเด�น “ด้านเกษตร”

ดร. ส่พััชชา ชูเสียงแจ้ัว อาจัารย์ป็ระจัำาสาขึ้าเพัาะเลีิ�ยงสัตว์นำ�า
แลิะผลิิตภัณฑิ์ป็ระมง คณะวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีการป็ระมง 
ได้พััฒนาระบับัการเลิี�ยงหอยนางรมแบับัความหนาแน�นสูง 
เพั่ �อยกระดับัเศรษฐกิจัช่มชน ลิ่ �มนำ �าป็ะเหลิียน ตำาบัลิวังวน 
อำาเภอกันตัง จัังหวัดตรัง ด้วยวิธิ์ีการเลิี�ยงหอยนางรมในรูป็แบับั
การเลิี�ยงในตะกร้า แลิะตะแกรงแบับัเล่ิ�อนพัลิาสติก 3 ชั�น เพ่ั�อเพิั�ม
ป็ริมาณการเลีิ�ยงในแหลิ�งนำ�าธิ์รรมชาติ (กระชัง) ทำาให้ได้ป็ริมาณหอย
นางรมเพิั�มมากข้ึ้�นกว�าเดิมถ้ง 7-8 เท�า หร่อป็ระมาณ 7,000-8,000 ตัว  
ต�อ 1 กระชัง จัากเดิมที�เลิี�ยงหอยนางรมแบับัแป็ะเบัี�ยกับัป็ูนซึ่ีเมนต์ 
ซ้ึ่�งเป็็นวิธีิ์ดั�งเดิม ได้จัำานวน 1,000-2,000 ตัว 

ก�รเปลัี�ยนำวิิธีเลัี�ยงหอยนำ�งรมแบับัดั�งเดิม
เป็นำก�รเลัี�ยงในำตะกร้�แลัะตะแกรงคำอนำโดฯ 3 ชั�นำ
เพ้�อเพิ�มปริม�ณ์ผลัผลัิตได้ม�กกวิ่� 7-8 เท่�ตัวิ

16       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    17 



ภาพัที� 1.20  ผลิงานเด�น “ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม” 

ผลัง�นำเด่นำ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ด้�นำก�รท่องเที�ยวิ

ภาพัที� 1.19  ผลิงานเด�น “ด้านท�องเที�ยว”

ผลัง�นำเด่นำ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ด้�นำเทคำโนำโลัยีแลัะนำวิัตกรรม

       โดยนำำ�โดรนำบิินำถ่่�ยภ�พเก็็บิ
ร�ยละเอีียดสถ่�นำทีี่�ต่่�ง ๆ เพ่�อีนำำ�
ม�สร้�งโมเดลส�มมิติ่ รวมท้ี่�งก็�ร
ถ่่�ยวิดีโอี ภ�พนิำ�ง เพ่�อีนำำ�ม�เป็็นำ
ภ�พม�ร์คเก็อีร์ และเก็็บิรวบิรวม
ร�ยละเอีียดขอีงแต่่ละสถ่�นำที่ี�เพ่�อี
นำำ�ม�ใ ช้้ เป็็นำเ สียงป็ระก็อีบิก็�ร
บิรรย�ยขณะดูภ�พโมเดล 3 มิติ่ 
ในำแอีป็พลิเคช้้นำ

18       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



ภาพัที� 1.21  ผลิงานเด�น “ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม”  ภาพัที� 1.20 ผลิงานเด�น “ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม”

20       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    21 



ผลัง�นำเด่นำ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ด้�นำก�รพัฒนำ�เม้องนำ่�อยู่/เม้องสร้�งสรรคำ์

ภาพัที� 1.23  ผลิงานเด�น “ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�/
เม่องสร้างสรรค์”  

ภาพัที� 1.22  ผลิงานเด�น “ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม”
ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    23 



ร�งวิัลัคำวิ�มสำ�เร็จ

ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    25 



26       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    27 



ภาพัที� 1.24  รางวัลิความสำาเร็จัด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม 

28       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



ผลัก�รประเมินำตนำเอง
แลัะก�รกำ�หนำดกลัุ่มยุทธศ�สตร์1.3

ด้วยกฎกระทรวงการจััดกลิ่�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา พั.ศ. 2564 ได้มีผลิบัังคับัใช้เป็็นกฎหมายโดยป็ระกาศใน 
ราชกิจัจัาน่เบักษา เม่�อวันที� 25 มีนาคม 2564 มีวัตถ่ป็ระสงค์เพ่ั�อให้เกิดการจััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษาเพ่ั�อกำาหนด
มาตรการส�งเสริม สนับัสน่น ป็ระเมินค่ณภาพั กำากับัดูแลิแลิะจััดสรรงบัป็ระมาณเพั่�อการพััฒนาความเป็็นเลิิศขึ้อง
สถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิะการผลิิตกำาลัิงคนระดับัสูงเฉพัาะทางตามความต้องการขึ้องป็ระเทศ รวมทั�งการพััฒนาวิทยาศาสตร์  
วิจััยแลิะนวัตกรรม เกิดผลิสัมฤทธิิ์�อย�างแท้จัริง 

โดยกฎกระทรวงการจััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา พั.ศ. 2564 ข้ึ้อ 3 กำาหนดให้จััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา ดังต�อไป็นี�
1. กล่ิ�มพััฒนาการวิจััยระดับัแนวหน้าขึ้องโลิก
2. กล่ิ�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม
3. กล่ิ�มพััฒนาช่มชนท้องถิ�นหร่อช่มชนอ่�น
4. กล่ิ�มพััฒนาป่็ญญาแลิะค่ณธิ์รรมด้วยหลัิกศาสนา
5. กล่ิ�มผลิิตแลิะพััฒนาบ่ัคลิากรวิชาชีพัแลิะสาขึ้าจัำาเพัาะ
6. กล่ิ�มอ่�นตามที�รัฐมนตรีป็ระกาศกำาหนด
แลิะข้ึ้อ 13 แห�งกฎกระทรวงการจััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา พั.ศ. 2564 กำาหนดให้สถาบัันอ่ดมศ้กษาต้องป็ระเมิน

ตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงานขึ้องแต�ลิะกล่ิ�มตามที�คณะกรรมการการอ่ดมศ้กษา
กำาหนด ทั�งนี�มหาวิทยาลัิยฯ ได้ดำาเนินการป็ระเมินตนเองเสนอต�อสภามหาวิทยาลัิยฯ พิัจัารณาแลิะให้ความเห็นชอบัการ
จััดกล่ิ�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา ขึ้องมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ให้อยู�ในกล่ิ�มที� 2 กล่ิ�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะ 
ส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม รายลิะเอียดผลิการป็ระเมินดังต�อไป็นี�

ต�ร�งที� 1.1 ผลัก�รประเมินำตนำเองเพ้�อจัดกลัุ่มสถ�บัันำอุดมศึกษ� 
ข้องมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย 

ลัำ�ดับั กลุ่ัมสถ�บัันำอุดมศึกษ�
ผลัก�รประเมินำ 
(คำะแนำนำเต็ม 5)

1. กล่ิ�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and 
Innovation)

3.38

2. กล่ิ�มพััฒนาช่มชนท้องถิ�นหร่อช่มชนอ่�น (Area Based and Community) 2.75

3. กล่ิ�มผลิิตแลิะพััฒนาบ่ัคลิากรวิชาชีพัแลิะสาขึ้าจัำาเพัาะ (Professional Develop-
ment)

2.38

4. กล่ิ�มพััฒนาการวิจััยระดับัแนวหน้าขึ้องโลิก (Global and Frontier Research) 1.13

30       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    31 



ต�ร�งที� 1.2 ผลัก�รประเมินำตนำเองต�มตัวิชี�วิัดศักยภ�พองคำ์กรแลัะตัวิชี�วิัด
ผลัก�รดำ�เนำินำง�นำ ข้องมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ลัำ�ดับั กลุ่ัมสถ�บัันำอุดมศึกษ�

ข้้อมูลันำำ�เข้้�ลัำ�ดับั
(คำะแนำนำประเมินำเต็ม 5 คำะแนำนำ)

Potential Performance รวม

ก�รวิิจัยระดับัแนำวิหน้ำ�ข้องโลัก (Global and Frontier Research) 1 1.25 1.13

1 อัตราการอ้างอิงขึ้องผลิงานที�ได้รับัการตีพิัมพ์ั (Citation /Publication) 2 2

2 ช่�อเสียงขึ้องมหาวิทยาลัิย (Academic Reputation) 1 1

3 การเคล่ิ�อนย้ายขึ้องอาจัารย์/นักวิจััย แลิะนักศ้กษา (Staff & Student 
Mobility) 1 1

4 รางวัลิยกย�องเชิดชูเกียรติระดับัระดับัชาติแลิะ/หร่อนานาชาติขึ้องบ่ัคลิากร 
(Prize winner) ต�อจัำานวนอาจัารย์/นักวิจััยทั�งหมด 1 1

5 จัำานวนอาจัารย์ต�อนักศ้กษา (Staff/Student Ratio) 1 1

6 ความร�วมม่อวิจััยระดับันานาชาติ (Active International Research
Collaboration) 1 1

7 H-index จัำานวนครั�งที�ได้รับัการอ้างอิงเท�ากับัหร่อมากกว�าจัำานวนผลิงาน
วิจััย 1 1

8 งบัป็ระมาณด้านการวิจััยต�อหัวบ่ัคลิากร (Research Funding/Faculty) 1 1

ก�รพัฒนำ�เทคำโนำโลัยีแลัะนำวัิตกรรม (Technology and Innovation) 3.75 3 3.38

9 นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ (Student and Graduate 
Entrepreneur) 5 5

10 รางวัลิด้านผู้ป็ระกอบัการ (Startup Awards) 1 1

11 งบัป็ระมาณจัากแหลิ�งท่นภายนอกสนับัสน่นการสร้างผู้ป็ระกอบัการ/
ธ่ิ์รกิจัใหม� (Startup Co-Investment Funding) 1 1

12 บ่ัคลิากรสถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิกเป็ลีิ�ยนความรู้สู�ภาคธ่ิ์รกิจั/อ่ตสาหกรรม 
(Talent Mobility Consultation) 5 5

13
ระบับันิเวศน์ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมเพ่ั�อเร�งพััฒนาผู้ป็ระกอบัการใน
สถาบัันอ่ดมศ้กษา (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial 
Ecosystem)

5 5

14
หลัิกสูตร/โป็รแกรมเฉพัาะที�ใช้เทคโนโลิยี/นวัตกรรมเพ่ั�อพััฒนาความเป็็น
ผู้ป็ระกอบัการ (Technological/ Innovation- Driven Entrepreneurial 
Education)

5 5

15
งบัป็ระมาณการพััฒนาเทคโนโลิยี/นวัตกรรมเพ่ั�อพััฒนาความเป็็นผู้ป็ระกอบั
การขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา(Technological/Innovative Development 
Funding)

1 1

16
ความร�วมม่อเพ่ั�อพััฒนาผู้ป็ระกอบัการแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม
กับัภาคธ่ิ์รกิจั/อ่ตสาหกรรมขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา (University - Industry 
Linkage)

4 4

ลัำ�ดับั กลุ่ัมสถ�บัันำอุดมศึกษ�

ข้้อมูลันำำ�เข้้�ลัำ�ดับั
(คำะแนำนำประเมินำเต็ม 5 คำะแนำนำ)

Potential Performance รวม

ก�รพัฒนำ�ชุมชนำเชิงพ้�นำที� (Area Based and Community) 2 3.5 2.75

17
อัตราการได้งานทำาในพ่ั�นที�หร่อภูมิภาคขึ้องบััณฑิิต (Percentage of 
Graduate Employed in Region)

4 4

18
การพััฒนาเชิงพ่ั�นที� (โครงสร้างพ่ั�นฐาน ด้านภูมิศาสตร์แลิะสิ�งแวดล้ิอม 
สังคม)(Area Based Development)

5 5

19
การมีส�วนร�วมขึ้องบ่ัคคลิหร่อหน�วยงานในช่มชน พ่ั�นที� หร่อภูมิภาค
(Non Age Group Participation)

4 4

20 ความยั�งย่นขึ้องมหาวิทยาลัิย ช่มชนแลิะสังคม (Green/Sustainability) 1 1

21 ความสอดคล้ิองขึ้องหลัิกสูตร (Curriculum Alignment) 2 2

22
การวิจััยแลิะบัริการวิชาการเพ่ั�อการพััฒนาในพ่ั�นที�ภูมิภาค (Research/
Service in Region)

3 3

23 การมีส�วนร�วมขึ้องสังคมแลิะช่มชน (Inclusive Community) 2 2

24
การบูัรณาการงบัป็ระมาณจัากภาครัฐแลิะเอกชนในการดำาเนินงานเพ่ั�อ
พััฒนาช่มชนแลิะสังคมในพ่ั�นที� (Integrated Government Budget)

1 1

ก�รผลิัตบุัคำลั�กรวิิช�ชีพส�ข้�ต่�งๆ  (Professional Development) 2.75 2 2.38

25 ร้อยลิะขึ้องผู้สำาเร็จัการศ้กษาที�ป็ระกอบัอาชีพัหลัิงสำาเร็จัการศ้กษา 1 1

26 ร้อยลิะขึ้องผู้สำาเร็จัการศ้กษาที�ทำางานในอ่ตสาหกรรมมูลิค�าเพิั�มสูง 1 1

27 ร้อยลิะขึ้องผู้จ้ัางงานที�พัอใจัอย�างยิ�งในค่ณลัิกษณะขึ้องบััณฑิิต 5 5

28 อัตราส�วนขึ้องเงินสนับัสน่นต�องบัดำาเนินการ 1 1

29
ร้อยลิะขึ้องหลัิกสูตรที�ได้รับัการรับัรองป็ระสิทธิิ์ผลิการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับัชาติแลิะนานาชาติ

1 1

30 ร้อยลิะขึ้องหลัิกสูตรที�จััดการเรียนรู้ผ�านการป็ฏิิบััติงานจัริง 5 5

31 ร้อยลิะขึ้องผู้สอนที�มีค่ณภาพัสูง 1 1

32 อัตราการคงอยู�ขึ้องผู้เรียน 4 4

32       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    33 



ภาพัที� 1.25  ผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กร
แลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน ภาพัรวม  

ภาพัที� 1.26  ผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน 
กล่ิ�มพััฒนาการวิจััยระดับัแนวหน้าขึ้องโลิก (Global and Frontier Research)

ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    35 



ภาพัที� 1.27  ผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน
กล่ิ�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)

ภาพัที� 1.28  ผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน
กล่ิ�มพััฒนาช่มชนท้องถิ�นหร่อช่มชนอ่�น (Area Based and Community)

36       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 1 ข้ึ้อมูลิทั�วไป็ขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    37 



R U T S

ภาพัที� 1.29  ผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน
กล่ิ�มผลิิตแลิะพััฒนาบ่ัคลิากรวิชาชีพัแลิะสาขึ้าจัำาเพัาะ (Professional Development)

38       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



แผนำก�รพลัิกโฉม
สถ�บัันำอุดมศึกษ�

ส่วินำที� 2
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ต�ร�งที� 2.1 พ้�นำที�ก�รจัดก�รศึกษ� อัตลัักษณ์์เชิงพ้�นำที� แลัะส�ข้�คำวิ�มเชี�ยวิช�ญ 
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ภาพัที� 2.1 สาขึ้าความเชี�ยวชาญ
ตามอัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที� 
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

พ้�นำที�ก�รจัดก�รศึกษ� อัตลัักษณ์์เชิงพ้�นำที� ส�ข้�คำวิ�มเชี�ยวิช�ญ

1. พ่ั�นที� อ. เม่องสงขึ้ลิา 
จั.สงขึ้ลิา

การพััฒนาเม่องด้วย
วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรม

1. อ่ตสาหกรรมอิเล็ิกทรอนิกส์อัจัฉริยะ : อิเล็ิกทรอนิกส์แลิะอ่ป็กรณ์
โทรคมนาคม 
2. อ่ตสาหกรรมห่�นยนต์ : ห่�นยนต์แลิะระบับัควบัค่มอัตโนมัติ
3. อ่ตสาหกรรมการท�องเที�ยวกล่ิ�มผู้มีรายได้สูงแลิะการท�องเที�ยว
เชิงส่ขึ้ภาพั : การท�องเที�ยวเชิงวัฒนธิ์รรม 
4. อ่ตสาหกรรมดิจิัทัลิ : IoT ป่็ญญาป็ระดิษฐ์ การพััฒนาแลิะให้
บัริการซึ่อฟต์แวร์ ส่�อสร้างสรรค์แลิะแอนิเมชัน
5. อ่ตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต : อ่ตสาหกรรมอาหารแลิะ
เคร่�องด่�ม 
6. อ่ตสาหกรรมพััฒนาบ่ัคลิากรแลิะการศ้กษา

2. พ่ั�นที� อ. รัตภูมิ 
จั.สงขึ้ลิา

การจััดการฟาร์มอัจัฉริยะ 1. อ่ตสาหกรรมการเกษตร แลิะเทคโนโลิยีชีวภาพั : เกษตรแป็รรูป็ 
เกษตรอัจัฉริยะ

3. พ่ั�นที� อ. สิเกา จั.ตรัง การจััดการทรัพัยากรชายฝ่ั่�ง 1. อ่ตสาหกรรมการเกษตร แลิะเทคโนโลิยีชีวภาพั : อ่ตสาหกรรม
ป็ระมงด้านการเพัาะเลีิ�ยงสัตว์นำ�า
2. อ่ตสาหกรรมการท�องเที�ยวกล่ิ�มผู้มีรายได้สูงแลิะการท�องเที�ยว
เชิงส่ขึ้ภาพั : ท�องเที�ยวทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง

4. พ่ั�นที� อ.ท่�งใหญ� 
แลิะ อ.ท่�งสง  
จั. นครศรีธิ์รรมราช

การจััดการเกษตรด้วย
นวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

1. อ่ตสาหกรรมการเกษตร แลิะเทคโนโลิยีชีวภาพั : เกษตรแป็รรูป็ 
อ่ตสาหกรรมชีวภาพั
2. อ่ตสาหกรรมการแพัทย์ครบัวงจัร : ยาแลิะสม่นไพัร

5. พ่ั�นที� อ. ขึ้นอม 
จั.นครศรีธิ์รรมราช

การจััดการท�องเที�ยว
เชิงอน่รักษ์

1. อ่ตสาหกรรมการท�องเที�ยวกล่ิ�มผู้มีรายได้สูงแลิะการท�องเที�ยว
เชิงส่ขึ้ภาพั : ท�องเที�ยวเชิงอน่รักษ์

2.1 จุดเนำ้นำ ทิศท�ง แลัะเป้�หม�ยต�มส�ข้�คำวิ�มเชี�ยวิช�ญ
ข้องสถ�บัันำอุดมศึกษ�

2.1.1 ส�ข้�คำวิ�มเชี�ยวิช�ญที�มุ่งเนำ้นำ
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ม่�งสร้างความเข้ึ้มแข็ึ้งแลิะโดดเด�นตามอัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที� เพ่ั�อเป็็นเสาหลัิกขึ้องภูมิภาคในการ

พััฒนาเศรษฐกิจัฐานรากแลิะศิลิป็วัฒนธิ์รรมขึ้องช่มชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม เพั่�อสร้างขึ้ีดความสามารถการแขึ้�งขึ้ัน
ระดับัป็ระเทศแลิะสากลิ โดยมหาวิทยาลัิยได้กำาหนดอัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที�แลิะสาขึ้าความเชี�ยวชาญ ไว้ดังนี�

อุตส�หกรรมก�รท่องเที�ยวิ

อุตส�หกรรมก�รเกษตรแลัะ
เทคำโนำโลัยีชีวิภ�พ

• อุตส�หกรรมหุ่นำยนำต์
• อุตส�หกรรมดิจิทัลั
• อุตส�หกรรมก�รท่องเที�ยวิ
• อุตส�หกรรมอ�ห�รแห่งอนำ�คำต
• อุตส�หกรรมพัฒนำ�บัุคำลั�กร
 แลัะก�รศึกษ�• อุตส�หกรรมก�รเกษตรแลัะ 

   เทคำโนำโลัยีชีวิภ�พ
• อุตส�หกรรมก�รท่องเที�ยวิ

อุตส�หกรรมก�รเกษตรแลัะ
เทคำโนำโลัยีชีวิภ�พ
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2.1.2 คำวิ�มสอดคำลั้องกับัยุทธศ�สตร์ข้องประเทศ
ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ เป็็นเป็้าหมายในการพััฒนาป็ระเทศอย�างยั�งย่นตามหลิักธิ์รรมาภิบัาลิ เพั่�อใช้เป็็นกรอบัในการจััดทำาแผนต�าง ๆ 

ให้สอดคล้ิองแลิะบูัรณาการกัน อันจัะก�อให้เกิดเป็็นพัลัิงผลัิกดันร�วมกันไป็สู�เป้็าหมายดังกลิ�าว ตามระยะเวลิาที�กำาหนดไว้ในย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี็ 
(พั.ศ. 2561 – 2580) ภายใต้ย่ทธิ์ศาสตร์ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ป็ระเทศค่อ “ป็ระเทศไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น เป็็นป็ระเทศ ที�พััฒนาแล้ิว  
ด้วยการพััฒนาตามหลิักป็รัชญาขึ้องเศรษฐกิจัพัอเพัียง” โดยมีเป็้าหมายการพััฒนาป็ระเทศ ค่อ “ป็ระเทศชาติมั�นคง ป็ระชาชนมีความส่ขึ้ 
เศรษฐกิจัพััฒนาอย�างต�อเน่�อง สังคมเป็็นธิ์รรม ฐานทรัพัยากรธิ์รรมชาติยั�งย่น” โดยยกระดับัศักยภาพัขึ้องป็ระเทศในหลิากหลิายมิติ พััฒนา
คนในท่กมิติแลิะในท่กช�วงวัยให้เป็็นคนดี เก�ง แลิะ มีค่ณภาพั สร้างโอกาสแลิะความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบัโตบันค่ณภาพัชีวิต ที�เป็็น
มิตรกับัสิ�งแวดลิ้อม แลิะมีภาครัฐขึ้องป็ระชาชนเพั่�อป็ระชาชนแลิะป็ระโยชน์ส�วนรวม การพััฒนาป็ระเทศในช�วงระยะเวลิาขึ้องย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ  
จัะม่�งเน้น การสร้างสมด่ลิระหว�างการพััฒนาเศรษฐกิจั สังคม แลิะสิ�งแวดล้ิอม โดยป็ระกอบัด้วย ๖ ย่ทธิ์ศาสตร์ ได้แก� 

1. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง 
2. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแขึ้�งขัึ้น 
3. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการพััฒนาแลิะเสริมสร้างศักยภาพัทรัพัยากรมน่ษย์ 
4. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสแลิะความเสมอภาคทางสังคม 
5. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบัโตบันค่ณภาพัชีวิตที�เป็็นมิตรต�อสิ�งแวดล้ิอม
6. ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการป็รับัสมด่ลิแลิะพััฒนาระบับัการบัริหารจััดการภาครัฐ

แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย
ฉบัับันี�ได้จััดทำาข้ึ้�นเพ่ั�อเป็็นกรอบัแลิะทิศทางการพัลิิกโฉมมหาวิทยาลัิย
ไป็สู�การเป็ลิี�ยนแป็ลิง ภายใต้ความสอดคลิ้องขึ้องย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ  
แผนป็ฏิิร ูป็ป็ระเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิจัแลิะสังคมแห�งชาติ 
แผนแม�บัท แลิะนโยบัายสำาคัญขึ้องรัฐบัาลิ โดยแสดงความสอดคล้ิอง 
ขึ้องเป็้าหมาย แลิะย่ทธิ์ศาสตร์การพััฒนามหาวิทยาลิัย กับั
ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ ดังภาพัที� 2.3

ภาพัที� 2.3 ความเช่�อมโยงย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ พั.ศ. 2561-2580  กับั แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ 
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

ภาพัที� 2.2 ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ พั.ศ. 2561-2580 (ที�มา : ย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ พั.ศ. 2561-2580 ฉบัับัย�อ หน้า 3)
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2.1.3 เป้�หม�ยข้องก�รพลิักโฉมสถ�บัันำอุดมศึกษ�
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย มีความม่�งมั�นในการพััฒนาองค์กรแลิะพััฒนาสังคมในระดับัภูมิภาคแลิะป็ระเทศด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัิยนวัตกรรมเพ่ั�อสังคม” ที�ม่�งผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคน ให้เป็็น
กำาลัิงแรงงานที�มีมาตรฐานตอบัสนองอ่ตสาหกรรมเป้็าหมายขึ้องป็ระเทศ โดยมีเป้็าหมายในการพัลิิกโฉมมหาวิทยาลัิย ใน 3 ด้านต�อ
ไป็นี�

1. เป็็นเสาหลิักขึ้องภูมิภาคเพั่�อพััฒนาเศรษฐกิจัฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม ด้วยการพัลิิกโฉม 
มหาวิทยาลิัยเพั่�อเพัิ�มโอกาสทางธิ์่รกิจัในระดับัท้องถิ�น ระดับัชาติ แลิะระดับันานาชาติ ให้แก� ภาคอ่ตสาหกรรม ภาคธิ์่รกิจั 
แลิะผู้ป็ระกอบัการ ด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหาร ด้านการท�องเที�ยวแลิะบัริการ เป็็นต้น โดยมีรูป็แบับัการดำาเนินงานดังนี�

 1.1 การพััฒนาแพัลิทฟอร์มการให้บัริการผ�าน social media
 1.2 การจััดการธ่ิ์รกิจัขึ้นส�งด้วยเทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
 1.3 การใช้คำาป็ร้กษาด้านเทคโนโลิยีดิจิัทัลิสนับัสน่นการทำางานภาคอ่ตสาหกรรม ภาคธ่ิ์รกิจั แลิะผู้ป็ระกอบัการ 
2. พััฒนากำาลัิงคนเฉพัาะทางที�มีความเชี�ยวชาญตอบัสนองอ่ตสาหกรรมเป้็าหมายขึ้องป็ระเทศ
ด้วยการเพัิ�มศักยภาพันักป็ฏิิบััติม่ออาชีพั ได้แก� ด้านวิศวกรรม (EV, AI, IoT) ด้านเกษตร (Smart Farms, ป็ระมง 

อ่ตสาหกรรมเกษตรแลิะอาหาร) ด้านการจััดการธ่ิ์รกิจัสมัยใหม� เป็็นต้น
3. เป็็นองค์กรสมัยใหม� ที�ตอบัสนองต�อการเป็ลิี�ยนแป็ลิงแห�งอนาคต ด้วยหลิักการวิเคราะห์แลิะเรียนรู้แนวทางการบัริหาร

จััดการองค์กรจัากป็่ญหาบันฐานการวิจััยแลิะพััฒนาเชิงร่ก โดยย้ดหลิักการบัริหารจััดการองค์กรสู�เป็้าหมายการพััฒนาที�ยั�งย่น 
(SDGs) การให้บัริการด้วยเทคโนโลิยีดิจิัทัลิ แลิะการสร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อระดับันานาชาติ

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ให้ความสำาคัญแลิะม่�งพััฒนาระบับับัริหารจััดการองค์กรในป่็จัจ่ับัันให้เป็็นระบับับัริหาร
จััดการสมัยใหม� ที�ม่�งเน้นผลิสำาเร็จัขึ้องงานแลิะความรับัผิดชอบัมากกว�าระเบีัยบัแลิะขัึ้�นตอน ภายใต้หลัิกธิ์รรมาภิบัาลิ โดยการบัริหาร
จััดการองค์กรสมัยใหม�จัำาเป็็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการบัริหารจััดการเขึ้้ามาสนับัสน่นเพั่�อเพัิ�มป็ระสิทธิ์ิภาพัการดำาเนินงาน ทั�งนี�
เพั่�อป็ฏิิรูป็ระบับับัริหารแลิะขึ้ับัเคล่ิ�อนมหาวิทยาลัิยไป็สู�องค์กรสมัยใหม� จัำาเป็็นอย�างยิ�งที�จัะต้องนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยี แลิะ
นวัตกรรม เข้ึ้ามามีส�วนช�วยแลิะสนับัสน่นในท่กขัึ้�นตอนขึ้องกระบัวนการบัริหารจััดการเพ่ั�อเป็ลีิ�ยนผ�านองค์กรไป็สู�ย่คดิจิัทัลิ (Digital 
Transformation) ภายใต้ความเหมาะสมต�อบัริบัทขึ้ององค์กรแลิะความสอดคล้ิองขึ้องสภาวการณ์ที�มีการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงในป่็จัจ่ับัันแลิะ
อนาคต โดยได้พััฒนาแพัลิทฟอร์ม การบัริหารจััดการองค์กรสมัยใหม� (Modern Organization Management Platform) ข้ึ้�นซ้ึ่�งมีองค์
ป็ระกอบั 4 ส�วนดังนี� 

2.2 ก�รปฏิิรูประบับับัริห�ร
ในำสถ�บัันำอุดมศึกษ�

ภาพัที� 2.4 แพัลิทฟอร์ม การบัริหารจััดการองค์กรสมัยใหม�
(Modern Organization Management Platform)
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1. ก�รบัริก�ร (Services) 
มหาวิทยาลิัยให้ความสำาคัญกับัการบัริการตามพัันธิ์กิจัที�สร้างความป็ระทับัใจัให้กับัผู้รับับัริการ(ผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย) 

ด้วยการพััฒนาวิธีิ์การให้มีความแตกต�างแลิะตอบัโจัทย์ โดยการสร้างนวัตกรรมการบัริการรองรับับัริบัทการทำางานที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิง 
โดยถ่อเป็็นเอกลิักษณ์ขึ้ององค์กรที�สนับัสน่นการทำางานให้บัรรลิ่ตามวัตถ่ป็ระสงค์ 

2. ทรัพย�กรบัุคำคำลั (Man)
มหาวิทยาลิัยม่�งสร้างบั่คลิากรให้เกิดการเรียนรู้แลิะมีทัศนคติเชิงบัวก มีความรู้ ความเชี�ยวชาญเฉพัาะทางตามอัตลิักษณ์ 

คนศรีวิชัย โดยให้ความสำาคัญกับัการพััฒนาบั่คลิากรให้มีค่ณลิักษณะทางความคิด 3 ด้าน ได้แก� การคิดเชิงวิพัากษ ์
(Critical Thanking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thanking) แลิะความคิดรวบัยอด (Conceptual Thinking)

3. ก�รบัริห�รจัดก�ร (Management)
มหาวิทยาลิัยม่�งพััฒนากระบัวนการบัริหารจััดการองค์กรให้มีป็ระสิทธิ์ิภาพั เพั่�อขึ้ับัเคลิ่�อนไป็สู�องค์กรสมัยใหม�ด้วยนวัตกรรม 

โดยใช้แนวคิดกระบัวนการบัริหารจััดการ “POSDCoRB” ขึ้อง Luther Gulick แลิะคณะ 7 ป็ระการ ดังนี�     
1) การวางแผนงาน (Planning) มีการกำาหนดแผนงานกิจักรรมเพั่�อให้บั่คลิากรในองค์กรมีทิศทางในการป็ฏิิบััติงานหร่อ

ทำางานร�วมกันอย�างกลิมกลิ่นไป็ในทางเดียวกัน
2) การจััดองค์การ (Organizing) จััดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบัังคับับััญชาที�คลิ�องตัวมีการกระจัายอำานาจัอย�าง 

เหมาะสม นำาการบัริหารจััดการองค์กรแบับัแนวราบัมาป็รับัใช้ เน่�องจัากแนวโน้มการบัริหารองค์กรในอนาคตบ่ัคลิากรต้องบัริหารกันเอง 
ในลิักษณะขึ้อง Self-managed, Self-motivated Teams โดยสร้างการมีส�วนร�วมในการบัริหารจััดการองค์กร เน่�องจัากบั่คลิากร
ในย่ค 4.0 ต้องการความอิสระในการบัริหารความสำาเร็จัขึ้องการทำางานด้วยตนเองมีการเช่�อมสายบัังคับับััญชาให้แน�นแฟ้นแลิะ
สร้างความจังรักภักดีต�อองค์กรเพั่�อสนับัสน่นนโยบัายขึ้องผู้บัริหารระดับัสูง

3) การบัริหารงานบั่คคลิ (Staffing) ส�งเสริมแลิะพััฒนาการบัริหารทรัพัยากรมน่ษย์ในองค์กรเพั่�อเพัิ�มป็ระสิทธิ์ิภาพัในการ
ป็ฏิิบััติงานขึ้ององค์กร ได้แก� การจััดอัตรากำาลิัง การสรรหา การคัดเลิ่อก การบัรรจั่แต�งตั�งบั่คคลิ การเลิ่�อนขึ้ั�น เลิ่�อนตำาแหน�ง  
เงินเด่อน การโยกย้าย การพััฒนาบั่คคลิในองค์กร จันกระทั�งการให้บั่คคลิพั้นจัากตำาแหน�ง 

4) การวินิจัฉัยสั�งการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจัฉัยสั�งการที�ถูกต้อง รวดเร็ว แม�นยำา เพั่�อเป็็นขึ้้อมูลิในการตัดสินใจั
ขึ้องผู้บัริหารองค์กร บันพั่�นฐานขึ้้อมูลิขึ้�าวสารที�ถูกต้องแลิะทันสมัย จัากคลิังขึ้้อมูลิขึ้นาดใหญ� (Big data) เพั่�อเพัิ�มป็ระสิทธิ์ิภาพัแลิะ
ป็ระสิทธิ์ิผลิขึ้ององค์กร 

5) การป็ระสานงาน (Coordinating) สร้างการส่�อสารทั�งในแลิะนอกองค์กรอย�างเป็็นระบับัเพั่�อเพัิ�มป็ระสิทธิ์ิภาพัในการดำาเนิน
กิจักรรมให้ตรงตามนโยบัายแลิะวัตถ่ป็ระสงค์ขึ้ององค์กรแลิะสามารถลิดหร่อแก้ไขึ้ป่็ญหาความขัึ้ดแย้ง ทั�งในองค์กรแลิะนอกองค์กรได้ 

6) การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจัะต้องมีการตรวจัสอบัขึ้้อมูลิผลิการป็ฏิิบััติงานอย�างมีป็ระสิทธิ์ิภาพั แลิะรายงาน
ขึ้้อมูลิต�อผู้บัริหารอย�างสม�ำาเสมอ โดยรายงานขึ้้อมูลิต้องมีมาตรฐาน เที�ยงตรง สามารถวัดผลิได้ รวมทั�งนำาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�ทันสมัยเขึ้้ามามีส�วนช�วยในการสนับัสน่นขึ้้อมูลิเพั่�อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแลิะแม�นยำา

7) การจััดทำางบัป็ระมาณ (Budgeting) องค์กรควรจััดทำาระบับับััญชีแลิะงบัป็ระมาณเป็็นแบับัมาตรฐานซึ่้�งสามารถตรวจัสอบั
ระบับับััญชี (Balance Sheet) ได้อย�างมีระบับัในการบัริหารงานองค์กร

แนำวิท�งก�รปฏิิรูประบับับัริห�รมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

เป้�ประสงค์ำ : องค์กรสมัยใหม�ที�ใช้นวัตกรรมในการบัริหารจััดการ
ยุทธศ�สตร์ : สร้างระบับัการบัริหารจััดการสมัยใหม�เพ่ั�อรองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง

แนำวิท�งปฏิิรูประบับับัริห�รสถ�บัันำอุดมศึกษ� : ด้�นำก�รบัริห�รบัุคำลั�กร
กลัยุทธ์ : 1. พััฒนาทรัพัยากรบ่ัคคลิสู�การเป็็นองค์กรสมัยใหม�

ม�ตรก�ร :  1. บัริหารจััดการทรัพัยากรบ่ัคคลิรูป็แบับัใหม�
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
 1. พััฒนาระบับับัริหารทรัพัยากรบ่ัคคลิให้สอดคล้ิองกับัทิศทางการพััฒนามหาวิทยาลัิยโดยใช้เทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
 2. บัริหารจััดการบ่ัคลิากรสายวิชาการให้มีสัดส�วนสอดคล้ิองกับัรูป็แบับัการพััฒนาผู้สอนรูป็แบับัใหม�
 3. บัริหารจััดการบ่ัคลิากรสายสนับัสน่นให้มีสัดส�วนสอดคล้ิองกับัทิศทางการพััฒนามหาวิทยาลัิย
 4. พััฒนาระบับัสวัสดิการแลิะการสร้างแรงจูังใจั

ม�ตรก�ร :  2. เร�งรัดการเพิั�มค่ณว่ฒิแลิะการเข้ึ้าสู�ตำาแหน�งทางวิชาการแลิะตำาแหน�งทางวิชาชีพัที�สูงข้ึ้�นแผนงาน/โครงการ : 
 1. สนับัสน่นให้บ่ัคลิากรพััฒนาตนเองให้มีค่ณว่ฒิที�สูงข้ึ้�น
 2. พััฒนาระบับัการเข้ึ้าสู�ตำาแหน�งทางวิชาการแลิะวิชาชีพั
 3. พััฒนาศักยภาพับ่ัคลิากรให้มีความเชี�ยวชาญเฉพัาะทางตามสายงาน

ม�ตรก�ร :  3. พััฒนาทรัพัยากรบ่ัคคลิให้มีความเชี�ยวชาญตามอัตลัิกษณ์คนศรีวิชัยแผนงาน/โครงการ : 
 1. พััฒนาทักษะการส่�อสาร ทักษะการป็ฏิิบััติ แลิะเทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
 2. พััฒนาทักษะด้านภาษาต�างป็ระเทศ
 3. เสริมสร้างทักษะชีวิตขึ้องบ่ัคลิากร
 4. จััดตั�งสถาบัันพััฒนาคนศรีวิชัย

ม�ตรก�ร :  4. พััฒนาผู้สอนให้เป็็น Professional Academic Staff ระดับัสากลิแผนงาน/โครงการ : 
 1. พััฒนาทักษะขึ้องผู้สอนให้เป็็น Smart Coach
 2. พััฒนาผู้สอนให้มีความเชี�ยวชาญเฉพัาะทาง  (Academic Expertise)
 3. ส�งเสริมผู้สอนให้มีป็ระสบัการณ์จัากการทำางาน (Working Experience)
 4. ส�งเสริมผู้สอนไป็ป็ฏิิบััติงานเพ่ั�อแก้ไขึ้ป่็ญหาแลิะเพิั�มขีึ้ดความสามารถการแขึ้�งขัึ้นในภาคเอกชน (Talent Mobility)

4. ระบับันำิเวิศ (Ecosystem)
มหาวิทยาลิัยม่�งสนับัสน่นแลิะสร้างสิ�งแวดลิ้อมทางเทคโนโลิยีเพั่�อรองรับัการจััดการองค์กรสมัยใหม�  

โดยม่�งเน้นการบัริหารจััดการความเสี�ยง การพััฒนาสิ�งสนับัสน่นการทำางาน แลิะการทำางานร�วมกับัผู้มีส�วนเกี�ยวข้ึ้อง 
ในด้านต�าง ๆ เพั่�อนำาไป็สู�นวัตกรรมการจััดการองค์กรที�มีป็ระสิทธิ์ิภาพั

ทั �งนี �มหาวิทยาลิัยได้เสนอแนวทางการป็ฏิิรูป็ระบับับัริหารในสถาบัันอ่ดมศ้กษาใน 4 ด้าน ดังนี � 
1) ด้านการบัริหารบั่คลิากร 2) ด้านแผน ระบับัการเงินแลิะงบัป็ระมาณ 3) ด้านกฎ ระเบัียบั ขึ้้อบัังคับัหลิักเกณฑิ์ 
แลิะ 4) ด้านระบับัธิ์รรมาภิบัาลิ พัร้อมทั�งจััดทำาเป็็นแผนป็ฏิิบััติงานรายป็ีไว้ดังนี�

48       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    49 



แนำวิท�งปฏิิรูประบับับัริห�รสถ�บัันำอุดมศึกษ� : ด้�นำแผนำ ระบับัก�รเงินำแลัะงบัประม�ณ์

กลัยุทธ์ : 1. ขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนย่ทธิ์ศาสตร์สู�ความสำาเร็จั

ม�ตรก�ร :  1. ผลัิกดันให้ผู้บัริหารท่กระดับัขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนย่ทธิ์ศาสตร์ไป็สู�การป็ฏิิบััติ
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
 1. สร้างความตระหนักให้ผู้บัริหารขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนสู�การป็ฏิิบััติ
 2. กำาหนดมาตรการในการขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนสู�การป็ฏิิบััติ
 3. จััดกิจักรรมแลิกเป็ลีิ�ยนเรียนรู้การขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนสู�การป็ฏิิบััติขึ้องผู้บัริหารท่กระดับัอย�างสมำ�าเสมอ

ม�ตรก�ร :  2. สร้างการรับัรู้แผนย่ทธิ์ศาสตร์สู�บ่ัคลิากรอย�างทั�วถ้ง
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
 1. จััดกิจักรรมให้บ่ัคลิากรมีส�วนร�วมในการขัึ้บัเคล่ิ�อนแผนสู�การป็ฏิิบััติ
 2. เพิั�มช�องทางการส่�อสารแผนสู�การป็ฏิิบััติ

ม�ตรก�ร :  3. พััฒนาระบับังบัป็ระมาณให้มีความสอดคล้ิองกับัแผนย่ทธิ์ศาสตร์
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
 1. จััดทำาแผนงาน/โครงการม่�งเป้็าตามย่ทธิ์ศาสตร์
 2. จััดสรรงบัป็ระมาณที�มีความสอดคล้ิองกับัแผนแลิะทิศทางการพััฒนามหาวิทยาลัิย
 3. สร้างเคร่อขึ้�ายเพ่ั�อเช่�อมโยงแหลิ�งงบัป็ระมาณจัากภายนอก
 4. ใช้ระบับัเทคโนโลิยีดิจิัทัลิ ในการกำากับั ติดตาม แลิะป็ระเมินผลิแผนย่ทธิ์ศาสตร์
 5. ทบัทวนแผนย่ทธิ์ศาสตร์ให้สอดคล้ิองกับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
 6. เช่�อมโยงผลิการป็ระเมินแผนย่ทธิ์ศาสตร์กับัการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััติราชการ

แนำวิท�งปฏิิรูประบับับัริห�รสถ�บัันำอุดมศึกษ� : ด้�นำกฎ ระเบัียบั ข้้อบัังคำับั หลัักเกณ์ฑิ์ 
แลัะ ด้�นำระบับัธรรม�ภิบั�ลั

กลัยุทธ์ : 1. พััฒนาระบับัการให้บัริการเพ่ั�อรองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
ม�ตรก�ร :  1. พััฒนาระบับังบัป็ระมาณให้มีความสอดคล้ิองกับัแผนย่ทธิ์ศาสตร์
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
 1. พััฒนาระบับัการให้บัริการแบับั One stop service
 2. พััฒนาระบับัการให้บัริการโดยใช้เทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
 3. พััฒนาศักยภาพับ่ัคลิากรด้านการให้บัริการ (Service mind)

กลัยุทธ์ : 2. พััฒนาระบับัการบัริหารจััดการสมัยใหม�ด้วยนวัตกรรม
ม�ตรก�ร :  1. บัริหารจััดการองค์กรเพ่ั�อรองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
แผนำง�นำ/โคำรงก�ร : 
    1. ป็รับัป็ร่งโครงสร้างองค์กร
    2. พััฒนากฎ ระเบีัยบั ข้ึ้อบัังคับั เพ่ั�อสนับัสน่นการดำาเนินงานตามพัันธิ์กิจั
    3. พััฒนาระบับั Big Data เพ่ั�อสนับัสน่นการวินิจัฉัย สั�งการ แลิะการตัดสินใจั
    4. พััฒนาระบับัการส่�อสารทั�งภายในแลิะภายนอกองค์กร
    5. พััฒนาระบับัควบัค่มภายในเพ่ั�อรองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง

50       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



กลัยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวิชี�วัิดม�ตรก�ร
ค่ำ�เป้�หม�ย

แผนำง�นำ/กิจกรรม/โคำรงก�ร
หน่ำวิยง�นำ

ผู้รับัผิดชอบั
2566 2567 2568 2569 2570

ด้�นำก�รบัริห�รบุัคำลั�กร

1. พััฒนาทรัพัยากรบ่ัคคลิสู�
การเป็็นองค์กรสมัยใหม�

1. บัริหารจััดการทรัพัยากร
บ่ัคคลิรูป็แบับัใหม�

1.ร้อยลิะขึ้องผู้สอนมีสัดส�วนตามพัันธิ์กิจัเป็็นไป็ตามเกณฑ์ิที�
มหาวิทยาลัิยกำาหนด
เกณฑ์ิ
- ผู้สอนที�ทำาหน้าที�สอนเป็็นหลัิก ร้อยลิะ 40
- ผู้สอนที�ทำาหน้าที�วิจััยเป็็นหลัิก ร้อยลิะ 40
- ผู้สอนที�ทำาหน้าที�บัริการวิชาการเป็็นหลัิก ร้อยลิะ 15
- ผู้สอนที�ทำาหน้าที�ทำาน่บัำาร่งศิลิป็วัฒนธิ์รรมเป็็นหลัิก ร้อยลิะ 5
2. ร้อยลิะบ่ัคลิากรสายสนับัสน่นต�อบ่ัคลิากรทั�งหมด

50 85 90 95 100 1. พััฒนาระบับับัริหารทรัพัยากรบ่ัคคลิให้สอดคล้ิองกับั
ทิศทางการพััฒนามหาวิทยาลัิยโดยใช้เทคโนโลิยีดิจิัทัลิ 
   - จััดสรร สรรหา คัดเล่ิอก บัรรจ่ั แต�งตั�ง    
   - เล่ิ�อนขัึ้�น เล่ิ�อนตำาแหน�ง เงินเด่อน    
   - โยกย้าย พ้ันจัากตำาแหน�ง

2. บัริหารจััดการบ่ัคลิากรสายวิชาการให้มีสัดส�วน
สอดคล้ิองกับัรูป็แบับัการพััฒนาผู้สอนรูป็แบับัใหม�

3. บัริหารจััดการบ่ัคลิากรสายสนับัสน่นให้มีสัดส�วน
สอดคล้ิองกับัทิศทางการพััฒนามหาวิทยาลัิย

4. พััฒนาระบับัสวัสดิการแลิะการสร้างแรงจูังใจั

 - กองบัริหาร
งานบ่ัคคลิ

2. เร�งรัดการเพิั�มค่ณว่ฒิแลิะ
การเข้ึ้าสู�ตำาแหน�งทางวิชาการ
แลิะตำาแหน�งทางวิชาชีพัที�
สูงข้ึ้�น

1.จัำานวนบ่ัคลิากรที�มีค่ณว่ฒิสูงข้ึ้�น (คน) 9 15 15 15 15 1. สนับัสน่นให้บ่ัคลิากรพััฒนาตนเองให้มีค่ณว่ฒิที�สูง
ข้ึ้�น

 - กองบัริหาร
งานบ่ัคคลิ

2.จัำานวนบ่ัคลิากรที�มีตำาแหน�งทางวิชาการแลิะวิชาชีพัเพิั�มข้ึ้�น (คน) 30 30 30 30 30 2. พััฒนาระบับัการเข้ึ้าสู�ตำาแหน�งทางวิชาการแลิะ
วิชาชีพั

- กองบัริหารงาน
บ่ัคคลิ

3. ร้อยลิะขึ้องบ่ัคลิากรที�ได้รับัใบัรับัรองจัากการพััฒนาตนเอง
เฉพัาะทางตามเป้็าหมายมหาวิทยาลัิย

N/A 70 75 80 85 3. พััฒนาศักยภาพับ่ัคลิากรให้มีความเชี�ยวชาญเฉพัาะ
ทางตามสายงาน
   - ผู้บัริหาร
   - บ่ัคลิากรสายวิชาการ
   - บ่ัคลิากรสายสนับัสน่น

 - ท่กหน�วยงาน

3. พััฒนาทรัพัยากรบ่ัคคลิให้มี
ความเชี�ยวชาญตามอัตลัิกษณ์
คนศรีวิชัย

1.ร้อยลิะขึ้องบ่ัคลิากรที�ผ�านหลัิกสูตรฝึั่กอบัรมด้านเทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
แลิะการส่�อสาร

30 50 60 70 80 1. พััฒนาทักษะการส่�อสาร ทักษะการป็ฏิิบััติ แลิะ
เทคโนโลิยีดิจิัทัลิ
   - ผู้บัริหาร
   - บ่ัคลิากรสายวิชาการ
   - บ่ัคลิากรสายสนับัสน่น

 - ท่กหน�วยงาน

2. ร้อยลิะขึ้องบ่ัคลิากรสายสนับัสน่นที�สอบัผ�านสมรรถนะด้านภาษา
อังกฤษ ที�มหาวิทยาลัิยกำาหนด

N/A 50 60 70 80 2. พััฒนาทักษะด้านภาษาต�างป็ระเทศ
3. เสริมสร้างทักษะชีวิตขึ้องบ่ัคลิากร
   - สนับัสน่นให้เกิดความสามัคคี มีทัศนคติเชิงบัวก 
   - มีความรับัผิดชอบัต�อตนเองแลิะหน้าที� เพ่ั�อ
สนับัสน่นการผลิิตนักป็ฏิิบััติ
   - พััฒนาบ่ัคลิากรให้มีบ่ัคลิิก 3C (Critical thinking, 
Creative thinking ,Conceptual thinking)
   - ส�งเสริมสวัสดิการเพ่ั�อสร้างแรงจูังใจัในการ 
ป็ฏิิบััติงาน

 - ท่กหน�วยงาน

4. จััดตั�งสถาบัันพััฒนาคนศรีวิชัย  - กองบัริหาร
งานบ่ัคลิคลิ

ต�ร�งที� 2.2 แผนำปฏิิบััติก�ร ก�รปฏิิรูประบับัริห�รในำสถ�บัันำอุดมศึกษ�
กลัยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวิชี�วิัด

พ.ศ. 2566-2570
คำ่�เป้�หม�ย แผนำง�นำ กิจกรรม/โคำรงก�ร ผู้รับัผิดชอบั

52       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    53 



กลัยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวิชี�วิัดม�ตรก�ร
คำ่�เป้�หม�ย

แผนำง�นำ/กิจกรรม/โคำรงก�ร
หนำ่วิยง�นำ

ผู้รับัผิดชอบั
2566 2567 2568 2569 2570

ด้�นำก�รบัริห�รบุัคำลั�กร

4. พััฒนาผู้สอนให้เป็็น Pro-
fessional Academic Staff 
ระดับัสากลิ

1.ร้อยลิะขึ้องผู้สอนที�เป็็น 
ม่ออาชีพั 

20 40 60 80 100 1. พััฒนาทักษะขึ้องผู้สอนให้เป็็น Smart Coach  - สำานักส�งเสริม
วิชาการแลิะงาน
ทะเบีัยน 
 - คณะ/วิทยาลัิย

2.ร้อยลิะขึ้องผู้สอนที�ได้รับั 
การพััฒนาไป็สู�ผู้สอนม่ออาชีพั

50 40 30 20 10 2. พััฒนาผู้สอนให้มีความเชี�ยวชาญเฉพัาะทาง  
(Academic Expertise)     
   - เพิั�มทักษะจัำาเป็็นในอาชีพั     
   - ถ�ายทอดความเชี�ยวชาญจัากร่�นสู�ร่�น     
   - ฯลิฯ

 - สำานักส�งเสริม
วิชาการแลิะงาน
ทะเบีัยน 
 - คณะ/วิทยาลัิย

4. ส�งเสริมผู้สอนให้มีป็ระสบัการณ์จัากการทำางาน 
(Working Experience) 
   - การฝ่ั่งตัวในสถานป็ระกอบัการ หร่อหน�วยงาน
ภาครัฐ 
   - การเรียนรู้ป็ระสบัการณ์จัากผู้เชี�ยวชาญภายนอก 
   - การเป็็นผู้ป็ระกอบัการ 
   - ฯลิฯ

 - สำานักส�งเสริม
วิชาการแลิะงาน
ทะเบีัยน 
 - คณะ/วิทยาลัิย

5. ส�งเสริมผู้สอนไป็ป็ฏิิบััติงาน 
เพ่ั�อแก้ไขึ้ป่็ญหาแลิะเพิั�มขีึ้ดความสามารถการแขึ้�งขัึ้น 
ในภาคเอกชน (Talent Mobility)

 -สำานักการ
จััดการนวัตกรรม
แลิะการถ�ายทอด
เทคโนโลิยี 
 - สำานักส�งเสริม
วิชาการแลิะงาน
ทะเบีัยน 
 - คณะ/วิทยาลัิย

ต�ร�งที� 2.2 แผนำปฏิิบััติก�ร ก�รปฏิิรูประบับัริห�รในำสถ�บัันำอุดมศึกษ�
กลัยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวิชี�วิัด

พ.ศ. 2566-2570
คำ่�เป้�หม�ย แผนำง�นำ กิจกรรม/โคำรงก�ร ผู้รับัผิดชอบั

ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    55 



2.3.1 หลัักก�รแลัะแนำวิคำิดในำก�รดำ�เนำินำก�รจัดทำ�แผนำ

หลัักก�รแลัะแนำวิคิำดในำก�รดำ�เนิำนำก�รจัดทำ�แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลิัศมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยี   
ร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ม่�งพััฒนาความเป็็นเลิิศแลิะความโดดเด�นเฉพัาะทาง ที�สอดคล้ิองกับัทิศทางแลิะความต้องการ
ขึ้องป็ระเทศ ด้วยการผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนระดับัสูงตามความเชี�ยวชาญ ภายใต้ย่ทธิ์ศาสตร์การแบั�งกล่ิ�มขึ้องอ่ดมศ้กษา ด้านการพััฒนา
เทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) ซ้ึ่�งมีเป้็าหมายในการสร้างแลิะพััฒนาบ่ัคลิากรที�มีทักษะสูงตามความ
ต้องการขึ้องภูมิภาค สร้างเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ตอบัสนองการพััฒนาอ่ตสาหกรรมแลิะสังคม ตามทิศทางแลิะจ่ัดเน้นขึ้องป็ระเทศ ภายใต้
รูป็แบับัการทำางานแบับัจัต่รภาคี (Quadruple Helix) ซ้ึ่�งเป็็นการทำางานร�วมกันระหว�างภาครัฐ เอกชน ช่มชน สังคม มหาวิทยาลัิย สถาบัันวิจััย 
แลิะเคร่อขึ้�ายในแลิะต�างป็ระเทศ

มหาวิทยาลิัยฯ จั้งได้พััฒนาแพัลิทฟอร์มการสร้างความโดดเด�นเพั่�อพัลิิกโฉมมหาวิทยาลิัยสู�การเป็ลิี�ยนแป็ลิง (RUTS Reinventing 
Platform) ข้ึ้�น เพ่ั�อเป็็นกรอบัแลิะแนวทางขัึ้บัเคล่ิ�อนการดำาเนินงานไป็สู�การสร้างโอกาสทางธ่ิ์รกิจัเพ่ั�อสร้างนักป็ฏิิบััติม่ออาชีพั โดยมีลัิกษณะการ
ดำาเนินงานแบับั Project Base ซ้ึ่�งมีผู้เกี�ยวข้ึ้องหลัิก 3 ฝ่ั่าย ได้แก� บ่ัคลิากร นักศ้กษา แลิะหน�วยงานผู้ร�วมท่น โดย RUTS Reinventing Platform 
ป็ระกอบัด้วยองค์ป็ระกอบั 4 ด้าน ดังนี�

1. ตัวิป้อนำ (Input) 
มหาวิทยาลิัยจััดหา หร่อให้บัริการทางวิชาการเชิงพัาณิชย์

ตามโจัทย์ความต้องการขึ้องผู้รับับัริการ โดยม่�งเน้นการให้บัริการ
ด้วยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�คำาน้งถ้งความต้องการขึ้องผู้รับั
บัริการเป็็นที�ตั�ง ซ้ึ่�งมีการออกแบับัวิธีิ์การที�คำาน้งความค้่มท่นทั�งทาง
เศรษฐกิจั สังคม แลิะนโยบัายขึ้องมหาวิทยาลัิย เป็็นหลัิก โดยกล่ิ�ม
ผู้รับับัริการป็ระกอบัด้วย ภาคอ่ตสาหกรรม ภาคเอกชน หน�วยงาน
ภาครัฐ แลิะภาคป็ระชาชน 

2. กระบัวินำก�ร (Process) 
มหาวิทยาลิัยวางกระบัวนการให้บัริการ โดยการเตรียมความ

พัร้อมทรัพัยากรบั่คคลิ ที�มีองค์ป็ระกอบัขึ้องบั่คลิากรสายวิชาการ/
สายสนับัสน่น นักศ้กษา แลิะศิษย์เก�า แลิะมีการบูัรณาการองค์ความรู้
ทางวิชาการ องค์ความรู้ด้านการวิจััย แลิะระบับันิเวศโครงการ เพ่ั�อ
ให้บัริการ 4 รูป็แบับัดังนี�

• การสร้างผู้ป็ระกอบัการ/ธ่ิ์รกิจัใหม� : IDE (Innovation–Driven 
Entrepreneurship)

• การพััฒนาหร่อเช่�อมโยงสินค้าแลิะบัริการช่มชนเข้ึ้าสู�  
Digital platform 

• การร�วมท่นเพ่ั�อพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมกับัเคร่อขึ้�าย 
Co-investment 

• การสนับัสน่นแลิะส�งเสริมการพััฒนาเศรษฐกิจัแลิะสังคม  
Social Business Education

3. ผลัผลิัต (Output) 
มหาวิทยาลิัยกำาหนดให้มีผลิผลิิตจัากการให้บัริการวิชาการ 

ในรูป็แบับัขึ้อง ผู้ป็ระกอบัการ/ธ่ิ์รกิจัใหม� สินค้าหร่อผลิิตภัณฑ์ิช่มชน
ยกระดับัเข้ึ้าสู� Digital platform เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ตอบัสนอง
ความต้องการขึ้องภาคอ่ตสาหกรรม เป็็นต้น ซ้ึ่�งป็ระโยชน์ที�ได้รับัจัาก
การให้บัริการวิชาการ ได้แก� ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จัากป็ระสบัการณ์
จัริง ทำาให้มีความเป็็นม่ออาชีพัด้านทักษะป็ฏิิบััติ ก�อให้เกิดหน�วยธ่ิ์รกิจั
ในมหาวิทยาลัิย แลิะมีการบูัรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ แลิะ
วิจััยไป็สู�เชิงพัาณิชย์อย�างเป็็นรูป็ธิ์รรม

4. ผลัลััพธ์แลัะผลักระทบั (Outcome/Impact) 
ผลิสำาเร็จัจัากการบัริการวิชาการต้องมีผลิลัิพัธ์ิ์แลิะผลิกระทบั

ที�ทำาให้มหาวิทยาลัิยเป็็นองค์กรที�น�าเช่�อถ่อแลิะเป็็นม่ออาชีพัในด้าน
การนำานวัตกรรมไป็ยกระดับัค่ณภาพัชีวิตขึ้องสังคมทั�งในเชิงพ่ั�นที�
แลิะเชิงพัาณิชย์ รวมไป็ถ้งเป็็นแหลิ�งรายได้ที �ทำาให้มหาวิทยาลิัย
สามารถพ้ั�งพัาตนเองได้

ภาพัที� 2.5 แพัลิทฟอร์มการสร้างความโดดเด�นเพ่ั�อพัลิิกโฉมมหาวิทยาลัิยสู�การเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
RUTS Reinventing Platform

2.3 แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศข้องสถ�บัันำอุดมศึกษ� 
แผนำก�รผลัิตกำ�ลัังคำนำระดับัสูงเฉพ�ะท�งต�มคำวิ�ม
ต้องก�รข้องประเทศ หร้อแผนำพัฒนำ�
สถ�บัันำอุดมศึกษ�ด้�นำอ้�นำ

56       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    57 



คำวิ�มสอดคำลั้องข้องแผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ กับัแผนำยุทธศ�สตร์รวิมทั�งก�รต่อยอดจ�กฐ�นำเดิม
ข้องมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ภาพัที� 2.6 ความเช่�อมโยงขึ้องแผนย่ทธิ์ศาสตร์การพััฒนามหาวิทยาลัิย กับัแผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ 
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

58       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



ลัำ�ดับัที� ช้�อตัวิชี�วัิด
ผลัก�รประเมินำ (เต็ม 5)

ศักยภ�พเพ้�อนำำ�ไปสู่เป้�หม�ย
Potential Performance เฉลีั�ยรวิม

1 นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบั
การ (Student and Graduate 
Entrepreneur)

5 5 1. ผู้สอนมีความรู้ แลิะเชี�ยวชาญ ด้านการเป็็น
ผู้ป็ระกอบัการ ในลัิกษณะ multi discipline

2 รางวัลิด้านผู้ป็ระกอบัการ 
(Startup Awards)

1 1 2. มีหลัิกสูตรแลิะกิจักรรมเสริมหลัิกสูตรที�
สนับัสน่นให้ผู้เรียนเป็็นผู้ป็ระกอบัการระหว�างเรียน

3. มีหน�วยงานสนับัสน่นการบั�มเพัาะนักศ้กษาแลิะ
บััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ

4. มีหน�วยงานสนับัสน่นการสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อ
ส�งเสริมการเป็็นผู้ป็ระกอบัการ

5. มีกฏิ ระเบีัยบั ข้ึ้อบัังคับั ที�หน่นเสริมการสร้าง
นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ

6. มีพ่ั�นที�สนับัสน่นสร้างนักศ้กษาแลิะบััณฑิิต
ผู้ป็ระกอบัการ ทั�งภายในแลิะนอกองค์กร
(co-working space, maker space เป็็นต้น)

3 งบัป็ระมาณจัากแหลิ�งท่น
ภายนอกสนับัสน่นการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ/ธ่ิ์รกิจัใหม� 
(Startup Co-Investment 
Funding)

1 1 1. มีแหลิ�งท่นสนับัสน่นแลิะส�งเสริมการสร้างผู้
ป็ระกอบัการ/ระบับันิเวศผู้ป็ระกอบัการ ที�มีความ
เช่�อมโยงทั�งภายในแลิะภายนอก

4 งบัป็ระมาณการพััฒนา
เทคโนโลิยี/นวัตกรรมเพ่ั�อ
พััฒนาความเป็็น
ผู้ป็ระกอบัการขึ้องสถาบััน
อ่ดมศ้กษา (Technological/
Innovative Development 
Funding)

1 1

ลัำ�ดับัที� ช้�อตัวิชี�วิัด
ผลัก�รประเมินำ (เต็ม 5)

ศักยภ�พเพ้�อนำำ�ไปสู่เป้�หม�ย
Potential Performance เฉลัี�ยรวิม

ต�ร�งที� 2.3 ต�ร�งแสดงผลัก�รวิิเคำร�ะห์ศักยภ�พมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัยไปสู่เป้�หม�ย
ภ�ยใต้ผลัก�รประเมินำผลัตนำเองต�มตัวิชี�วิัด Potential & Performance

ตามที�สภามหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชคลิศรีวิชัย ได้พัิจัารณาให้ความเห็นชอบัการจััดกลิ่�มสถาบัันอ่ดมศ้กษา ขึ้องมหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราช
มงคลิศรีวิชัย ให้อยู�ในกล่ิ�มกล่ิ�มที� 2 กล่ิ�มพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะส�งเสริมการสร้างนวัตกรรม ภายใต้ตัวชี�วัดการป็ระเมินตนเองด้านป็ระสิทธิิ์ภาพั/
ศักยภาพั (Potential) แลิะป็ระสิทธิิ์ผลิ (Performance) ซ้ึ่�งสามารถนำาผลิการป็ระเมินตนเองวิเคราะห์ศักยภาพัเพ่ั�อนำาไป็สู�เป้็าหมายได้ดังนี�

2.3.2 ก�รวิิเคำร�ะห์ผลัก�รประเมินำตนำเอง (Potential & Performance)

5 บ่ัคลิากรสถาบัันอ่ดมศ้กษา
แลิกเป็ลีิ�ยนความรู้สู�ภาค
ธ่ิ์รกิจั/อ่ตสาหกรรม (Talent 
Mobility Consultation)

5 5 1. ผู้สอนมีความรู้ แลิะเชี�ยวชาญ ด้านการเป็็น
ผู้ป็ระกอบัการ ในลัิกษณะ multi discipline

2. มีกฎ ระเบีัยบั ข้ึ้อบัังคับัที�สนับัสน่นการแลิก
เป็ลีิ�ยนบ่ัคลิากรแลิะนักศ้กษากับัสถานป็ระกอบัการ

3. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อจัากภาคธ่ิ์รกิจัแลิะ
อ่ตสาหกรรมในการแลิกเป็ลีิ�ยนบ่ัคลิากรแลิะ
นักศ้กษากับัสถานป็ระกอบัการ

6 ระบับันิเวศด้านเทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรมเพ่ั�อเร�งพััฒนา
ผู้ป็ระกอบัการในสถาบััน
อ่ดมศ้กษา (Technological/ 
Innovation-Driven Entre-
preneurial Ecosystem)

5 5 1. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อจัากหน�วยงานภาครัฐ
แลิะเอกชน ในการสร้างนักศ้กษาแลิะบััณฑิิต
ผู้ป็ระกอบัการ

7 ความร�วมม่อเพ่ั�อพััฒนาผู้
ป็ระกอบัการแลิะส�งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมกับัภาคธ่ิ์รกิจั/
อ่ตสาหกรรมขึ้องสถาบััน
อ่ดมศ้กษา (University - 
Industry Linkage)

4 4

8 หลัิกสูตร/โป็รแกรมเฉพัาะที�
ใช้เทคโนโลิยี/นวัตกรรมเพ่ั�อ
พััฒนาความเป็็นผู้ป็ระกอบั
การ (Technological/ 
Innovation - Driven 
Entrepreneurial Education)

5 5 1. มีหลัิกสูตรแลิะกิจักรรมเสริมหลัิกสูตรที�
สนับัสน่นให้ผู้เรียนเป็็นผู้ป็ระกอบัการระหว�างเรียน

60       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    61 



กิจกรรมที� 1 : ก�รพัฒนำ�คุำณ์ภ�พก�รเรียนำก�รสอนำ 
ได้แก�เทคโนโลิยีแลิะระบับัแวดลิ้อมสำาหรับัการเพิั�มค่ณภาพั 

การเรียนการสอนสมัยใหม�แลิะเน้นป็ระสิทธิิ์ภาพัการเรียนรู้ในสถานการณ์
โรคระบัาดขึ้อง COVID-19 การพััฒนาหลัิกสูตรตามทิศทางขึ้องกล่ิ�ม
สถาบัันอ่ดมศ้กษา เช�นหลัิกสูตรที�มีมาตรฐานระดับันานาชาติหลัิกสูตร
การพััฒนาบั่คลิากรในอ่ตสาหกรรม หร่อหลิักสูตรพััฒนาบั่คลิากร
ในท้องถิ�นการ Upskill/Reskill คนในวัยทำางาน โดยเน้นความเข้ึ้ม
แข็ึ้งขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษาเป็็นตัวตั�งแลิะเสริมด้วยการทำางานร�วม
กับัพัันธิ์มิตรที�เกี�ยวข้ึ้องการพััฒนาวิธีิ์การเรียนรู้ขึ้องนิสิตนักศ้กษา 
เช�นactive learning แลิะอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้ึ้อง

กิจกรรมที� 2 : ก�รพัฒนำ�แลัะแสวิงห�บุัคำลั�กร 
ได้แก�การพััฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจัารย์เพั่�อตอบั

สนองต�อการเรียนในศตวรรษที�21 การจ้ัางผู้เชี�ยวชาญการวิจััย
ระดับัโลิก ทั�งแบับัเต็มเวลิา (Full-time) แลิะไม�เต็มเวลิา (Adjunct &  
Visiting Scholar) ท่นบััณฑิิตศ้กษาแลิะนักวิจััยหลิังป็ริญญาเอก 
(Postdoctoral Fellows) แลิะอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้ึ้อง

กิจกรรมที� 3 : คำวิ�มเป็นำนำ�นำ�ช�ติ
ได้แก�การสร้างเคร่อขึ้�ายกับัสถาบัันอ่ดมศ้กษาชั�นนำาระดับัโลิก 

ในกลิ่�มที�เกี�ยวขึ้้องที�เป็็นรูป็ธิ์รรมในลิักษณะ strategic partner  
มีรายลิะเอียดความร�วมม่อที�ชัดเจันโดยสถาบัันอ่ดมศ้กษาควรระบ่ั
สถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิะกิจักรรมความร�วมม่อที�สอดคล้ิองกับัทิศทาง
แลิะจั่ดเน้นขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิะป็ระเทศ เช�นการวิจััยร�วมการ
แลิกเป็ลีิ�ยนบ่ัคลิากร นักศ้กษา หลัิกสูตรร�วมเป็็นต้น ท่นการศ้กษา 
ให้ป็ระเทศในกล่ิ�มที�ขึ้าดแคลิน เช�น ASEAN เป็็นต้นเพ่ั�อด้งนิสิตนักศ้กษา 
ระดับัมันสมองจัากทั�วโลิกมาเรียน แลิะศ้กษาวิจััยในป็ระเทศไทย 
การจััดป็ระช่มวิชาการระดับัโลิกที�สามารถด้งนักวิจััยที�มีช่�อเสียงระดับั
โลิกให้เข้ึ้าร�วมได้แลิะอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้ึ้อง

กิจกรรมที� 4 : ก�รบัริห�รง�นำวิิจัยแลัะนำวัิตกรรม 
ได้แก�ระบับัการบัริหารแลิะจััดการทรัพัย์สิน ทางป็่ญญาเพั่�อ 

ขัึ้บัเคลิ่�อนการนำาผลิงานวิจััยไป็ใช้ป็ระโยชน์การผลิักดันศูนย์วิจััย 
ให ้ส ู �ระด ับัโลิก เช �นการด ้งด ูดน ักว ิจั ัยระด ับัโลิกมาร �วมงาน 
การส�งเสริมให้แสวงหาท่นวิจััยระดับันานาชาติแลิะกิจักรรมความ
ร�วมม่อกับัสถาบัันวิจััยชั�นนำาระดับัโลิก ระบับับัริหารกลิ่�มวิจััยภายใน
สถาบัันอ่ดมศ้กษาตามกลิ่�มย่ทธิ์ศาสตร์แลิะจั่ดเน้นสถาบัันอ่ดมศ้กษา 
โดยสอดคล้ิองกับัระบับัท่นวิจััยงบัป็ระมาณแผ�นดินที�จััดสรรเป็็น 
block grant แลิะอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้ึ้อง

กิจกรรมที� 5 : ก�รสร้�งแพลัทฟอร์มคำวิ�มร่วิมม้อ
ได้แก�การสร้างเคร่อขึ้�ายกับัหน�วยงาน/เอกชน/ช่มชนตาม 

กล่ิ�มย่ทธิ์ศาสตร์แลิะจ่ัดเน้น สถาบััน อ่ดมศ้กษา ในลัิกษณะจัต่รภาคี
การรวมกลิ่�มสถาบัันอ่ดมศ้กษาเพั่�อขัึ้บัเคลิ่�อนเป้็าหมายหร่อทิศทาง
ขึ้องป็ระเทศทั�งการสร้างความเป็็นเลิิศแลิะกำาลัิงคนที�ร�วมกันแลิะอ่�นๆ  
ที�เกี�ยวข้ึ้อง

2.3.3 ก�รวิิเคำร�ะห์แลัะกำ�หนำดกิจกรรม ที�มีคำวิ�มสอดคำลั้องกับัเป้�ประสงคำ์ ยุทธศ�สตร์ 
แลัะแผนำง�นำภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ อวิวินำ. แลัะกิจกรรมก�รพลัิกโฉมมห�วิิทย�ลััย

แนวทางหลัิกในการจััดทำาแผนการพััฒนาความเป็็นเลิิศขึ้องสถาบัันอ่ดมศ้กษา แผนการผลิิตกำาลัิงคนระดับัสูงเฉพัาะทางตามความต้องการขึ้อง
ป็ระเทศ หร่อแผนการพััฒนาสถาบัันอ่ดมศ้กษาด้านอ่�นป็ระกอบัด้วยกิจักรรมหลัิก 5 กิจักรรม ซ้ึ่�งมีความแตกต�างกันออกไป็ตามกล่ิ�มขึ้องสถาบััน
อ่ดมศ้กษา ภายใต้หลัิกการดำาเนินงานขึ้อง Reinventing University Platforms ซ้ึ่�งมีส�วนป็ระกอบัดังต�อไป็นี�

ภาพัที� 2.7 Reinventing University Platforms

มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรี วิิ ชัย 
ได้ดำ�เนิำนำก�รวิิเคำร�ะห์แลัะกำ�หนำดกิจกรรม ที�มีคำวิ�ม
สอดคำล้ัองกับัเป้�ประสงค์ำ ยุทธศ�สตร์ แลัะแผนำง�นำ
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ อวิวินำ. แลัะกิจกรรมก�รพลิักโฉม
มห�วิิทย�ลััย ดังนีำ�
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ต�ร�งที� 2.4 คำวิ�มเช้�อมโยง เป้�ประสงคำ์ ยุทธศ�สตร์ แลัะแผนำง�นำด้�นำก�รอุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สตร์ วิิจัย
แลัะนำวิัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 แลัะกิจกรรมภ�ยใต้ Reinventing University Platform กับักิจกรรม
แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ มทร.ศรีวิิชัย

เป้�ประสงค์ำ อวิวินำ. ยุทธศ�สตร์ อวิวินำ. แผนำง�นำ อวิวินำ.
กิจกรรม Reinventing 
University Platform

กิจกรรมแผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลิัศ 
มทร.ศรีวิิชัย

แผนำง�นำสำ�คัำญ
(Flagship) อวิวินำ.

1) คนไทยมีสมรรถนะแลิะ
ทักษะสูง เพีัยงพัอในการ
พัลิิกโฉมป็ระเทศให้ยกระดับั
ความสามารถในการแขึ้�งขัึ้น
ทางเศรษฐกิจัแลิะการพััฒนา
สังคมอย�างยั�งย่น

ย่ทธิ์ศาสตร์ที� 4 : การพััฒนา
กำาลัิงคนสถาบัันอ่ดมศ้กษา 
แลิะสถาบัันวิจััยให้เป็็นฐาน
การขัึ้บัเคล่ิ�อนการพััฒนา
เศรษฐกิจัแลิะสังคมขึ้อง
ป็ระเทศแบับัก้าวกระโดดแลิะ
อย�างยั�งย่น

แผนงานที� 4.1 พัลิิกโฉมระบับัการเรียนรู้ตลิอดชีวิต เพ่ั�อให้
ป็ระเทศไทยมีกำาลัิงคนสมรรถนะสูงเพีัยงพัอตามเป้็าหมาย
ย่ทธิ์ศาสตร์แลิะการพััฒนาแห�งอนาคต แลิะสอดรับักับัป็รัชญา
การอ่ดมศ้กษาไทยใหม�

กิจักรรมที� 1 : การพััฒนาค่ณภาพัการ
เรียนการสอน     

ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนที�เป็็นนักป็ฏิิบััติม่อ
อาชีพัแลิะมีทักษะการเป็็นผู้ป็ระกอบัการที�
ตอบัโจัทย์การพััฒนาแห�งอนาคต

1.   พััฒนาการเป็็นศูนย์กลิางกำาลัิงคน
ระดับัสูง (Hub of Talent) ขึ้องอาเซีึ่ยน 

แผนงานที� 4.2 พัลิิกโฉมมหาวิทยาลัิยให้เป็็นเลิิศตามบัทบัาทการ
สร้างกำาลัิงคน การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลิยี นวัตกรรม แลิะการ
พััฒนาพ่ั�นที�แลิะป็ระเทศ

กิจักรรมที� 2 : การพััฒนาแลิะแสวงหา
บ่ัคลิากร    

พััฒนาแลิะแสวงหาทรัพัยากรบ่ัคคลิที�มี
สมรรถนะสูงเพ่ั�อรองการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงแห�ง
อนาคต

2.   พััฒนาการเป็็นศูนย์กลิางการเรียนรู้ 
(Hub of Knowledge) ขึ้องอาเซีึ่ยน รวมถ้ง
ด้านศาสตร์โลิกตะวันออก 

แผนงานที� 4.3 พัลิิกโฉมแลิะยกระดับัสถาบััน/หน�วยงานด้านวิจััยแลิะ
พััฒนานวัตกรรมให้ตอบัโจัทย์เป้็าหมายย่ทธิ์ศาสตร์ขึ้องป็ระเทศแลิะ
สามารถเทียบัเคียงระดับันานาชาติ 

กิจักรรมที� 4 : การบัริหารงานวิจััยแลิะ
นวัตกรรม 

พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะนวัตกรรมสู�การนำาไป็
ใช้ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

3.   ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนสมรรถนะสูง
เฉพัาะทางที�ตรงตามความต้องการขึ้อง
อ่ตสาหกรรมเป้็าหมายสำาคัญเร�งด�วนขึ้อง
ป็ระเทศแลิะการพััฒนาแห�งอนาคต  แลิะ
สอดรับักับัป็รัชญาการอ่ดมศ้กษาไทย
ใหม� โดยพัลิิกโฉมระบับัการเรียนรู้ตลิอด
ชีวิต แลิะร�วมม่อกับัภาคอ่ตสาหกรรมแลิะ
นานาชาติ 

แผนงานที� 4.4 พััฒนาแลิะยกระดับัป็ระเทศไทยเป็็นศูนย์กลิางกำาลัิง
คนระดับัสูง (Hub of Talent) แลิะศูนย์กลิางการเรียนรู้ (Hub of 
Knowledge) ขึ้องอาเซีึ่ยน รวมถ้งศาสตร์โลิกตะวันออก

 กิจักรรมที� 3 : ความเป็็นนานาชาติ สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อกับัสถาบััน
อ่ดมศ้กษาชั�นนำาระดับันานาชาติเพ่ั�อพััฒนา
เทคโนโลิยี นวัตกรรม แลิะการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ

กิจักรรมที� 5 : การสร้างแพัลิทฟอร์ม
ความร�วมม่อ

พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วมม่อในลัิกษณะ
จัต่รภาคี เพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

4.   พััฒนากำาลัิงคนที�ผลิิตโดยระบับั
อ่ดมศ้กษา ให้มีค่ณธิ์รรม จัริยธิ์รรม เป็็น
ค่ณลัิกษณะที�พ้ังป็ระสงค์ที�จัำาเป็็นควบัคู�กับั
การมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพัแลิะวิชาการ

2) เศรษฐกิจัไทยมีความ
สามารถในการแขึ้�งขัึ้นด้วย
เศรษฐกิจัสร้างค่ณค�าแลิะ
เศรษฐกิจัสร้างสรรค์ เพิั�ม
ความมั�นคงขึ้องเศรษฐกิจั
ฐานราก แลิะพ้ั�งพัาตนเองได้ 
ยั�งย่น พัร้อมสู�อนาคต 

ย่ทธิ์ศาสตร์ที� 1 : การพััฒนา
เศรษฐกิจัไทยด้วยเศรษฐกิจั
สร้างค่ณค�าแลิะเศรษฐกิจั
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถ 
ในการแขึ้�งขัึ้น แลิะพ้ั�งพัา
ตนเองได้อย�างยั�งย่น พัร้อม
สู�อนาคต

แผนงานที� 1.1  พััฒนาระบับัเศรษฐกิจัชีวภาพั-เศรษฐกิจัหม่นเวียน
เศรษฐกิจัสีเขีึ้ยว (Bio-Circular- Green Economy: BCG) 
ใน 4 ด้าน ให้เป็็นระบับัเศรษฐกิจัมูลิค�าสูง มีความยั�งย่นแลิะ 
เพิั�มรายได้ขึ้องป็ระเทศ (ด้านเกษตรแลิะอาหาร การแพัทย์
แลิะส่ขึ้ภาพั การท�องเที�ยว แลิะพัลัิงงาน วัสด่แลิะเคมีชีวภาพั) 

กิจักรรมที� 4 : การบัริหารงานวิจััยแลิะ
นวัตกรรม                     

1. พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะนวัตกรรมสู�การ
นำาไป็ใช้ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

1.  พััฒนาอ่ตสาหกรรมผลิิตภัณฑ์ิการแพัทย์
ขัึ้�นสูง (Advanced Therapy Medicinal 
Products) ให้เป็็นอันดับัหน้�งขึ้องอาเซีึ่ยน 

แผนงานที� 1.2  พััฒนาแลิะป็ระย่กต์ใช้ป่็ญญาป็ระดิษฐ์ เทคโนโลิยี
ดิจิัทัลิ อิเล็ิกทรอนิคอัจัฉริยะ รวมทั�งห่�นยนต์แลิะระบับัอัตโนมัติ 
เพ่ั�อเพิั�มป็ระสิทธิิ์ภาพัแลิะป็ระสิทธิิ์ผลิในการผลิิต/การบัริการ
แลิะการพ้ั�งพัาตนเอง

แผนงานที� 1.3  พััฒนาระบับัโลิจิัสติกส์แลิะระบับัรางขึ้องป็ระเทศ
ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลิ แขึ้�งขัึ้นได้ แลิะเช่�อมต�อกับัเคร่อขึ้�าย
รองรับัระบับัเศรษฐกิจันวัตกรรมในภูมิภาคอาเซีึ่ยน

กิจักรรมที� 5 : การสร้างแพัลิทฟอร์ม
ความร�วมม่อ

2. พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วมม่อใน
ลัิกษณะจัต่รภาคี เพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

2.  พััฒนาแลิะยกระดับัการท�องเที�ยวโดย
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจัสร้างสรรค์ที�เน้นค่ณค�า 
สร้างความยั�งย่น แลิะเพิั�มรายได้ขึ้อง
ป็ระเทศ สามารถเพิั�มสัดส�วนขึ้องนักท�อง
เที�ยวค่ณภาพัสูงแลิะการมาเย่อนซึ่ำ�า 
3. เร�งพััฒนาอ่ตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยม่�งเน้นแบัตเตอรี�แลิะชิ�นส�วนสำาคัญ
ที�ก้าวหน้า แลิะลิำ�าย่คสู�อนาคต ให้ป็ระเทศเป็็น
ศูนย์กลิางการผลิิตขึ้องอาเซีึ่ยน
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แผนงานที� 1.4  พััฒนาอ่ตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแขึ้�งขัึ้น
ได้ รองรับัการขึ้ยายตัวด้านการคมนาคมขึ้นส�งขึ้องอาเซีึ่ยนแลิะพ้ั�ง
ตนเองได้

แผนงานที� 1.5  พััฒนาระบับัเศรษฐกิจัฐานรากแลิะเศรษฐกิจัฐาน
นวัตกรรม รวมถ้ง SMEs แลิะ IDEs เพ่ั�อยกระดับัรายได้ 
ความสามารถในการแขึ้�งขัึ้น แลิะการพ้ั�งพัาตนเอง

4.  พััฒนาแลิะส�งเสริมให้ป็ระเทศเพิั�มธ่ิ์รกิจั
ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprise: IDE) ขึ้นาดใหญ�

ย่ทธิ์ศาสตร์ที� 3 : การพััฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยี การ
วิจััยแลิะนวัตกรรมระดับัขัึ้�นแนว
หน้าที�ก้าวหน้าลิำ�าย่ค เพ่ั�อสร้าง
โอกาสใหม�แลิะความพัร้อมขึ้อง
ป็ระเทศในอนาคต

แผนงานที� 3.1  ขัึ้บัเคล่ิ�อนการวิจััยขัึ้�นแนวหน้าที�สร้างองค์ความรู้ใหม�
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์   มน่ษยศาสตร์ ศิลิป็กรรมศาสตร์ 
แลิะเทคโนโลิยีขัึ้�นแนวหน้า รวมทั�งการป็ระย่กต์ใช้แลิะพััฒนาต�อยอด 

กิจักรรมที� 4 : การบัริหารงานวิจััยแลิะ
นวัตกรรม       

พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะนวัตกรรมสู�การนำาไป็
ใช้ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ/ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

พััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ก้าวหน้า 
ลิำ�าย่คสู�อนาคต แลิะเทคโนโลิยีอวกาศ เพ่ั�อ
ต�อยอดสู�อ่ตสาหกรรมอวกาศในอนาคต 
รวมทั�งการสร้างดาวเทียมส�งไป็สำารวจั
ดวงจัันทร์

แผนงานที� 3.2 พััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมสำาหรับัอ่ตสาหกรรม
แห�งอนาคตแลิะบัริการแห�งอนาคต รวมทั�งอ่ตสาหกรรมอวกาศ

แผนงานที� 3.3 พััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจััย
แลิะนวัตกรรม แลิะโครงสร้างพ่ั�นฐานทางค่ณภาพัขึ้องป็ระเทศ 
ที�รองรับัการวิจััยขัึ้�นแนวหน้าแลิะการพััฒนาเทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรมสู�อนาคต

กิจักรรมที� 5 : การสร้างแพัลิทฟอร์ม
ความร�วมม่อ

พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วมม่อในลัิกษณะ
จัต่รภาคี เพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

3) สังคมไทยมีการพััฒนา
อย�างยั�งย่นสามารถแก้ป่็ญหา
ท้าทายขึ้องสังคมแลิะสิ�ง
แวดล้ิอม ป็รับัตัวได้ทันต�อ
พัลิวัตการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงขึ้อง
โลิก

ย่ทธิ์ศาสตร์ที� 2 : การยกระดับั
สังคมแลิะสิ�งแวดล้ิอม ให้มีการ
พััฒนาอย�างยั�งย่น สามารถ
แก้ไขึ้ป่็ญหาท้าทายแลิะป็รับัตัว
ได้ทันต�อพัลิวัตการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
ขึ้องโลิก

แผนงานที� 2.1 พััฒนาความพัร้อมแลิะโอกาสขึ้องคนท่กช�วงวัยแลิะ
พััฒนาระบับัสำาคัญขึ้องสังคมเพ่ั�อรองรับัสังคมสูงวัย 

แผนงานที� 2.3 ม่�งขึ้จััดความยากจัน แลิะลิดช�องว�างขึ้องการ
เข้ึ้าถ้งโอกาสด้านการพััฒนาอาชีพัการศ้กษาเรียนรู้ 
แลิะการเข้ึ้าถ้งเทคโนโลิยี/นวัตกรรม 

แผนงานที� 2.5 พััฒนาเม่องน�าอยู�ที�เช่�อมโยงกับัการพััฒนาช่มชน/
ท้องถิ�นแลิะกระจัายความเจัริญทางเศรษฐกิจัแลิะสังคมสู�ท่กภูมิภาค

กิจักรรมที� 1 : การพััฒนาค่ณภาพัการ
เรียนการสอน

กิจักรรมที� 4 : การบัริหารงานวิจััยแลิะ
นวัตกรรม   

                  
กิจักรรมที� 5 : การสร้างแพัลิทฟอร์ม
ความร�วมม่อ

ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนที�เป็็นนักป็ฏิิบััติม่อ
อาชีพัแลิะมีทักษะการเป็็นผู้ป็ระกอบัการที�
ตอบัโจัทย์การพััฒนาแห�งอนาคต

พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะนวัตกรรมสู�การนำาไป็
ใช้ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ/ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วมม่อในลัิกษณะ
จัต่รภาคี เพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

เพิั�มศักยภาพัแลิะโอกาสสำาหรับัผู้สูงวัย
ให้ป็ระเทศมีผู้สูงอาย่ที�สามารถพ้ั�งตนเองได้ 
สร้างค่ณค�าแลิะมูลิค�าเพิั�มให้แก�สังคม 
ในสัดส�วนสูงข้ึ้�น

เป้�ประสงคำ์ อวิวินำ. ยุทธศ�สตร์ อวิวินำ. แผนำง�นำ อวิวินำ.
กิจกรรม Reinventing 
University Platform

กิจกรรมแผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ 
มทร.ศรีวิิชัย

แผนำง�นำสำ�คำัญ
(Flagship) อวิวินำ.

ต�ร�งที� 2.4 คำวิ�มเช้�อมโยง เป้�ประสงคำ์ ยุทธศ�สตร์ แลัะแผนำง�นำด้�นำก�รอุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สตร์ วิิจัย
แลัะนำวิัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 แลัะกิจกรรมภ�ยใต้ Reinventing University Platform กับักิจกรรม
แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ มทร.ศรีวิิชัย

66       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    67 



ต�ร�งที� 2.5 คำวิ�มเช้�อมโยงกิจกรรมภ�ยใต้ Reinventing University Platform 
กิจกรรม แลัะแผนำง�นำสำ�คำัญ (Flagship) ภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

กิจกรรมภ�ยใต้ Reinventing 
University Platform

กิจกรรมภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�
คำวิ�มเป็นำเลิัศ มทร.ศรีวิิชัย แผนำง�นำสำ�คัำญ (RUTS Flagship) 

กิจักรรมที� 1 : การพััฒนา
ค่ณภาพัการเรียนการสอน              

ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนที�เป็็น
นักป็ฏิิบััติม่ออาชีพัแลิะมีทักษะ
การเป็็นผู้ป็ระกอบัการที�ตอบั
โจัทย์การพััฒนาแห�งอนาคต

1. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหารที�มี
มูลิค�าสูง

2. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านการท�องเที�ยวบันฐานเศรษฐกิจั
สร้างสรรค์แลิะเศรษฐกิจัBCG 

3. พััฒนาศูนย์กลิางกำาลัิงคนระดับัสูง (Hub of Talent) ด้านการ
สร้างผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

4. พััฒนาศูนย์กลิางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ด้าน
เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

กิจักรรมที� 2 : การพััฒนาแลิะ
แสวงหาบ่ัคลิากร 

พััฒนาแลิะแสวงหาทรัพัยากร
บ่ัคคลิที�มีสมรรถนะสูงเพ่ั�อ
รองรับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
แห�งอนาคต

1. พััฒนาบ่ัคลิากรเพ่ั�อตอบัสนองต�อการเรียนรู้ในศตวรรษที�21 
แลิะทักษะแห�งอนาคต

2. แสวงหาผู้เชี�ยวชาญเฉพัาะทางเพ่ั�อตอบัสนองการผลิิตกำาลัิงคน
ค่ณภาพัสูงตามความต้องการขึ้องป็ระเทศ

กิจักรรมที� 3 : ความเป็็น
นานาชาติ

สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อ
กับัสถาบัันอ่ดมศ้กษาชั�นนำา
ระดับันานาชาติเพ่ั�อพััฒนา
เทคโนโลิยี นวัตกรรม แลิะการ
สร้างผู้ป็ระกอบัการ

1. สร้างความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

2. สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อส�งเสริมการ
พััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

กิจักรรมที� 4 : การบัริหารงาน
วิจััยแลิะนวัตกรรม 

พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะ
นวัตกรรมสู�การนำาไป็ใช้
ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการ
สร้างผู้ป็ระกอบัการ/
ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

1. วิจััยแลิะพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมเพ่ั�อตอบัสนองความ
ต้องการขึ้องภูมิภาคแลิะป็ระเทศ บันฐานเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลิะ
เศรษฐกิจั BCG

  - ด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหาร

  - ด้านการท�องเที�ยว (เชิงส่ขึ้ภาพั วัฒนธิ์รรม เชิงนิเวศน์ 
ท�องเที�ยวทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง)

 - ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่องสร้างสรรค์ เพ่ั�อสนับัสน่น
การท�องเที�ยว

 - ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่องสร้างสรรค์ เพ่ั�อรองรับั
สังคมผู้สูงอาย่

กิจักรรมที� 5 : การสร้าง
แพัลิทฟอร์มความร�วมม่อ

พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วม
ม่อในลัิกษณะจัต่รภาคี เพ่ั�อส�ง
เสริมการสร้างผู้ป็ระกอบัการ
ฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

1.สร้างความร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคีเพ่ั�อขัึ้บัเคล่ิ�อนเป้็าหมาย
ตามทิศทางการพััฒนาขึ้องป็ระเทศ

2. พััฒนาระบับัเศรษฐกิจัฐานรากแลิะเศรษฐกิจัฐานนวัตกรรม 
(SMEs แลิะ IDEs)

68       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



ภายใต้แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย มหาวิทยาลัิยฯได้วิเคราะห์ถ้งโอกาสที�จัะป็ระสบัความสำาเร็จัแลิะความ
เสี�ยงขึ้องแผนได้ดังนี�

2.3.4 ก�รวิิเคำร�ะห์โอก�สประสบัคำวิ�มสำ�เร็จแลัะคำวิ�มเสี�ยงข้องแผนำ

ต�ร�งที� 2.6 ก�รวิิเคำร�ะห์โอก�สประสบัคำวิ�มส�เร็จแลัะคำวิ�มเสี�ยงภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ 
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

กิจกรรม
ผลัก�รวิิเคำร�ะห์ 

โอก�สประสบัคำวิ�มสำ�เร็จ คำวิ�มเสี�ยง

1. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนที�เป็็นนัก
ป็ฏิิบััติม่ออาชีพัแลิะมีทักษะการเป็็น
ผู้ป็ระกอบัการที�ตอบัโจัทย์การพััฒนา
แห�งอนาคต

1. ผู้สอนมีความรู้ แลิะเชี�ยวชาญ ด้านการ
เป็็นผู้ป็ระกอบัการ ในลัิกษณะ 
multi discipline
2. มีหลัิกสูตรแลิะกิจักรรมเสริมหลัิกสูตร
ที�สนับัสน่นให้ผู้เรียนเป็็นผู้ป็ระกอบัการ
ระหว�างเรียน
3. มีกฏิ ระเบีัยบั ข้ึ้อบัังคับั ที�หน่นเสริมการ
สร้างนักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ

1. การเป็ลีิ�ยนขึ้องโครงสร้างป็ระชากร
2. ค�านิยมขึ้องกล่ิ�มป็ระชากรวัยเรียนมีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
3. เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมมีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย�างรวดเร็ว
4. นโยบัายภาครัฐแลิะงบัป็ระมาณมีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
5. โรคอ่บััติใหม�

2. พััฒนาแลิะแสวงหาทรัพัยากร
บ่ัคคลิที�มีสมรรถนะสูงเพ่ั�อรองรับั
การเป็ลีิ�ยนแป็ลิงแห�งอนาคต

1. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อจัากภาคธ่ิ์รกิจั
แลิะอ่ตสาหกรรมในการแลิกเป็ลีิ�ยนบ่ัคลิากร
แลิะนักศ้กษากับัสถานป็ระกอบัการ
2. มีกฏิ ระเบีัยบั ข้ึ้อบัังคับั ที�หน่นเสริมการ
พััฒนาแลิะแสวงหาบ่ัคลิากร 

1. ความเหล่ิ�อมลิำ�าขึ้องสังคมเม่องแลิะชนบัท
2. ช�องว�างค่ณลัิกษณะเฉพัาะขึ้องคนแต�ลิะ
ช�วงวัย (Generation GAP)

3. สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อกับั
สถาบัันอ่ดมศ้กษาชั�นนำาระดับันานาชาติ

1. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อกับัสถาบััน
อ่ดมศ้กษาระดับันานาชาติ
2. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อภายใต้กรอบั 
IMT-GT

1. โรคอ่บััติใหม�
2. การเม่องแลิะนโยบัายระหว�างป็ระเทศ

กิจกรรม
ผลัก�รวิิเคำร�ะห์ 

โอก�สประสบัคำวิ�มสำ�เร็จ คำวิ�มเสี�ยง

4. พััฒนาผลิงานวิจััยแลิะนวัตกรรมสู�
การนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์แลิะส�งเสริมการ
สร้างผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

1. มีความได้เป็รียบัเชิงพ่ั�นที�ที�สนับัสน่นการ
พััฒนาผลิวิจััยแลิะนวัตกรรมตอบัสนอง
ความต้องการขึ้องภูมิภาค
2. มีอัตลัิกษณ์เชิงพ่ั�นที�ตอบัสนองการ
พััฒนาโจัทย์วิจััยสู�การนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์
แลิะส�งเสริมการสร้างผู้ป็ระกอบัการ/
ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม
3. นโยบัายภาครัฐสนับัสน่นการพััฒนาพ่ั�นที�
ระเบีัยงเศรษฐกิจัภาคใต้ : SEC 
4. นโยบัายภาครัฐสนับัสน่นเขึ้ตพััฒนา
เศรษฐกิจัพิัเศษชายแดนใต้ : Sez
5. มีการทำางานร�วมกันกับัเคร่อขึ้�าย
แหลิ�งท่นภาครัฐแลิะเอกชน
6. มีหน�วยวิจััยเฉพัาะทาง ที�ตอบัสนอง
นโยบัายการพััฒนาป็ระเทศ

1. นโยบัายภาครัฐแลิะงบัป็ระมาณมีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
2. ผลิกระทบัจัากภาวะเศรษฐกิจัถดถอย

5. พััฒนาแพัลิทฟอร์มความร�วมม่อ
ในลัิกษณะจัต่รภาคี เพ่ั�อส�งเสริมการ
สร้างผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรม

1. มีเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อจัากหน�วยงาน
ภาครัฐแลิะเอกชน ในการสร้างนักศ้กษาแลิะ
บััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ
2. มีหน�วยงานสนับัสน่นการบั�มเพัาะ
นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ
3. มีหน�วยงานสนับัสน่นการสร้างนวัตกรรม
เพ่ั�อส�งเสริมการเป็็นผู้ป็ระกอบัการ
5. มีพ่ั�นที�สนับัสน่นสร้างนักศ้กษาแลิะบััณฑิิต
ผู้ป็ระกอบัการ ทั�งภายในแลิะนอกองค์กร 
(co-working space, maker space 
เป็็นต้น)
6. มีแหลิ�งท่นสนับัสน่นแลิะส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ/ระบับันิเวศผู้ป็ระกอบัการ ที�มี
ความเช่�อมโยงทั�งภายในแลิะภายนอก

1. ผลิกระทบัจัากภาวะเศรษฐกิจัถดถอย
2. นโยบัายภาครัฐแลิะงบัป็ระมาณมีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
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จัากผลิการป็ระเมินตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพัองค์กรแลิะตัวชี�วัดผลิการดำาเนินงาน 
ผลิการวิเคราะห์ศักยภาพัมหาวิทยาลัิยไป็สู�เป้็าหมาย ผลิการวิเคราะห์โอกาสป็ระสบัความสำาเร็จั
แลิะความเสี�ยงขึ้องแผน ภายใต้ความสอดคลิ้องขึ้องย่ทธิ์ศาสตร์ชาติ นโยบัายสำาคัญขึ้อง
รัฐบัาลิ แผนย่ทธิ์ศาสตร์ อววน. แผนฉบัับัอ่�นๆที�เกี�ยวข้ึ้อง แลิะแผนย่ทธิ์ศาสตร์การพััฒนา
มหาวิทยาลิัย จั้งได้จััดทำาแผนป็ฏิิบััติการรายป็ีขึ้้ �นเพั่ �อขึ้ับัเคลิ่ �อนแผนพััฒนาความเป็็น 
เลิิศมหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย ป็ระจัำาป็ี 2566-2570 ไป็สู �การป็ฏิิบััติ  
รายลิะเอียดดังตารางที� 2.7-2.8

2.3.5 แผนำปฏิิบััติก�รร�ยปีเพ้�อพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ต�ร�งที� 2.7 แผนำง�นำสำ�คำัญ (RUTS Flagship) ภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ลัำ�ดับัคำวิ�ม 
สำ�คัำญ

แผนำง�นำสำ�คัำญ (RUTS Flagship) 
  งบัประม�ณ์

ปี 2566  (ล้ั�นำบั�ท)
          จุดมุ่งเน้ำนำข้องนำโยบั�ย

(High-Priority Policy) ภ�ยใต้ร่�งแผนำ อวิวินำ.

1 วิจััยแลิะพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมเพ่ั�อตอบัสนองความต้องการขึ้องภูมิภาคแลิะป็ระเทศ 

ด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหารบันฐานเศรษฐกิจั BCG

100.00 3. ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศชั�นนำาด้านสินค้าเกษตร เกษตรแป็รรูป็แลิะอาหารที�มีค่ณค�าแลิะ

มูลิค�าสูงโดยมีมูลิค�าทางเศรษฐกิจัสูงเป็็นอันดับั1 ใน 10 ขึ้องโลิก

2 วิจััยแลิะพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมเพ่ั�อตอบัสนองความต้องการขึ้องภูมิภาคแลิะป็ระเทศ 

บันฐานเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลิะเศรษฐกิจั BCG

  - ด้านการท�องเที�ยว (เชิงส่ขึ้ภาพั วัฒนธิ์รรม เชิงนิเวศน์ ท�องเที�ยวทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง)

 - ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่องสร้างสรรค์ เพ่ั�อสนับัสน่นการท�องเที�ยว

100.00

100.00

2. ป็ระเทศไทยเป็็นจ่ัดหมายขึ้องการท�องเที�ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจัสร้างสรรค์ม่�งเน้น

ค่ณค�าแลิะความยั�งย่นสามารถเพิั�มมูลิค�าทางเศรษฐกิจัแลิะการกระจัายรายได้

3 ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหารที�มีมูลิค�าสูง 300.00 6.  ป็ระเทศไทยสามารถสร้างกำาลัิงคนสมรรถนะสูงแลิะเป็็นศูนย์กลิางกำาลัิงคนระดับัสูง

ขึ้องอาเซีึ่ยน โดยการพัลิิกโฉมระบับัการเรียนรู้ตลิอดชีวิตเพ่ั�อตอบัโจัทย์การพััฒนา

แห�งอนาคต แลิะสอดรับักับัป็รัชญาการอ่ดมศ้กษาไทยใหม�

4 ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านการท�องเที�ยวบันฐานเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลิะเศรษฐกิจั BCG 300.00

5 พััฒนาระบับัเศรษฐกิจัฐานรากแลิะเศรษฐกิจัฐานนวัตกรรม (SMEs แลิะ IDEs) 300.00 5.  ป็ระเทศไทยสามารถพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ก้าวหน้าลิำ�าย่คสู�อนาคต แลิะ

เทคโนโลิยีอวกาศ สำาหรับัการยกระดับัอ่ตสาหกรรม ธ่ิ์รกิจัแลิะการบัริการที�มีอยู�แล้ิว

แลิะพััฒนาอ่ตสาหกรรม/ธ่ิ์รกิจัใหม�

6 วิจััยแลิะพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่องสร้างสรรค์เพ่ั�อ

รองรับัสังคมผู้สูงอาย่

100.00 4. ผู้สูงอาย่มีศักยภาพัแลิะโอกาสอย�างเต็มที�ในการพ้ั�งตนเอง มีค่ณค�าแลิะ

สร้างมูลิค�าเพิั�มให้แก�สังคม เพ่ั�อรองรับัสังคมสูงวัย

7 สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อส�งเสริมการพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม 20.00 6.  ป็ระเทศไทยสามารถสร้างกำาลัิงคนสมรรถนะสูงแลิะเป็็นศูนย์กลิางกำาลัิงคนระดับัสูง

ขึ้องอาเซีึ่ยน โดยการพัลิิกโฉมระบับัการเรียนรู้ตลิอดชีวิตเพ่ั�อตอบัโจัทย์การพััฒนา

แห�งอนาคต แลิะสอดรับักับัป็รัชญาการอ่ดมศ้กษาไทยใหม�
8 พััฒนาบ่ัคลิากรเพ่ั�อตอบัสนองต�อการเรียนรู้ในศตวรรษที�21 แลิะทักษะแห�งอนาคต 100.00

9 พััฒนาศูนย์กลิางกำาลัิงคนระดับัสูง (Hub of Talent) ด้านการสร้างผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยี

แลิะนวัตกรรม

200.00

10 พััฒนาศูนย์กลิางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ด้านเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม 200.00

11 สร้างความร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคีเพ่ั�อขัึ้บัเคล่ิ�อนเป้็าหมายตามทิศทางการพััฒนาขึ้องป็ระเทศ 10.00

12 แสวงหาผู้เชี�ยวชาญเฉพัาะทางเพ่ั�อตอบัสนองการผลิิตกำาลัิงคนค่ณภาพัสูงตามความต้องการ

ขึ้องป็ระเทศ

30.00

13 สร้างความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อส�งเสริมการสร้างผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/

ภาคอ่ตสาหกรรม

20.00

รวิมงบัประม�ณ์ภ�ยใต้แผนำฯ ประจำ�ปี 2566  1,880.00 
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กลัยุทธ์ (กิจกรรมหลััก)
ตัวิชี�วัิด ค่ำ�เป้�หม�ยตัวิชี�วัิด

แผนำง�นำสำ�คัำญ (Flagship)
งบัประม�ณ์ (ล้ั�นำบั�ท)

ผู้รับัผิดชอบั
2566 2567 2568 2569 2570ช้�อตัวิชี�วัิด หน่ำวิยนัำบั 2566 2567 2568 2569 2570

1. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนที�
เป็็นนักป็ฏิิบััติม่ออาชีพัแลิะมี
ทักษะการเป็็นผู้ป็ระกอบัการ
ที�ตอบัโจัทย์การพััฒนาแห�ง
อนาคต

1. นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการ
ฐานเทคโนโลิยี/นวัตกรรม 

ร้อยลิะ (ต�อ
นักศ้กษาแลิะผู้
สำาเร็จัการศ้กษา
ทั�งหมด)

2 3 4 5 6 1. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านนวัตกรรม
เกษตรแลิะอาหารที�มีมูลิค�าสูง

300 200 200 150 150 คณะเกษตรศาสตร์, คณะอ่ตสาหกรรม
เกษตร, คณะวิทยาศาสตร์แลิะ
เทคโนโลิยี, วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี
การป็ระมง, คณะสัตวแพัทย์, วิทยาลัิย
รัตภูมิ

2. หลัิกสูตรที�มีการจััดการเรียนการ
สอนแบับับูัรณาการเรียนกับัการทำางาน 
:  WIL

ร้อยลิะ (ขึ้อง
หลัิกสูตรทั�งหมด)

10 15 10 10 10 2. ผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนด้านการท�องเที�ยว
บันฐานเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลิะเศรษฐกิจัBCG 

300 200 200 150 150 คณะศิลิป็ศาสตร์, วิทยาลัิยเทคโนโลิยี
อ่ตสาหกรรมแลิะการจััดการ, วิทยาลัิย
การโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว

3. หลัิกสูตรที�สร้างกำาลัิงคนสมรรถนะ
สูงรองรับัภาคอ่ตสาหกรรม

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60 3. พััฒนาศูนย์กลิางกำาลัิงคนระดับัสูง 
(Hub of Talent) ด้านการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

200 200 200 100 100 ฝ่ั่ายวิชาการ, คณะคร่ศาสตร์
อ่ตสาหกรรมแลิะเทคโนโลิยี

4. หลัิกสูตรภายใต้รูป็แบับัขึ้องโครงการ
อ่ดมศ้กษาเพ่ั�ออ่ตสาหกรรม : Higher 
Education for Industry (Hi Fi)

หลัิกสูตร 1 1 1 1 1 4. พััฒนาศูนย์กลิางการเรียนรู้ 
(Hub of Knowledge) ด้านเทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรม

200 200 200 100 100 ฝ่ั่ายวิชาการ, คณะคร่ศาสตร์
อ่ตสาหกรรมแลิะเทคโนโลิยี

5. นักพััฒนาเทคโนโลิยี/นวัตกรรมที�ส�ง
เสริมผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

2. พััฒนาแลิะแสวงหา
ทรัพัยากรบ่ัคคลิที�มีสมรรถนะ
สูงเพ่ั�อรองการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
แห�งอนาคต

1. บ่ัคลิากรสถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิก
เป็ลีิ�ยนความรู้สู�ภาคธ่ิ์รกิจั/อ่ตสาหกรรม 

ร้อยลิะ (นักศ้กษา
แลิะบ่ัคลิากร)

20 30 40 50 60 1. พััฒนาบ่ัคลิากรเพ่ั�อตอบัสนองต�อการเรียนรู้
ในศตวรรษที�21 แลิะทักษะแห�งอนาคต

100 100 100 100 100 ฝ่ั่ายวิชาการ

2. แสวงหาผู้เชี�ยวชาญเฉพัาะทางเพ่ั�อตอบั
สนองการผลิิตกำาลัิงคนค่ณภาพัสูงตามความ
ต้องการขึ้องป็ระเทศ

30 30 30 30 30 ฝ่ั่ายวิชาการ

3. สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วม
ม่อกับัสถาบัันอ่ดมศ้กษาชั�น
นำาระดับันานาชาติเพ่ั�อพััฒนา
เทคโนโลิยี นวัตกรรม แลิะ
การสร้างผู้ป็ระกอบัการ

1. ความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อ
พััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

กิจักรรม 5 5 5 5 5 1. สร้างความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อ
ส�งเสริมการสร้างผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

20 20 20 20 20 ฝ่ั่ายวิชาการ

2. สร้างเคร่อขึ้�ายความร�วมม่อระดับันานาชาติ
เพ่ั�อส�งเสริมการพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรม

20 20 20 20 20 ฝ่ั่ายวิชาการ

ต�ร�งที� 2.8 แผนำปฏิิบััติก�รร�ยปี ภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ 
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ประจำ�ปี 2566 - 2570

74       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    75 



ต�ร�งที� 2.8 แผนำปฏิิบััติก�รร�ยปี ภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ 
มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ประจำ�ปี 2566 - 2570

4. พััฒนาแพัลิทฟอร์มความ
ร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคี 
เพ่ั�อส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรม

1. ความร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคีเพ่ั�อ
การผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคนค่ณภาพั
สูงบันฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

กิจักรรม 5 5 5 5 5 1.สร้างความร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคีเพ่ั�อขัึ้บั
เคล่ิ�อนเป้็าหมายตามทิศทางการพััฒนาขึ้อง
ป็ระเทศ

10 10 10 10 10 ฝ่ั่ายวิชาการ

2. พััฒนาระบับัเศรษฐกิจัฐานรากแลิะเศรษฐกิจั
ฐานนวัตกรรม (SMEs แลิะ    IDEs)

300 200 200 150 150 คณะบัริหารธ่ิ์รกิจั, 
คณะเทคโนโลิยีการจััดการ

5. พััฒนาผลิงานวิจััย
เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมสู�
การนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์แลิะ
ส�งเสริมการสร้าง
ผู้ป็ระกอบัการ /ภาคธ่ิ์รกิจั/
ภาคอ่ตสาหกรรม

1. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�เข้ึ้าสู�กระบัวนการทรัพัย์สินทาง
ป่็ญญา (Intellectual property)

ผลิงาน/ปี็ (หมาย
รวมถ้ง สิ�ง
ป็ระดิษฐ์ แลิะผลิ
งานสร้างสรรค์)

50 60 70 80 90 1.วิจััยแลิะพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
เพ่ั�อตอบัสนองความต้องการขึ้องภูมิภาค
แลิะป็ระเทศ บันฐานเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลิะ
เศรษฐกิจั BCG

2. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�ได้รับัการอน่ญาตให้ใช้สิทธิิ์� 
(licensing)

ผลิงาน/ปี็ (หมาย
รวมถ้ง สิ�ง
ป็ระดิษฐ์ แลิะผลิ
งานสร้างสรรค์)

3 5 7 9 11   - ด้านนวัตกรรมเกษตรแลิะอาหาร 100 100 100 100 100 คณะเกษตรศาสตร์, คณะอ่ตสาหกรรม
เกษตร, คณะวิทยาศาสตร์แลิะ
เทคโนโลิยี, วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี
การป็ระมง, คณะสัตวแพัทย์, 
วิทยาลัิยรัตภูมิ

3. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�ได้รับัการตีพิัมพ์ัเผยแพัร�ระดับั
นานาชาติ ในฐานข้ึ้อมูลิ Scopus 
Q1&Q2

ผลิงาน/ปี็ 60 80 100 120 150   - ด้านการท�องเที�ยว (เชิงส่ขึ้ภาพั วัฒนธิ์รรม 
เชิงนิเวศน์ ท�องเที�ยวทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง)

100 100 100 100 100 คณะศิลิป็ศาสตร์, วิทยาลัิยเทคโนโลิยี
อ่ตสาหกรรมแลิะการจััดการ, 
วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว

4. รายได้จัากผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรมที�สร้างมูลิค�าเชิงพัาณิชย์
จัากภาคอ่ตสาหกรรม

ล้ิานบัาท/ปี็ 100 120 140 170 200  - ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่อง
สร้างสรรค์ เพ่ั�อสนับัสน่นการท�องเที�ยว

100 100 100 100 100 คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะสถาป่็ตยกรรมศาสตร์

5. งบัป็ระมาณวิจััยเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรมจัากร�วมท่นระหว�าง
ภาคอ่ตสาหกรรม หน�วยจััดการท่น 
แลิะช่มชน 

ล้ิานบัาท/ปี็ 15 20 25 30 35  - ด้านการพััฒนาเม่องน�าอยู�แลิะเม่อง
สร้างสรรค์ เพ่ั�อรองรับัสังคมผู้สูงอาย่

100 100 100 100 100 คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะสถาป่็ตยกรรมศาสตร์

6. ต้นแบับัผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรมในระดับัห้องป็ฏิิบััติการหร่อ
การทดสอบัภาคสนาม (Lab & Field 
test) 

ต้นแบับั 10 15 20 25 30

7. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�นำาไป็สู�การใช้ป็ระโยชน์

ผลิงาน 100 120 140 160 180

8. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม
ที�ใช้ป็ระโยชน์ต�อผู้ป็ระกอบัการ/
ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

รวิมงบัประม�ณ์ทั�งสิ�นำ  1,880  1,580  1,580  1,230  1,230 

รวิมงบัประม�ณ์ภ�ยใต้แผนำฯ 5 ปี (2566-2570)  7,500 

กลัยุทธ์ (กิจกรรมหลััก)
ตัวิชี�วิัด คำ่�เป้�หม�ยตัวิชี�วิัด

แผนำง�นำสำ�คำัญ (Flagship)
งบัประม�ณ์ (ลั้�นำบั�ท)

ผู้รับัผิดชอบั
2566 2567 2568 2569 2570ช้�อตัวิชี�วัิด หนำ่วิยนำับั 2566 2567 2568 2569 2570

76       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 2 แผนการพัลิิกโฉมสถาบัันอ่ดมศ้กษา    l    77 



2.3.6 แนำวิท�งก�รติดต�มแลัะประเมินำผลั

เพั่�อให้การขึ้ับัเคลิ่�อนแผนพััฒนาความเป็็นเลิิศมหาวิทยาลิัยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย 
บัรรลิ่เป็ ้าหมายตามวัตถ ่ป็ระสงค์ มหาว ิทยาลิัยฯ จั ้งได ้มอบัหมายหน�วยงานที � เก ี �ยวขึ้ ้องใน 
ระดับัมหาวิทยาลิัย ระดับัคณะ/วิทยาลิัย แลิะระดับัสำานัก/สถาบััน รับัผิดชอบัดำาเนินการแผนงาน 
โครงการแลิะกิจักรรม ภายใต้แผนฯ แลิะได้วางแนวทางการกำากับั ติดตามแลิะป็ระเมินผลิ ไว้ดังนี�

1. แต�งตั�งคณะกรรมการติดตามแลิะป็ระเมินผลิแผนพััฒนาความเป็็นเลิิศมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยี
ราชมงคลิศรีวิชัย ซึ่้�งป็ระกอบัด้วย ระดับัสภามหาวิทยาลิัย ระดับัมหาวิทยาลิัย ระดับัคณะ/วิทยาลิัย  
แลิะสำานักงาน/สถาบััน   

2. กำาหนดกรอบัแนวทางในการติดตามแลิะป็ระเมินผลิ ภายใต้ตัวชี�วัดผลิผลิิตแลิะผลิลัิพัธ์ิ์ ขึ้องแผน
พััฒนาความเลิิศมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

3. ติดตามแลิะป็ระเมินผลิแผนฯ ภายใต้ความรับัผิดชอบัขึ้องหน�วยงาน ระดับัมหาวิทยาลิัย  
ระดับัคณะ/วิทยาลัิย แลิะสำานัก/สถาบััน อย�างน้อยปี็ลิะ 2 ครั�ง (รอบั 6 เด่อน แลิะ รอบั 12 เด่อน)

4. รายงานผลิการดำาเนินงานต�อสำานักงานป็ลิัดกระทรวงการอ่ดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะ
นวัตกรรม สภามหาวิทยาลัิย ผู้บัริหาร หร่อคณะกรรมการฯ ที�มหาวิทยาลัิยกำาหนด

5. เผยแพัร�ผลิการดำาเนินงานต�อสาธิ์ารณชน ผ�านส่�อช�องทางต�างๆ 
6. ทบัทวนหร่อป็รับัป็ร่งแผนฯ ตามขึ้้อเสนอแนะขึ้องคณะกรรมการ ดังขึ้้อ 4 แลิะหร่อมีการ

เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย�างมีนัยสำาคัญ

78       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



ผลัที�คำ�ดวิ่�จะได้รับั

ส่วินำที� 3

80       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257



3.2 ผลัผลัิต(Output) แลัะผลัลััพธ์(Outcome) ร�ยปี

ต�ร�งที� 3.1  ผลัผลัิต ผลัลััพธ์ ภ�ยใต้แผนำพัฒนำ�คำวิ�มเป็นำเลัิศ มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย

ตัวิชี�วัิด หน่ำวิยนัำบั
ค่ำ�เป้�หม�ย

2566 2567 2568 2569 2570

ด้�นำก�รจัดก�รศึกษ�

ระดับัผลัผลิัต :

1. นักศ้กษาแลิะบััณฑิิตผู้ป็ระกอบัการฐานเทคโนโลิยี/นวัตกรรม ร้อยลิะ (ต�อนักศ้กษา
แลิะผู้สำาเร็จัการ
ศ้กษาทั�งหมด)

2 3 4 5 6

2. หลัิกสูตรที�มีการจััดการเรียนการสอนแบับับูัรณาการเรียนกับั
การทำางาน :  WIL

ร้อยลิะ 
(ขึ้องหลัิกสูตรทั�งหมด)

10 15 10 10 10

3. หลัิกสูตรที�สร้างกำาลัิงคนสมรรถนะสูงรองรับัภาคอ่ตสาหกรรม ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

4. หลัิกสูตรภายใต้รูป็แบับัขึ้องโครงการอ่ดมศ้กษาเพ่ั�ออ่ตสาหกรรม : 
Higher Education for Industry (Hi Fi)

หลัิกสูตร 1 1 1 1 1

5. บ่ัคลิากรสถาบัันอ่ดมศ้กษาแลิกเป็ลีิ�ยนความรู้สู�ภาคธ่ิ์รกิจั/
อ่ตสาหกรรม 

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

6. ความร�วมม่อระดับันานาชาติเพ่ั�อพััฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม กิจักรรม 5 5 5 5 5

7. ความร�วมม่อในลัิกษณะจัต่รภาคีเพ่ั�อการผลิิตแลิะพััฒนากำาลัิงคน
ค่ณภาพัสูงบันฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

กิจักรรม 5 5 5 5 5

ระดับัผลัลััพธ์ :

1. นักพััฒนาเทคโนโลิยี/นวัตกรรมที�ส�งเสริมผู้ป็ระกอบัการ/
ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

ด้�นำวิิจัยแลัะนำวิัตกรรม

ระดับัผลัผลิัต :

1. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�เข้ึ้าสู�กระบัวนการทรัพัย์สิน
ทางป่็ญญา (Intellectual property)

ผลิงาน/ปี็ 50 60 70 80 90

2. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ได้รับัการอน่ญาตให้ใช้สิทธิิ์� 
(licensing)

ผลิงาน/ปี็ 3 5 7 9 11

3. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ได้รับัการตีพิัมพ์ัเผยแพัร�
ระดับันานาชาติ ในฐานข้ึ้อมูลิ Scopus Q1&Q2

ผลิงาน/ปี็ 60 80 100 120 150

4. รายได้จัากผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�สร้างมูลิค�า
เชิงพัาณิชย์จัากภาคอ่ตสาหกรรม

ล้ิานบัาท/ปี็ 100 120 140 170 200

5. งบัป็ระมาณวิจััยแลิะนวัตกรรมจัากร�วมท่นระหว�าง
ภาคอ่ตสาหกรรม หน�วยจััดการท่น แลิะช่มชน 

ล้ิานบัาท/ปี็ 15 20 25 30 35

6. ต้นแบับัผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมในระดับัห้องป็ฏิิบััติการ
หร่อการทดสอบัภาคสนาม (Lab & Field test) 

ต้นแบับั 10 15 20 25 30

7. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�นำาไป็สู�การใช้ป็ระโยชน์ ผลิงาน 100 120 140 160 180

ระดับัผลัลััพธ์ :

1. ผลิงานวิจััยเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมที�ใช้ป็ระโยชน์ต�อผู้ป็ระกอบัการ 
/ภาคธ่ิ์รกิจั/ภาคอ่ตสาหกรรม

ร้อยลิะ 20 30 40 50 60

3.1 เป้�หม�ยก�รดำ�เนำินำก�ร
ในำระยะ 5 ปี

1) กำ�ลัังคำนำสมรรถนำะสูงตอบัสนำองโจทย์ก�ร
พัฒนำ�แห่งอนำ�คำต

2) ผลัง�นำวิิจัยเทคำโนำโลัยีแลัะนำวัิตกรรมขั้บั
เคำลั้ �อนำเศรษฐกิจฐ�นำร�ก แลัะส่งเสริมก�รสร้�ง 
ผู้ประกอบัก�ร/ภ�คำธุรกิจ/ภ�คำอุตส�หกรรม

82       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 3 ผลิที�คาดว�าจัะได้รับั    l    83 



3.3 ผลักระทบั
(Impact) 

1) กำ�ลัังคำนำสมรรถนำะสูงตอบัสนำองเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์แลัะก�รพัฒนำ�แห่งอนำ�คำต
2) ประเทศมีข้ีดคำวิ�มส�ม�รถในำแข่้งขั้นำเพิ�มขึ้�นำด้วิยองค์ำคำวิ�มรู้ด้�นำวิิทย�ศ�สตร์
เทคำโนำโลัยีแลัะนำวัิตกรรม
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ภ�คำผนำวิก
ส่วินำที� 4
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หลัักสูตรก�รจัดก�รศึกษ� มห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564

คำณ์ะ/วิิทย�ลััย
ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท

คำณ์ะวิิศวิกรรมศ�สตร์  -    13  1 

สาขึ้าวิชาวิศวกรรมโยธิ์า •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีเคร่�องกลิ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีอ่ตสาหการ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมการผลิิต •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมคอมพัิวเตอร์ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมเคร่�องกลิ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมเคร่�องกลิเร่อ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมเคร่�องน่�งห�ม •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมโยธิ์า •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมสำารวจั •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมอิเลิ็กทรอนิกส์ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมอ่ตสาหการ •

คำณ์ะบัริห�รธุรกิจ  -  8  1 

สาขึ้าวิชาการจััดการธิ์่รกิจัขึ้นาดกลิางแลิะขึ้นาดย�อม •
สาขึ้าวิชาการเงิน •
สาขึ้าวิชาการจััดการ-การจััดการทรัพัยากรมน่ษย์ •
สาขึ้าวิชาการจััดการ-การจััดการทั�วไป็ •
สาขึ้าวิชาการจััดการ-การจััดการสำานักงานดิจัิทัลิ •
สาขึ้าวิชาการจััดการ-การจััดการอ่ตสาหกรรม •
สาขึ้าวิชาการตลิาด •
สาขึ้าวิชาการบััญชี •
สาขึ้าวิชาระบับัสารสนเทศธิ์่รกิจัดิจัิทัลิ •

คำณ์ะ/วิิทย�ลััย
ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท

คำณ์ะศิลัปศ�สตร์  -  7  - 

สาขึ้าวิชาการท�องเที�ยว •
สาขึ้าวิชาการโรงแรม •
สาขึ้าวิชาธิ์่รกิจัคหกรรมศาสตร์ •
สาขึ้าวิชาภาษาต�างป็ระเทศเพั่�อการส่�อสาร-ภาษาจัีนเพั่�อการส่�อสาร •
สาขึ้าวิชาภาษาต�างป็ระเทศเพั่�อการส่�อสาร-ภาษาอังกฤษเพั่�อการส่�อสาร •
สาขึ้าวิชาภาษาอังกฤษเพั่�อการส่�อสารสากลิ •
สาขึ้าวิชาอาหารแลิะโภชนาการ •

คำณ์ะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  -  4  - 

สาขึ้าวิชาการผังเม่อง •
สาขึ้าวิชาการออกแบับัแฟชั�นแลิะสิ�งทอ •
สาขึ้าวิชาทัศนศิลิป็์ •
สาขึ้าวิชาสถาป็่ตยกรรม •

คำณ์ะคำรุศ�สตร์อุตส�หกรรมแลัะเทคำโนำโลัยี  -  9  - 

สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีป็ิโตรเลิียม •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีส่�อสารมวลิชน •
สาขึ้าวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำาลิัง •
สาขึ้าวิชาไฟฟ้า-อิเลิ็กทรอนิกส์แลิะโทรคมนาคม •
สาขึ้าวิชาระบับัโทรคมนาคมแลิะเคร่อขึ้�าย •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมอิเลิ็กทรอนิกส์แลิะโทรคมนาคม •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมอ่ตสาหการ •
สาขึ้าวิชาอ่ตสาหการ •
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วิิทย�ลััยรัตภูมิ  5  5  - 

สาขึ้าวิชาการตลิาด •
สาขึ้าวิชาการบััญชี •
สาขึ้าวิชาคอมพัิวเตอร์ธิ์่รกิจั •
สาขึ้าวิชาช�างไฟฟ้า •
สาขึ้าวิชาช�างยนต์ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีคอมพัิวเตอร์ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีเคร่�องจัักรกลิเกษตร •
สาขึ้าวิชาบััญชีบััณฑิิต •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมคอมพัิวเตอร์ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมเคร่�องจัักรกลิเกษตร •

เกษตรศ�สตร์  -  9  3 

สาขึ้าวิชาการเพัาะเลิี�ยงสัตว์น้ำาแลิะการจััดการทรัพัยากรป็ระมง •
สาขึ้าวิชาสัตวศาสตร์ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีการผลิิตพั่ช •
สาขึ้าวิชาเกษตรอัจัฉริยะ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีเคร่�องจัักรกลิเกษตร •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีเพัาะเลิี�ยงสัตว์น้ำา •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีภูมิทัศน์ •
สาขึ้าวิชาสัตวศาสตร์ •
สาขึ้าวิชาป็ระมง •
สาขึ้าวิชาพััฒนาการเกษตรแลิะการจััดการธิ์่รกิจัเกษตร •
สาขึ้าวิชาพั่ชศาสตร์ •
สาขึ้าวิชาพั่ชสวนป็ระดับัแลิะภูมิทัศน์ •

อุตส�หกรรมเกษตร  -  3  - 

สาขึ้าวิชาการจััดการอาหารแลิะบัริการ •
สาขึ้าวิชาการจััดการอ่ตสาหกรรมอาหารแลิะบัริการ •
สาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีการอาหาร •

สัตวิแพทยศ�สตร์  -  1  - 

สาขึ้าวิชาสัตวแพัทยศาสตร์ •
วิิทย�ศ�สตร์แลัะเทคำโนำโลัยี  -  8  - 

สาขึ้าวิชาการแพัทย์แผนไทย •
สาขึ้าวิชาชีววิทยาป็ระย่กต์ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีการยาง •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีน้ำามันป็าลิ์มแลิะโอลิิโอเคมี •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยียางแลิะพัอลิิเมอร์ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีสารสนเทศ •
สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีอ่ตสาหการ •
สาขึ้าวิชาภาษาอังกฤษเพั่�อการส่�อสาร •

เทคำโนำโลัยีก�รจัดก�ร  -  9  - 

สาขึ้าวิชาการเงิน •
สาขึ้าวิชาการจััดการ •
สาขึ้าวิชาการจััดการการเป็็นผู้ป็ระกอบัการ •
สาขึ้าวิชาการจััดการเทคโนโลิยีสารสนเทศ •
สาขึ้าวิชาการจััดการธิ์่รกิจัดิจัิทัลิ •
สาขึ้าวิชาการจััดการนวัตกรรมทางการค้า •
สาขึ้าวิชาการจััดการโลิจัิสติกส์ •
สาขึ้าวิชาการตลิาด •
สาขึ้าวิชาการบััญชี •

คำณ์ะ/วิิทย�ลััย
ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท
คำณ์ะ/วิิทย�ลััย

ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท
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วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีอุตส�หกรรมแลัะก�รจัดก�ร  -  6  - 

สาขึ้าวิชาการจััดการ •
สาขึ้าวิชาการบััญชี •
สาขึ้าวิชาการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว •
สาขึ้าวิชาระบับัสารสนเทศทางธิ์่รกิจั •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมโยธิ์า •

คำณ์ะวิิทย�ศ�สตร์แลัะเทคำโนำโลัยีก�รประมง  -  8  - 

สาขึ้าวิชาการจััดการทรัพัยากรแลิะสิ�งแวดลิ้อม •
สาขึ้าวิชาการจััดการป็ระมงแลิะธิ์่รกิจัสัตว์น้ำา •
สาขึ้าวิชาเพัาะเลิี�ยงสัตว์น้ำา •
สาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลิ •
สาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลิ-ชีววิทยาทางทะเลิ •
สาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีสิ�งแวดลิ้อม •
สาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลิ้อม-วิทยาศาสตร์สิ�งเเวดลิ้อม •
สาขึ้าวิชาอ่ตสาหกรรมอาหาร •

วิิทย�ลััยก�รโรงแรมแลัะก�รท่องเที�ยวิ  -  5  - 

สาขึ้าวิชาการจััดการนวัตกรรมทางธิ์่รกิจั-วิชาการจััดการนวัตกรรมการค้า •
สาขึ้าวิชาการท�องเที�ยว •
สาขึ้าวิชาการบััญชี •
สาขึ้าวิชาการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว •
สาขึ้าวิชาภาษาอังกฤษเพั่�อการส่�อสารนานาชาติ •

คำณ์ะวิิศวิกรรมศ�สตร์แลัะเทคำโนำโลัยี  -  5  - 

สาขึ้าวิชาเทคโนโลิยีคอมพัิวเตอร์ •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมก�อสร้าง •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมคอมพัิวเตอร์แลิะการส่�อสาร •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •
สาขึ้าวิชาวิศวกรรมสารสนเทศแลิะการส่�อสาร •

รวิมทั�งสิ�นำ  5  100  5 

คำณ์ะ/วิิทย�ลััย
ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท
คำณ์ะ/วิิทย�ลััย

ระดับัก�รศึกษ�

ปวิส. ป.ตรี ป.โท
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ข้้อตกลังคำวิ�มร่วิมม้อท�งวิิช�ก�ร (MOU)
ระหวิ่�งมห�วิิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัศรีวิิชัย กับั หนำ่วิยง�นำภ�ยในำประเทศ

ลัำ�ดับัที� ช้�อ MOU หน่ำวิยง�นำคู่ำสัญญ� กิจกรรมคำวิ�มร่วิมม้อ หน่ำวิยง�นำที�รับัผิดชอบั

1 สัญญาความร�วมม่อทางวิชาการ การเพัาะเลีิ�ยงลูิกก้่ง Super PL. บัริษัท เจัริญโภคภัณฑ์ิอาหาร จัำากัด (มหาชน) -ดำาเนินการความร�วมม่อทางวิชาการด้านการเรียนการสอน  การวิจััยแลิะฝึั่กอบัรม  
-ถ�ายทอดความรู้ ฝึั่กอบัรมหลัิกสูตรการเพัาะเลีิ�ยงก้่ง Super PL

คณะวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีการ
ป็ระมง

2 บัันท้กข้ึ้อตกลิงความร�วมม่อ ด้านการพััฒนาช่มชน แลิะสิ�งแวดล้ิอม 
โครงการ U-Volunteer

มูลินิธิิ์ส่ทธิิ์รัตน์ อยู�วิทยา เพ่ั�อให้นักศ้กษา ถ�ายทอดความรู้ ทักษะด้านวิชาการ ยกระดับัช่มชนให้มีศักยภาพัเพิั�มข้ึ้�น คณะวิทยาศาสตร์ แลิะเทคโนโลิยีการ
ป็ระมง

3 บัันท้กข้ึ้อตกลิงความร�วมม่อ  การสนับัสน่นการดำาเนินการ หลัิกสูตร
ป็ระกาศนียบััตร  (Non Degree) ด้านเกษตรในกล่ิ�ม Smart 
Farming เพิั�มเติม ภายใต้โครงการพััฒนาทักษะ กำาลัิงคนขึ้องป็ระเทศ 
Reskill/ Upskill/ Newskill เพ่ั�อการมีงานทำาแลิะเตรียมควมพัร้อม
รองรับั การทำางานในอนาคตหลัิงวิกฤตการระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)

สำานักงานป็ลัิดกระทรวง การอ่ดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ 
วิจััยแลิะนวัตกรรม

สนับัสน่นการดำาเนินการหลัิกสูตรป็ระกาศนียบััตร Non Degree -คณะเทคโนโลิยี การจััดการ  
-คณะวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี  
-คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรมแลิะ
เทคโนโลิยี

4 บัันท้กข้ึ้อตกลิง (MOU) ว�าด้วย ความร�วมม่อด้านการเข้ึ้าศ้กษา 
ขึ้องบ่ัตร - หลิานสมาชิกสหกรณ์

กรมส�งเสริมสหกรณ์ เพ่ั�อให้โอกาสบ่ัตร-หลิาน เข้ึ้าศ้กษาระดับัป็ริญญาตรี สาขึ้าที�เกี�ยวข้ึ้องกับัอาชีพัเลีิ�ยงโคนม -คณะเกษตรศาสตร์  
-คณะสัตวแพัทยศาสตร์

5 บัันท้กความร�วมม่อ "การใช้ระบับัคลัิงหน�วยกิตดิจิัทัลิเพ่ั�อส�งเสริม
การเรียนรู้ตลิอดชีวิตเคร่อขึ้�ายมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ"

มทร. 8 แห�ง เพ่ั�อแลิกเป็ลีิ�ยนข้ึ้อมูลิแลิะให้ข้ึ้อเสนอเชิงนโยบัายในการพััฒนาแลิะขึ้ยายผลิการใช้ระบับัคลัิง
หน�วยกิตดิจิัทัลิ เพ่ั�อส�งเสริมการเรียนรู้ตลิอดชีวิตที� มทร.ธัิ์ญบัรี ได้พััฒนาข้ึ้�น

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

6 บัันท้กข้ึ้อตกลิงความร�วมม่อ ด้านสหกิจัศ้กษา บัริษัท ทรู คอร์ป็อเรชั�น จัำากัด (มหาชน) เพ่ั�อเสริมทักษะการป็ฏิิบััติงานจัริงให้แก�นักศ้กษา มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

7 บัันท้กข้ึ้อตกลิงความร�วมม่อ ทางวิชาการ บัริษัท กสท โทรคมนาคม ร�วมม่อในการศ้กษาวิจััยแลิะพััฒนาเกี�ยวกับัเทคโนโลิยีด้านระบับัเคร่อขึ้�ายคอมพิัวเตอร์ ระบับั
สารสนเทศ ร�วมม่อในการจััดฝึั่กอบัรม สัมมนา ให้แก�นักศ้กษา บ่ัคลิากร ร�วมม่อในการดำาเนิน
กิจักรรม ด้านอ่�น ๆ

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

8 บัันท้กข้ึ้อตกลิงความร�วมม่อ ทางวิชาการ กรมป็ระมง -เพ่ั�อสนับัสน่นการรับัน้กศ้กษาเข้ึ้าฝึั่กงาน สหกิจัศ้กษา 
-ส�งเสริมพััฒนาความรู้ ทักษะร�วมกัน ในการฝึั่กป็ระสบัการณ์ภายใต้การถ�ายทอดความรู้จัริง
จัากสถานการณ์จัริง

คณะวิทยาศาสตร์ แลิะเทคโนโลิยี 
การป็ระมง

9 บัันท้กความเข้ึ้าใจัยกระดับัผู้ป็ระกอบัการโครงการ หน้�งตำาบัลิหน้�ง
ผลิติภัณฑ์ิ แลิะวิสาหกิจัขึ้นาดกลิางแลิะขึ้นาดย�อม ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลิยี นวัตกรรม

- สถาบัันวิจััยวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห�ง
ป็ระเทศไทย (วว.) 
- เคร่อขึ้�ายมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ

- เพ่ั�อส�งเสริมแลิะสนับัสน่นงานวิจััยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม (วทน.) ด้วยกลิไก
ความร�วมม่อวิจััย วทน. ขึ้อง วว. แลิะกลิไกบัริการวิชาการแลิะงานวิจััย ขึ้อง มทร. แลิะเคร่อ
ขึ้�าย 
- เพ่ั�อสนับัสน่นแลิะส�งเสริมให้ผู้ป็ระกอบัการโครงการหน้�งตำาบัลิ หน้�งผลิิตภัณฑ์ิแลิะวิสาหกิจั
ขึ้นาดกลิางแลิะขึ้นาดย�อม มีการพััฒนาศักยภาพัแลิะขีึ้ดความสามารถในการแขึ้�งขัึ้น

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

10 ความร�วมม่อทางวิชาการโครงการพีั�เลีิ�ยง (Mentoring Program) 
หน�วยจััดการทรัพัย์สินทางป่็ญญาแลิะถ�ายทอดเทคโนโลิยีในสถาบััน
อ่ดมศ้กษา (TLO) ปี็งบัป็ระมาณ พั.ศ. 2562

- สำานักงานป็ลัิดกระทรวงการอ่ดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัิยสงขึ้ลิานครินทร์

- เพ่ั�อให้สถาบัันอ่ดมศ้กษาที�มีความเข้ึ้มแข็ึ้งทำาหน้าที�เป็็นพีั�เลีิ�ยง/ที�ป็ร้กษา/ฝึั่กอบัรม เพ่ั�อให้
เกิดการพััฒนางานการบัริหารจััดการทรัพัย์สินทางป่็ญญาแลิะถ�ายทอดเทคโนโลิยีในสถาบััน
อ่ดมศ้กษาที�กำาลัิงเริ�มต้น 
- เพ่ั�อให้สถาบัันอ่ดมศ้กษาน้องเลีิ�ยงสามารถจััดตั�งหน�วยง/งานด้านการบัริหารจััดการ
ทรัพัย์สินทางป่็ญญาได้อย�างเป็็นระบับั ภายในระยะเวลิาอันสั�น แลิะสามารถดำาเนินการพััฒนา
แลิะยกระดับัศักยภาพัได้ตามแนวทางขัึ้บัเคล่ิ�อนการพััฒนาหน�วยจััดการทรัพัย์สินทางป่็ญญา
ในสถาบัันอ่ดมศ้กษา

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย
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11 ความร�วมม่อทางวิชาการโครงการเคร่อขึ้�ายช่นชนนักป็ฏิิบััติด้าน
ศิลิป็วัฒนธิ์รรม

สถาบัันการศ้กษาภาคีเคร่อขึ้�าย - เพ่ั�อสร้างเคร่อขึ้�ายทางด้านวิชาการ งานวิจััย บัริการทางวิชาการแก�สังคม กิจักรรม
คณาจัารย์ กิจักรรมนักศ้กษา ทำาน่บัำาร่งศิลิป็วัฒนธิ์รรม 
- เพ่ั�อให้เกิดความร�วมม่อแลิะแลิกเป็ลีิ�ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจััย บัริการทางวิชาการ
แก�สังคม กิจักรรมคณาจัารย์ กิจักรรมนักศ้กษา ทำาน่บัำาร่งศิลิป็วัฒนธิ์รรม เช่�องโยงภูมิภาค
อาเซีึ่ยนแลิะภูมิภาคอ่�น

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

12 ความร�วมม่อทางวิชาการด้านการพััฒนาความเป็็นเลิิศทางวิชาการ
ในอ่ตสาหกรรมไมซ์ึ่

- มหาวิทยาลัิยสงขึ้ลิา นครินทร์ 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏินครศรีธิ์รรมราช 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏิภูเก็ต 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏิยะลิา 
- มหาวิทยาลัิยวลัิยลัิกษณ์ 
- มหาวิทยาลัิยสวนด่สิต ศูนย์การศ้กษานอกที�ตั�ง ตรัง 
- มหาวิทยาลัิยหาดใหญ�

- ร�วมพััฒนา แลิะบูัรณาการระหว�างหน�วยงานทั�งแป็ด ในการพััฒนาอ่ตสาหกรรมไมซ์ึ่ใน
พ่ั�นที�ภาคใค้ โดยการร�วมม่อกันในการพััฒนาศักยภาพัอ่ตสาหกรรมไมซ์ึ่ให้มีมาตรฐาน
ในระดับันานาชาติ 
- วางแผนป็ฏิิบััติการป็ระจัำาปี็ร�วมกันระหว�างหน�วยงานทั�งแป็ด เพ่ั�อให้มีความสอดคล้ิองกับั
กลิย่ทธ์ิ์เป้็าหมาย แลิะแนวทางการดำาเนินงาน

คณะศิลิป็ศาสตร์

13 ความร�วมม่อโครงการความร�วมม่อภาครัฐแลิะเอกชนเพ่ั�อร�วมผลิิต
บััณฑิิตพัรีเมี�ยม 

บัริษัท ซีึ่พีั ออลิล์ิ จัำากัด (มหาชน) แลิะบัริษัทในกล่ิ�มฯ - เพ่ั�อพััฒนาการผลิิตบััณฑิิตในระดับัป็ริญญาตรี ให้มีค่ณภาพัสูง แลิะสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการขึ้องป็ระเทศแลิะสถานป็ระกอบัการ 

- คณะเทคโนโลิยีการจััดการ 
- วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะ
การท�องเที�ยว

14 ความร�วมม่อทางวิชาการระหว�าง กรมป็ระมง กับั มหาวิทยาลัิย
เทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัยศรีวิชัย

กรมป็ระมง - เพ่ั�อให้ความร�วมม่อทางด้านวิชาการ 
- เพ่ั�อสนับัสน่นการรับันักศ้กษาขึ้อง "สถานศ้กษา" เข้ึ้าฝึั่กงาน 
- เพ่ั�อสนับัสน่นโครงการสหกิจัศ้กษาขึ้อง "สถานศ้กษา" 
- เพ่ั�อส�งเสริมให้นักศ้กษาได้พััฒนาความรู้ ทักษะร�วมกันในการฝึั่กป็ระสบัการณ์ ภายใต้การ
ถ�ายทอดความรู้จัากสถานการณ์จัริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

15 ความร�วมม่อระหว�าง  บัริษัท ไทยออยล์ิ เอนเนอร์ยี เซึ่อร์วิส จัำากัด 
กับั มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

บัริษัท ไทยออยล์ิ เอนเนอร์ยี เซึ่อร์วิส จัำากัด - เพ่ั�อให้ความร�วมม่อทางด้านวิชาการ 
- เพ่ั�อสนับัสน่นการรับันักศ้กษาขึ้อง "สถานศ้กษา" เข้ึ้าฝึั่กงาน 
- เพ่ั�อสนับัสน่นโครงการสหกิจัศ้กษาขึ้อง "สถานศ้กษา"

คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 ความร�วมม่อระหว�างกล่ิ�มมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ กับั 
บัริษัท บิั�กซีึ่ ซูึ่เป็อร์เซ็ึ่นเตอร์ จัำากัด (มหาชน)

บัริษัท บิั�กซีึ่ ซูึ่เป็อร์เซ็ึ่นเตอร์ จัำากัด (มหาชน) - เพ่ั�อสนับัสน่นส�งเสริมในด้านการฝึั่กป็ระสบัการวิชาชีพัให้กับันักศ้กษามหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยี
ราชมงคลิ ตั�งแต�ในช�วงอ่ดมศ้กษาจันจับัการศ้กษาที�สนใจัเข้ึ้าสู�อาชีพัในอ่ตสาหกรรมค้าป็ลีิก

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

17 ความร�วมม่อการพััฒนางานวิจััยแลิะการสนับัสน่นช่ดโครงการวิจััย
ที�มีผลิกระทบัสูง

สำานักงานกองท่นสนับัสน่นวิจััย กับั 8 มทร. - สนับัสน่นระบับัการบัริหารจััดการงานวิจััย 
- ให้การสนับัสน่นงบัป็ระมาณในการวิจััย 
- สนับัสน่นการแลิกเป็ลีิ�ยนความรู้ด้านจััดการงานวิจััย

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

18 ความร�วมม่อด้านมาตรฐานความป็ลิอดภัยห้องป็ฏิิบััติการ  ระหว�างสำานักงานคณะกรรมการ วิจััยแห�งชาติกับั 
- มหาวิทยาลัิยสงขึ้ลิานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัิยฟาฏิอนี 
- มหาวิทยาลัิยวลัิยลัิกษณ์ 
- มหาวิทยาลัิยนราธิิ์วาส ราชนครินทร์

- สนับัสน่นการดำาเนินงานขึ้องมหาวิทยาลัิยแม�ขึ้�าย แลิะมหาวิทยาลัิยลูิกขึ้�ายด้านขึ้อบัเขึ้ตแลิะ
เน่�อหาสาระสำาคัญด้านมาตรฐานความป็ลิอดภัยห้องป็ฏิิบััติการ  
- สนับัสน่นด้านงบัป็ระมาณค�าใช้จั�ายในการดำาเนินงานด้านมาตรฐานความป็ลิอดภัย
ห้องป็ฏิิบััติการขึ้องมหาวิทยาลัิยแม�ขึ้�ายแลิะมหาวิทยาลัิยลูิกขึ้�าย

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

19 ความร�วมม่อโครงการเตรียมความรับัม่อต�อการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงสภาพั
ภูมิอากาศขึ้องเม่องในภาคใต้ 

มูลินิธิิ์เคร่อขึ้�ายภาคใต้เพ่ั�อการรับัม่อการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง
สภาพัภูมิอากาศ (คมรส.)

- ร�วมม่อเพ่ั�อสร้างความรู้ความเข้ึ้าใจัด้านการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงสภาพัภูมิอากาศกับัหน�วยงานภาคี
ที�เกี�ยวข้ึ้อง  
- ร�วมบูัรณาการความร�วมม่อท่กภาคส�วนในการสร้างแบับัอย�างขึ้องการบัริหารจััดการ
ผลิกระทบัป่็ญหาจัากการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงสภาพัภูมิอากาศที�มีป็ระสิทธิิ์ภาพัแลิะยั�งย่นขึ้องภาคใต้

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

20 ความร�วมม่อทางวิชาการ กรมทรัพัยากรทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง ร�วมม่อเพ่ั�อการส�งเสริมให้บ่ัคลิากรทั�งสองฝ่ั่ายได้ทำาการศ้กษา การวิจััย รวมทั�งเปิ็ดโอการให้
มีการทำางาน การฝึั่กงาน การป็ระช่มวิชาการ การฝึั่กอบัรม แลิะการเรียนการสอนในส�วน
ที�เกี�ยวข้ึ้องกับัด้านทรัพัยากรทางทะเลิแลิะชายฝ่ั่�ง

สถาบัันทรัพัยากรธิ์รรมชาติแลิะ
สิ�งแวดล้ิอม

ลัำ�ดับัที� ช้�อ MOU หนำ่วิยง�นำคำู่สัญญ� กิจกรรมคำวิ�มร่วิมม้อ หนำ่วิยง�นำที�รับัผิดชอบั
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21 ความร�วมม่อโครงการ 1 ป็ระชารัฐ 1 ภูมิภาค ระหว�างหน�วยบััญชาการทหารพััฒนากองบััญชาการ
กองทัพัไทย กับั 
- กระทรวงพัาณิชย์ 
- มทร. 9 แห�ง 
- ธิ์นาคารเพ่ั�อเกษตรแลิะ สหกรณ์การเกษตร 
- ธิ์นาคารพััฒนาวิสาหกิจั ขึ้นาดกลิางแลิะขึ้นาดย�อม   
แห�งป็ระเทศไทย 
- บัริษัท ป็ตท. จัำากัด (มหาชน) 
- ธิ์นาคารออมสิน

-  ส�งเสริมสนับัสน่นเพิั�มพูันความรู้ทักษะแลิะพััฒนาศักยภาพัในการป็ระกอบัอาชีพั ให้กับักล่ิ�ม
อาชีพัในพ่ั�นที�เป้็าหมายการพััฒนาขึ้องหน�วยบััญชาการทหารพััฒนา  
- ให้คำาป็ร้กษาคำาแนะนำา แลิะถ�ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

22 ความร�วมม่อทางวิชาการ มหาวิทยาลัิยราชภัฏิกล่ิ�มภาคใต้ 5 แห�ง -  ร�วมม่อระหว�าง “หกสถาบััน” ในการผลิงานทางวิชาการแลิะงานวิจััย 
- ป็ระช่มแลิกเป็ลีิ�ยนเรียนรู้ กำาหนดกิจักรรมการ�วมสมทบัท่น 
- ร�วมกันกำาหนดรายลิะเอียดเฉพัาะเร่�องภายใต้ขึ้อบัเขึ้ตแลิะสอดคล้ิองกับักฎหมาย ระเบีัยบั
หร่อข้ึ้อบัังคับัแต�ลิะฝ่ั่าย

สถาบัันวิจััยแลิะพััฒนา

23 ความร�วมม่อโครงการส�งเสริมการพััฒนาการท�องเที�ยว 
พ่ั�นที�ภาคใต้

สมาพัันธ์่ิ์ธ่ิ์รกิจัการท�องเที�ยวส�วนภูมิภาคแห�ง
ป็ระเทศไทย

- เพ่ั�อสร้างให้ “มหาวิทยาลัิย" มีช่�อเสียงเป็็นที�ยอมรับัในระดับัภูมิภาคแลิะขึ้องโลิก 
- เพ่ั�อช�วยสนับัสน่นงานทางด้านวิชาการ เพ่ั�อพััฒนาธ่ิ์รกิจัการท�องเที�ยวทางทะเลิ 
- เพ่ั�อพััฒนาแห�งท�องเที�ยวใหม� ๆ 
- สร้างเคร่อขึ้�ายการท�องเที�ยวแบับัช่นชน 
- เพ่ั�อยกระดับัให้เป็็นเม่องท�องเที�ยวโดยสมบูัรณ์

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

24 ความร�วมม่อโครงการป็ระช่มวิชาการป็ริญญาตรีด้านคอมพิัวเตอร์
ภูมิภาคอาเซีึ่ยน (the ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing: AUC2)

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยี ราชมงคลิศรีวิชัยร�วมกับั 34 
สถาบััน

- ร�วมม่อในการสร้างกรอบัแนวคิดสำาหรับัการป็ระช่มวิชาการ AUC2 
- ร�วมม่อในการดำาเนินการป็ระช่มวิชาการ AUC2 
- ร�วมม่อในการเผยแพัร�ผลิงานวิจััยแลิะผลิงานวิชาการ 
- สนับัสน่นงบัป็ระมาณสำาหรับัการจััดป็ระช่มวิาการในแต�ลิะปี็

คณะเทคโนโลิยีการจััดการ

25 ความร�วมม่อทางวิชาการโครงการป็ระช่มวิชาการระดับัป็ริญญาตรี
ด้านคอมพิัวเตอร์ภูมิภาคอาเซีึ่ยน

สถานศ้กษาจัำานวน 34 สถาบััน ความร�วมม่อทางวิชาการแลิะการเรียนการสอน มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

26 ความร�วมม่อโครงการนวัตกรรมการพััฒนาฯ สถาบัันการศ้กษา 
เพ่ั�อสร้างความได้เป็รียบัในเชิงการแขึ้�งขัึ้นบันเวทีโลิก 

- บัริษัท กสท  โทรคมนาคม จัำากัด (มหาชน)  
- บัริษัท แพัคกอน จัำากัด

- ร�วมม่อเพ่ั�อสร้างความได้เป็รียบัในเชิงการแขึ้�งขัึ้นบันเวทีโลิก ขึ้องมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยี
ราชมงคลิศรีวิชัย

กองกลิาง

27 ความร�วมม่อการสนับัสน่นการพััฒนาเขึ้ตนวัตกรรมระเบีัยง
เศรษฐกิจัพิัเศษภาคตะวันออก

สำานักงานพััฒนาวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห�งชาติ - สนับัสน่นข้ึ้อมูลิแลิะองค์ ความรู้ ตลิอดจันบ่ัคลิากรแลิะทรัพัยากรอ่�นใดตามสมควร  
- ดำาเนินกิจักรรมวิจััย พััฒนาแลิะนวัตกรรม รวมทั�งการพััฒนาบ่ัคลิากร 
- จััดหาแลิะร�วมกันพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรมขึ้อง
ป็ระเทศเพิั�มเติม

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

28 ความร�วมม่อเพ่ั�อ “การพััฒนาศักยภาพัสมรรถนะขึ้องนักศ้กษา 
เพ่ั�อความก้าวหน้าในโลิกขึ้องการทำางาน

ระหว�าง9 มทร.กับั สถาบัันค่ณว่ฒิวิชาชีพั -  เพ่ั�อร�วมกันพััฒนาแลิะส�งเสริมความร�วมม่อทางวิชาการต�อกันให้เกิดป็ระโยชน์สูงส่ดใน
การพััฒนามาตรฐานอาชีพัแลิะค่ณว่ฒิวิชาชีพัขึ้องป็ระเทศไทยในสาขึ้าวิชาชีพัที�เกี�ยวข้ึ้อง 
-  พััฒนาองค์กรที�มีหน้าที�รับัรองสมรรถนะขึ้องบ่ัคคลิตามมาตรฐานอาชีพัในสาขึ้าชีพั
ที�เกี�ยวข้ึ้อง

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

29 ความร�วมม่อการพััฒนาคนตลิอดช�วงชีวิต (กล่ิ�มเด็กป็ฐมวัยแลิะ
ผู้สูงอาย่) 

- กระทรวงการพััฒนาสังคม แลิะความมั�นคงขึ้องมน่ษย์ 
- กระทรวงมหาด ไทย  
- กระทรวงสาธิ์ารณส่ขึ้ (สกอ.)

ขัึ้บัเคล่ิ�อนการพััฒนาคนกล่ิ�มเด็กป็ฐมวัยแลิะผู้สูงอาย่ให้เป็็นไป็อย�างมีป็ระสิทธิิ์ภาพั มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

30 ความร�วมม่อจััดทำาแผนแม�บัทการบัริหารจััดการโครงการป็รับัป็ร่ง
แหลิ�งโบัราณสถานแลิะสถานที�สำาคัญทางป็ระวัติศาสตร์ (สงขึ้ลิาสู�
เม่องมรดกโลิก)

องค์การบัริหารส�วนจัังหวัดสงขึ้ลิา -  เพ่ั�อพััฒนาเม่องสงขึ้ลิาภายใต้แนวคิดอน่รักษ์ตามแนวทางเม่องมรดกโลิก 
-  เพ่ั�อพััฒนาเม่องสงขึ้ลิาภายใต้ระบับัความสัมพัันธ์ิ์ในการพ้ั�งพัาอาศัยกันระหว�างมน่ษย์แลิะ
ธิ์รรมชาติ

คณะสถาป่็ตยกรรมศาสตร์

31 ความร�วมม่อโครงการพััฒนาหลัิกสูตรสูตรไมซ์ึ่มาตรฐานสากลิ สำานักงานส�งเสริมการจััดป็ระช่มแลิะนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

-   เพ่ั�อนำาความรู้แลิะป็ระสบัการณ์ด้านอ่ตสาหกรรม MICE จัากสำานักงานส�งเสริมการ
จััดป็ระช่มแลิะนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตลิอดจันจัากผู้เชี�ยวชาญขึ้ององค์กรที�เกี�ยวข้ึ้อง
มาถ�ายทอดให้นิสิตได้มีความรู้แลิะความเข้ึ้าใจัเกี�ยวกับัอ่ตสาหกรรมไมซ์ึ่ 

คณะศิลิป็ศาสตร์

ลัำ�ดับัที� ช้�อ MOU หนำ่วิยง�นำคำู่สัญญ� กิจกรรมคำวิ�มร่วิมม้อ หนำ่วิยง�นำที�รับัผิดชอบั

98       แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มทร.ศรีวิชัย ป็ระจัำาปี็ 2566-257 ส�วนที� 4 ภาคผนวก      l    99 



32 ความร�วมม่อโครงการ “Chevron Enjoy Science: สน่กวิทย์ 
พัลัิงคิด เพ่ั�ออนาคต

บัริษัทเซึ่ฟรอนป็ระเทศไทยสำารวจัแลิะผลิิต จัำากัดแลิะ
สถาบัันคีนันแห�งเอเชีย

- เพ่ั�อนำาวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพััฒนาด้านหลัิกสูตรการ ผลิิตครูแลิะพััฒนางานวิจััย
ทางการศ้กษา 
-  เพ่ั�อพััฒนามหาวิทยาลัิยเป็็นศูนย์การศ้กษาเพ่ั�อพััฒนาทักษะอาชีพั

คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรมแลิะ
เทคโนโลิยี

33 ความร�วมม่อด้านการต�อต้านการท่จัริต มูลินิธิิ์ต�อต้านการท่จัริต - ส�งเสริม สนับัสน่น เผยแพัร� ป็ระสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค�านิยมในความซ่ึ่�อสัตย์
ส่จัริตให้แก�คณาจัารย์บ่ัคลิากร นิสิต นักศ้กษา 

สำานักงานอธิิ์การบัดี

34 ความร�วมม่อการสนับัสน่นเยาวชนมาเลิเซีึ่ยเช่�อสายสยามเข้ึ้าศ้กษา
ในมหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมมงคลิ ศรีวิชัย

มูลินิธิิ์พัระวิเชียรโมลีิ (แฉล้ิม เขึ้มฺป็ญโญ) - เสริมสร้างแลิะเปิ็ดโอกาสทางด้านการศ้กษาให้แก�เยาวชนมาเลิเซีึ่ยเช่�อสายสยาม 
- ส�งเสริมแลิะสนับัสน่นให้เยาวชนมาเลิเซีึ่ยเช่�อสายสยามเข้ึ้ารับัการศ้กษา ระดับัอ่ดมศ้กษา 
- ส�งเสริมให้เยาวชนมาเลิเซีึ่ยเช่�อสายสยาม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็็นอยู� แลิะอันดีขึ้องไทย

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

35 ความร�วมม่อทางวิชาการโครงการป็ระช่มวิชาการระดับัป็ริญญาตรี
ด้านคอมพิัวเตอร์ภูมิภาคอาเซีึ่ยน

สถานศ้กษาจัำานวน 32 สถาบััน ความร�วมม่อทางวิชาการแลิะการเรียนการสอน มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

36 ความร�วมม่อการพััฒนาฝีั่ม่อแรงงาน สถาบัันพััฒนาฝีั่ม่อแรงงานภาค 12 สงขึ้ลิา - ฝึั่กอบัรมเพ่ั�อพััฒนาฝีั่ม่อแรงงาน การแขึ้�งขัึ้นฝีั่ม่อแรงงานแห�งชาติ แลิะมาตรฐานฝีั่ม่อ
แรงงาน ให้แก�บ่ัคลิากรแลิะนักศ้กษา 
- ส�งเสริมสนับัสน่นแลิกเป็ลีิ�ยนบ่ัคลิากรแลิะสถานที�ขึ้องแต�ลิะหน�วยงาน  
- จััดตั�งศูนย์ทดสอบัมาตรฐานฝีั่ม่อแรงงาน 

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

37 ความร�วมม่อด้านสหกิจัศ้กษาภาคใต้ตอนลิ�าง พัรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลิส์ จัำากัด - เพ่ั�อออกแบับัหลัิกสูตรการจััดการเรียนการสอนสอดคล้ิองกับัความต้องการขึ้องหน�วยงาน มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

38 ความร�วมม่อโครงการพััฒนากำาลัิงคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรม เพ่ั�อยกระดับัการพััฒนาเศรษฐกิจัชายฝ่ั่�งทะเลิภาคใต้

สำานักงานคณะกรรมการนโยบัายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลิยีแลิะวัฒนธิ์รรมแห�งชาติ

- เพ่ั�อยกระดับัการพััฒนาเศรษฐกิจัชายฝ่ั่�งทะเลิภาคใต้ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

39 ความร�วมม่อทางวิชาการ - มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ ๘ แห�ง 
- สมาคมเสริมสวยแห�งป็ระเทศไทย

- ส�งเสริมแลิะสนับัสน่นให้มีการจััดอบัรมสัมมนา เพ่ั�อให้ความรู้แก�บ่ัคลิากรขึ้องสมาคมแลิะ
บ่ัคลิากรขึ้องมหาวิทยาลัิยในด้านวิชาการ การวิจััยแลิะบั�มเพัาะผู้ป็ระกอบัการด้านอาชีพั
เสริมสวยที�ได้มาตรฐานแลิะเป็็นป็ระโยชน์ต�อการพััฒนาอาชีพัแลิะบ่ัคลิิกภาพัขึ้องนักศ้กษา 
บ่ัคลิากร การสร้างโอกาสในการได้รับัการพััฒนาวิทยฐานะ ทางวิชาการขึ้องผู้ป็ระกอบัการ
อาชีพัเสริมสวย

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

40 ความร�วมม่อโครงการการสร้างภาคีในการผลิิตบััณฑิิตระดับั
ป็ริญญาโท-เอก

สถาบัันวิจััยวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห�ง
ป็ระเทศไทย (วว.)

- ร�วมม่อในการผลิิตแลิะพััฒนาบััณฑิิตระดับัป็ริญญาโท   แลิะเอก ด้านวิทยาศาสตร์แลิะ
เทคโนโลิยีร�วมม่อใน   โครงการวิจััยแลิะพััฒนาขึ้อง “วว.” กับั “มทร.ศรีวิชัย” 
- แลิกเป็ลีิ�ยนนักวิจััยแลิะเชี�ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี 
- ร�วมม่อในการใช้ป็ระโยชน์จัากข้ึ้อมูลิ เพ่ั�อให้การดำาเนินงานใน โครงการต�างๆ บัรรล่ิ
เป้็าหมาย

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

41 ความร�วมม่อด้านสหกิจัศ้กษา ระหว�างเคร่อขึ้�ายพััฒนาสหกิจัศ้กษาภาคใต้ตอนลิ�าง
กับับัริษัท พัรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลิส์ จัำากัด

- เสริมทักษะการป็ฏิิบััติงานจัริงให้กับันักศ้กษา มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

42 ความร�วมม่อในการป้็องกันแลิะป็ราบัป็รามการท่จัริต สำานักงานคณะกรรมการป้็องกันแลิะป็ราบัป็ราม
การท่จัริตแห�งชาติ ป็ระจัำาจัังหวัดสงขึ้ลิา

- ส�งเสริม สนับัสน่น เสริมสร้างทัศนคติค�านิยมในความซ่ึ่�อสัตย์ส่จัริต 
- สร้างเคร่อขึ้�ายป้็องกันแลิะป็ราบัป็รามการท่จัริตในกล่ิ�ม คณาจัารย์บ่ัคลิากร นิสิต นักศ้กษา
ต�อต้านการท่จัริตท่กรูป็แบับั 
- การนำาย่ทธิ์ศาสตร์ชาติว�าด้วยการป้็องกันแลิะป็ราบัป็ราม การท่จัริต แลิะดัชนีวัดค่ณธิ์รรม
แลิะความโป็ร�งใสขึ้อง ป็.ป็.ช.ไป็ ป็ระย่กต์ใช้
-การนำาย่ทธิ์ศาสตร์ชาติว�าด้วยการป้็องกันแลิะป็ราบัป็รามการท่จัริตแลิะดัชนีวัดค่ณธิ์รรมแลิะ
ความโป็ร�งใสขึ้อง ป็.ป็.ช. ไป็ป็ระย่กต์ใช้

สำานักงานอธิิ์การบัดี

43 ความร�วมม่อในการป้็องกันแลิะป็ราบัป็รามการท่จัริต สำานักงานคณะกรรมการป้็องกันแลิะป็ราบัป็ราม
การท่จัริตแห�งชาติ กับั  คณะกรรมการอธิิ์การบัดี
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ

- ส�งเสริม สนับัสน่น เสริมสร้างทัศนคติค�านิยมในความซ่ึ่�อสัตย์ ส่จัริต 
- สร้างเคร่อขึ้�ายป้็องกนแลิะป็ราบัป็รามการท่จัริตในกล่ิ�ม คณาจัารย์บ่ัคลิากร นิสิต นักศ้กษา 
ต�อต้านการท่จัริต ท่กรูป็แบับั 
- การนำาย่ทธิ์ศาสตร์ชาติว�าด้วยการป้็องกันแลิะป็ราบัป็ราม การท่จัริต แลิะดัชนีวัดค่ณธิ์รรม
แลิะความโป็ร�งใสขึ้อง ป็.ป็.ช. ไป็ป็ระย่กต์ใช้

สำานักงานอธิิ์การบัดี

44 ความร�วมม่อในการผลิิตแลิะพััฒนาค่ณภาพัผงโลิหะทองแดง - มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย 
- บัริษัทไทยแลินด์ สเมลิติ�ง แอนด์รีไฟนิ�ง จัำากัด

- ทดลิองทำาการผลิิตผงโลิหะทองแดง โดยการใช้เคร่�องผลิิตผงโลิหะโดยการฉีดพั�นด้วยนำ�า
แรงดันสูง

คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรม
แลิะเทคโนโลิยี
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45 ความร�วมม่อการทดสอบัมาตรฐานทางเทคนิคขึ้องเคร่�องส�งวิทย่
กระจัายเสียงสำาหรับัการทดลิองป็ระกอบักิจัการวิทย่กระจัายเสียง

สำานักงานคณะกรรมการกิจัการกระจัายเสียง 
กิจัการโทรทัศน์ แลิะกิจัการโทรคมนาคมแห�งชาติ

- ส�งเสริม สนับัสน่นให้มีห้องป็ฏิิบััติการทดสอบัที�มีมาตรฐานแลิะป็ระสิทธิิ์ภาพักระจัาย
ตามภูมิภาคต�าง ๆ 
- ดำาเนินการทดสอบัมาตรฐานทางเทคนิคขึ้องเคร่�องส�งวิทย่กระจัายเสียงจัากผู้รับัอน่ญาต
ทดลิองป็ระกอบักิจัการวิทย่กระจัายเสียงให้ได้มาตรฐาน

- วิทยาเขึ้ตตรัง 
- คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรม
แลิะเทคโนโลิยี

46 ความร�วมม่อการดำาเนินโครงการศ้กษาวิจััยแลิะส�งเสริมการเลีิ�ยง
กระบ่ัอนมพัันธ์่ิ์เมซึ่านี 

-  กรมป็ศ่สัตว์  
- มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิศรีวิชัย

- ศ้กษาวิจััยด้านส่ขึ้ภาพัสัตว์ขึ้องกระบ่ัอนม 
- ศ้กษาวิจััยด้านศักยภาพัขึ้องกระบ่ัอนม 
- ศ้กษาวิจััยด้านการทำาผลิิตภัณฑ์ินมจัากกระบ่ัอนม

คณะสัตวแพัทยศาสตร์

47 ความร�วมม่อโครงการพััฒนาหลัิกสูตรไมซ์ึ่มาตรฐานสากลิ สำานักงานส�งเสริมการจััดป็ระช่มแลิะนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

- การศ้กษาด้านอ่ตสาหกรรมไมซ์ึ่ คณะศิลิป็ศาสตร์

48 ความร�วมม่อทางวิชาการด้านการจััดการความรู้ เคร่อขึ้�าย
มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิสถาบัันการพัลิศ้กษาแลิะสถาบััน
บััณฑิิตพััฒนศิลิป์็

- มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิทั�ง ๙ แห�ง 
- สถาบัันการพัลิศ้กษา 
- สถาบัันบััณฑิิตพััฒนศิลิป์็ 

- ความร�วมม่อทางวิชาการ 
- การแลิกเป็ลีิ�ยนเรียนรู้

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

49 Memorandum Of Understanding (MoU)  Between  Rajaman-
gala University of Technology Srivijaya, Songkla Thailand 
and Bosch Rexroth AG

- Federation of Private Colleges of Technology 
and Vocational Education of Thailand (FPC) 
- Panyapiwat Technological College (PTC) CP 
ALL Plc 
- Rosenheim University of Applied Sciences 
(RoUAS)  
- Bavarian Thai Academic Cooperation Center 
(BTACC) 

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

50 เคร่อขึ้�ายวิชาการเพ่ั�อการพััฒนาจัังหวัดชายแดนใต้ - มหาวิทยาลัิยทักษิณ 
- มหาวิทยาลัิยนราธิิ์วาส ราชนครินทร์ 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏิยะลิา 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏิสงขึ้ลิา 
- มหาวิทยาลัิยหาดใหญ� 
- มหาวิทยาลัิยสงขึ้ลิานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัิยอิสลิามยะลิา

- ความร�วมม่อด้านวิจััยการเรียนการสอนแลิะกิจักรรมทางวิชาการ 
- การแลิกเป็ลีิ�ยนข้ึ้อมูลิแลิะองค์ความรู้

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

51 โครงการบัริหารจััดการเพ่ั�อการป็ระหยัดพัลัิงงานในมหาวิทยาลัิย - กรมพัลัิงงานทดแทน แลิะอน่รักษ์พัลัิงงาน     
กระทรวงพัลัิงงาน (พัพั) 
- การไฟฟ้าส�วนภูมิภาค (กฟภ)

- ส�งเสริมการบัริหารจััดการเพ่ั�อการป็ระหยัดพัลัิงงาน 
- ความร�วมม่อด้านวิชาการ 
- ความร�วมม่อเพ่ั�อพััฒนาโครงการบัริหารจััดการเพ่ั�อการป็ระหยัดพัลัิงงาน

กองกลิาง

52 ความร�วมม่อในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยตามโครงการ “รณรงค์
สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศ้กษา จัังหวัดสงขึ้ลิา”

ศูนย์อำานวยการความป็ลิอดภัยทางถนนจัังหวัด
สงขึ้ลิา

- สร้างความป็ลิอดภัยในการขัึ้บัขีึ้�รถจัักรยานยนต์กับัเยาวชนในสถานศ้กษาจัังหวัดสงขึ้ลิา กองพััฒนานักศ้กษา

53 โครงการสรรพัากรสอนที�มหา’ลัิย RD go Campus” สรรพัากร - ความร�วมม่อด้านงานวิชาการแลิะการเรียนการสอน 
- การแลิกเป็ลีิ�ยนองค์ความรู้

คณะบัริหารธ่ิ์รกิจั

54 ความร�วมม่อการส�งนักศ้กษาเข้ึ้าฝึั่กป็ระสบัการณ์วิชาชีพั โรงแรมเลิอเมอริเดียน ส�งนักศ้กษาเข้ึ้าฝึั่กป็ระสบัการณ์ทางวิชาชีพั วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว

55 ความร�วมม่อการส�งนักศ้กษาเข้ึ้าฝึั่กป็ระสบัการณ์วิชาชีพั โรงแรมเขึ้าหลัิก บัันดารี แอนด์ สป็า ส�งนักศ้กษาเข้ึ้าฝึั่กป็ระสบัการณ์ทางวิชาชีพั วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว

56 ความร�วมม่อด้านการบัริการวิชาการแก�ช่มชน เคร่อขึ้�ายบัริการวิชาการ  สถาบัันอ่ดมศ้กษาไทย - ความร�วมม่อด้านบัริการวิชาการ ด้านวิชาการ  
- ความร�วมม่อด้านการบัริหารจััดการองค์กร 
- การป็ระกันค่ณภาพัการศ้กษา แลิะการควบัค่มค่ณภาพัการบัริการทางวิชาการแลิกเป็ลีิ�ยน
องค์ความรู้

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

57 โครงการติดตั�งระบับัไฟฟ้าจัากกังหันลิมตามแผนพััฒนาพ่ั�นที�พิัเศษ 
5 จัังหวัดชายแดนใต้

สำานักงานพัลัิงงานจัังหวัดสงขึ้ลิา - ความร�วมม่อแลิะสนับัสน่นให้มีการนำาพัลัิงงานลิมที�มี ศักยภาพัสูงในพ่ั�นที�มาใช้ให้เกิด
ป็ระโยชน์สูงส่ด

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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58 ความร�วมม่อในการสร้าง “สังคมสู�การเรียนรู้” เพ่ั�อการใช้ป็ระโยชน์
จัากผลิสำาเร็จังานวิจััย

- หน�วยงานเคร่อขึ้�ายภาคใต้ 
- สำานักงานคณะกรรมการวิจััยแห�งชาติ (วช)

- ความร�วมม่อระหว�างหน�วยงานเคร่อขึ้�าย แลิะภาคส�วนที�เกี�ยวข้ึ้อง 
- ความร�วมม่อด้านงานวิจััย

ฝ่ั่ายวิจััยแลิะบัริการวิชาการ

59 บัันท้กความร�วมม่อด้านสหกิจัศ้กษา โรงแรมรายาวดี ความร�วมม่อด้านสหกิจัศ้กษา วิทยาลัิยการโรงแรมแลิะการท�องเที�ยว

60 ความเข้ึ้าใจัร�วมกัน ระหว�าง สโมสรฟ่ตบัอลิสงขึ้ลิา FC กับั 
โรงเรียนมหาวชิราว่ธิ์ มหาวิทยาลัิยทักษิณ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยี
ราชมงคลิศรีวิชัย มหาวิทยาลัิยราชภัฏิสงขึ้ลิา มหาสงขึ้ลิานครินทร์ 
วิทยาเขึ้ตหาดใหญ�

- โรงเรียนมหาวชิราว่ธิ์ จัังหวัดสงขึ้ลิา 
- มหาวิทยาลัิยทักษิณ 
- มหาวิทยาลัิยราชภัฏิสงขึ้ลิา 
- มหาวิทยาลัิยสงขึ้ลิานครินทร์ วิทยาเขึ้ตหาดใหญ�  
- สโมสรฟ่ตบัอลิสงขึ้ลิา FC

- ส�งเสริมนักเรียน นักศ้กษา ให้มีความสามารถพิัเศษด้านกีฬาฟ่ตบัอลิ 
- พััฒนาความสามารถในการเลิ�นกีฬาฟ่ตบัอลิ

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

61 การผลิิตตัวอย�างผงโลิหะทองแดง บัริษัท ไทยแลินด์ สเมลิติ�ง แอนด์ รี ไฟนิ�ง จัำากัด - ทดลิองทำาการผลิิตผงทองแดง 
- สนับัสน่น อ่ป็กรณ์ วัตถ่ดิบัที�ใช้ในการทดลิอง

คณะคร่ศาสตร์อ่ตสาหกรรมแลิะการ
จััดการ

62 ความร�วมม่อการดำาเนินการ เพ่ั�อส�งเสริมการพััฒนาสหกิจัศ้กษาใน
สถาบัันอ่ดมศ้กษาขึ้องเคร่อขึ้�าย เพ่ั�อการพััฒนาอ่ดมศ้กษาภาคใต้
ตอนลิ�าง

- งานพัาณิชย์แขึ้วงหาดใหญ� 
- การไฟฟ้าส�วนภูมิภาค จัังหวัดสงขึ้ลิา 
- บัริษัทเซ็ึ่นทรัลิรีเทลิ คอร์ป็อเรชั�น จัำากัด 
- บัริษัท ซิึ่ตี�วาไรตี� คอร์ป็อเรชั�น จัำากัด 
- บัริษัทแมนเอ โฟรสเซึ่น ฟูดส์ จัำากัด 
- บัริษัทโชติวัฒน์ อ่ตสาหกรรมการผลิิต จัำากัด 
- บัริษัทหาดใหญ�นครินทร์ จัำากัด 
- ห้างห้่นส�วนจัำากัดพิัจิัตส่วรรณวิศวกร

- สร้างความเข้ึ้มแข็ึ้งการดำาเนินงานสหกิจัศ้กษาในเขึ้ตภาคใต้ตอนลิ�าง 
- ส�งเสริมแลิะพััฒนาสหกิจัศ้กษา 
- ความร�วมม่อทางวิชาการแลิะการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

63 โครงการจััดสร้างสนามกีฬา(สนามบัาสเกตบัอลิ) ในที�ราชพััสด่ กรมธิ์นารักษ์ กระทรวงการคลัิง -  ความร�วมม่อในการจััดสร้างสนามบัาสเกตบัอลิ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

64 ความร�วมม่อโครงการหน้�งมหาวิทยาลัิยหน้�งจัังหวัด - กระทรงการพััฒนาสังคมแลิะความมั�นคงขึ้องมน่ษย์ 
- กระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์ 
- กระทรวงทรัพัยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศ้กษาธิิ์การ 
- กระทรวงสาธิ์ารณส่ขึ้ 
- กระทรวงอ่ตสาหกรรม 

-  เพ่ั�อบูัรณาการความร�วมม่อขึ้ององค์กรภาครัฐแลิะเอกชนในพ่ั�นที�รับัผิดชอบัในการเสริม
สร้างศักยภาพัขึ้องจัังหวัดด้านสังคม เศรษฐกิจัทรัพัยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม 
- เพ่ั�อพััฒนาจัังหวัดผ�านกลิไกลิสถาบัันอ่ดมศ้กษา เพ่ั�อสนับัสน่นแลิะพััฒนาให้เป็็นศูนย์
การศ้กษา วิจััย แลิะพััฒนาช่มชนพ่ั�นที�

วิทยาเขึ้ตตรัง

65 ความร�วมม่อการดำาเนินงานโครงการพััฒนาอ่ตสาหกรรมผลิิตภัณฑ์ิ
เคร่�องแต�งกายม่สลิิม (ระยะที� 2)

ศูนย์ส�งเสริมอ่ตสาหกรรมภาคที� 11 กรมส�งเสริม
อ่ตสาหกรรม

- ส�งเสริมแลิะสนับัสน่นให้วิสาหกิจัช่มชนจััดทำาแผนธ่ิ์รกิจัช่มชนให้มีค่ณภาพั 
- ส�งเสริมสนับัสน่นการขึ้ยายผลิการขัึ้บัเคล่ิ�อนการพััฒนาอ่ตสาหกรรมผลิิตภัณฑ์ิ
เคร่�องแต�งกายม่สลิิม 
- ส�งเสริมสนับัสน่นให้วิสาหกิจัช่มชนใช้กระบัวนการส�งเสริมการบัริหารจััดการวิสาหกิจัช่มชน 
ให้เกิดการเรียนรู้ แลิะมีส�วนร�วมในการพััฒนาวิสาหกิจัช่มชน

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

66 ความร�วมม่อ ระหว�าง กรมวิทยาศาสตร์บัริการ  กับั กระทรวง
วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี

- กรมวิทยาศาสตร์บัริการ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี

- ความร�วมม่อด้านห้องป็ฏิิบััติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

67 โครงการ”เสริมสร้างศักยภาพัผู้ป็ระกอบัการไทย” ธิ์นาคารพััฒนาวิสาหกิจัขึ้นาดกลิางแลิะย�อม
แห�งป็ระเทศไทย

-  ความร�วมม่อด้านการแลิกเป็ลีิ�ยนข้ึ้อมูลิ 
- ความร�วมม่อด้านพััฒนาบ่ัคลิากร

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

68 ความร�วมม่อระหว�างกระทรวงพัลัิงงานกับักระทรวงศ้กษาธิิ์การ - กระทรวงพัลัิงงาน
- กระทรวงศ้กษาธิิ์การ

-  ความร�วมม่อด้านวิชาการแลิะการเรียนการสอน 
- ความร�วมม่อด้านพััฒนาบ่ัคลิากร

กองกลิาง

69 ความร�วมม่อทางวิชาการขึ้ยายศูนย์ฝึั่กอบัรบั “เศรษฐพััฒน์” เพ่ั�อ
สนับัสน่นการพััฒนาแหลิ�งทรัพัยากรพัลัิงงานขึ้องชาติในอ�าวไทย”

-  สถาบัันเทคโนโลิยีราชมงคลิ วิทยาเขึ้ตภาคใต้ 
- บัริบััท ยูโนแคลิไทยแลินด์ จัำากัด

- เพ่ั�อฝึั่กอบัรมแลิะพััฒนาช�างฝีั่ม่อชาวไทยให้มีความรู้ความสามารถในการป็ฏิิบััติงาน
ทางด้านอ่ตสาหกรรมปิ็โตรเลีิยม

มหาวิทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิ
ศรีวิชัย

ลัำ�ดับัที� ช้�อ MOU หนำ่วิยง�นำคำู่สัญญ� กิจกรรมคำวิ�มร่วิมม้อ หนำ่วิยง�นำที�รับัผิดชอบั
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กองนโยบายและแผน


