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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำาแผน

ปฏบิตัริาชการประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ขึน้ภายใตค้วามสอดคลอ้ง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.

2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และเป็นแนวทางในการจดัทำางบประมาณรายจา่ยประจำาปใีห้

มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้แผนปฏิบัติ

ราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

1. ปรัชญ� 

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

2. ปณิธ�น 

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

3. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ภูมิภาคอย่างมั่นคง 

4. พันธกิจ 

1)  ผลิตกำ า ลังคนเฉพาะทางที่ มีคุณภาพ  

ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่า 

เชิงพาณิชย์

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4) สบืทอดศลิปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรม

สร้างสรรค์

บทสรุปผู้บริห�ร



 

5.ค่�นิยมหลัก 

มหาวิทยาลัยกำาหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทน

ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนที่ชื่อย่อเดิมของ

มหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

R = Responsibility  

รบัผดิชอบตอ่ตนเอง รบัผดิชอบในหนา้ที ่เพือ่ผลตินกั

ปฏิบัติมืออาชีพ

U = Unity   

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำางานเป็นทีม 

เสริมกำาลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตกำาลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

รับใช้สังคม

T = Technology and Innovation 

ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็น

เครือ่งมือในการบรหิารจดัการ การจดัการเรยีนการสอนและ

การสร้างเครือข่าย

S = Shining Wisdom 

รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและ

สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

6. วัฒนธรรมองค์กร  

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

7. อัตลักษณ์ 

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 

8. เอกลักษณ์ 

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่น

ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่  เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาค 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง

ขดีความสามารถการแขง่ขนัในระดบัภมูภิาค โดยกำาหนดอตั

ลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้

พื้นที่สงขลา ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พื้นที่รัตภูมิ  ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

พื้นที่ตรัง  ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

พ้ืนทีน่ครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ ่ไสใหญ ่ด้านการจดัการ

เกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช ขนอม ด้านการจัดการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์

10. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย 

1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัต

ลักษณ์เชิงพื้นที่

2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิด

คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด

โอกาสทางธุรกิจ 

4) สรา้งสรรคม์รดกทางวฒันธรรมบนแนวคดิวสิาหกจิ

วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

 

11. Platform ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้สามารถขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์  ทั้ ง  5 ด้ านไปสู่  

ก ารปฏิ บัติ อย่ า ง มีประสิทธิ ภาพ จึ ง ได้ กำ าหนดรูป

แบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ มีความสอดคล้องและ 

บูรณาการกัน 7 Platforms ดังนี้ 

1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innova-

tion Platform) 

2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS 

Lecturer Platform) 

3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Brand-

ing Platform) 

4) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Re-

search Platform) 

5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (So-

cial Engagement Platform) 

6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Plat-

form) 

7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Or-

ganization Management Platform)

12. เป้�ประสงค์

1) นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับ

ภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

2) ผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์  นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

3 )  ยกระ ดับคุณภาพชี วิ ตของสั งคม  ชุ มชน 

ในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

4) อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

5) องคก์รสมัยใหมท่ีใ่ชน้วตักรรมในการบรหิารจดัการ

13. กลยุทธ์/ม�ตรก�ร

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒน�ระบบก�รรับเข้�ศึกษ�

สำ�หรับคนทุกช่วงวัย

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างกระบวนการรับเข้า

ศึกษารูปแบบใหม่ สำาหรับหลักสูตรแบบ 

formal และ informal

กลยุทธ์ที่  2 พัฒน�หลักสูตรให้ มีคว�ม

สอดค ล้อ งกั บยุ ท ธศ�สตร์ แล ะทิ ศท� ง 

ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัต

ลักษณ์เชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ Ac-

tive Learning

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒน�ผู้สอนเป็น SMART TEACHER

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่ 3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ

สื่อสาร

ม�ตรก�รที่ 4 บริหารจัดการผู้สอนรูป

แบบใหมใ่หม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการสอน



 

กลยทุธ์ท่ี 5 พฒัน�ระบบนเิวศน ์(Ecosystem) ทีเ่อือ้

ต่อก�รเรียนรู้รูปแบบใหม่

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

(Ecosystem)

ม�ตรก�รท่ี 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่  3 สนับสนุนระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศน์ (Ecosys-

tem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒน�คว�มเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพ�ะ

ท�งด้�นก�รปฏิบัติ

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒน�ทักษะก�รเป็นพลเมืองโลกของ

ผู้เรียน

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและ

งานอาชีพ

ด้�นก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นวิจัยสิ่ง

ประดิษฐ์ นวัตกรรม และง�นสร้�งสรรค์

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่

ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ม�ตรก�รที่ 2 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ

ม�ตรก�รที ่3 สนบัสนนุระบบนเิวศน ์(Ecosys-

tem) ด้านการวิจัย

ม�ตรก�รที่ 4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวตักรรม และงานสรา้งสรรคร์ว่มกบัพนัธกิจอืน่

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒน�ง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และง�นสร้�งสรรค ์เพือ่เพิม่ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันในระดับภูมิภ�ค

ม � ต ร ก � ร ที่  1  ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย  

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  

ที่ สอดคล้องกับความต้องการของสั งคม 

และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ม�ตรก�รที ่2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหลง่ทนุ

วิจัยจากภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมก�รถ่�ยทอดและขย�ยผล

ก�รใช้ประโยชน์ เชิ งพ�ณิชย์  จ�กง�น วิจั ย  

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และง�นสร้�งสรรค์ 

ม�ตรก�รที่ 1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบเชิง

บวกจากงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ ต่อแหล่งทุน สังคม และผู้ใช้

ประโยชน์

มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์

ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒน�ระบบนวัตกรรมก�รบริก�ร

วิช�ก�ร

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่

ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที ่2 สร้างนกับริการวชิาการมืออาชพี

ม�ตรก�รที ่3 สนบัสนนุระบบนเิวศน ์(Ecosys-

tem) ด้านการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที ่4 บรูณาการงานบรกิารวชิาการรว่ม

กับพันธกิจอื่น

 

กลยุทธ์ที ่2 สง่เสรมิและสนบัสนนุคณุภ�พชวิีตของ

สังคมและชุมชน 

ม�ตรก�รที่ 1 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้รับบริการในระดับ

ภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 3 สร้�งร�ยได้จ�กก�รบริก�รวิช�ก�ร

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการ

จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่ง

ทุน จากภาครัฐและเอกชน

ด้�นก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที ่1 ทำ�นบุำ�รงุ  สบืทอด มรดกวัฒนธรรมให้

ดำ�รงอยู่อย่�งมีคุณค่�

ม�ตรก�รที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ความ

ยั่งยืน

ม�ตรก�รท่ี 2 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบ

ใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ม�ตรก�รท่ี 3 สร้างนักวัฒนธรรมสร้างสรรค์

มืออาชีพ

ม�ตรก�รที่ 4 บูรณาการงานทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอื่น

กลยุทธ์ที่ 2 สร้�งสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิส�หกิจ

วัฒนธรรม

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม

เชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ พัฒน� และสร้�งคุณค่�สิ่ง

แวดล้อม

ม�ตรก�รที่ 1 แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่มี

ผลกระทบเชิงพื้นที่

ม�ตรก�รที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ม�ตรก�รที่  3  บริ ห ารจั ดการผู้ สอน 

รูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม)

ม�ตรก�รที่  4  ส ร้ า งนั กสิ่ ง แวดล้ อม 

มืออาชีพ

ม�ตรก�รที่  5 บูรณาการงานทำานุบำารุง

ศิ ล ป วั ฒนธ ร รม ( สิ่ ง แว ดล้ อ ม ) ร่ ว ม กั บ 

พันธกิจอื่น

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่คว�มสำ�เร็จ

ม � ต ร ก � ร ที่  1  ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร 

ทุ ก ร ะ ดั บ ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  

ไปสู่การปฏิบัติ

ม�ตรก�รที่ 2 สร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์สู่

บุคลากรอย่างทั่วถึง

ม�ตรก�รที่ 3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มี

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒน�นวัตกรรมก�รให้บริก�รด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที ่3 พฒัน�ทรพัย�กรบุคคลสูก่�รเปน็องคก์ร

สมัยใหม่

ม�ตรก�รท่ี 1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวุฒิและการ

เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการและตำาแหน่งทาง

วิชาชีพที่สูงขึ้น
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ม�ตรก�รที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่

ด้วยนวัตกรรม

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง

ม�ตรก�รที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รูปแบบใหม่

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่

เอื้อต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้

สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่

ม�ตรก�รที่ 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ม�ตรก�รที่ 3 สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาครัฐ

และเอกชน

 

“ 

แผนปฏิบัติราชการประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ เป็นกลไกสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ฉบับต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  

โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคม  

มทร.ศรีวิชัย ทุกภาคส่วนเพื่อสามารถผลักดัน 

ให้แผนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย

แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่าง

มั่นคง 

”

 

คว�ม
เป็นม�

พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช

มงคล พ.ศ. 2548 ม�ตร� 7 กำ�หนดให้มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย เป็นสถ�บันอุดมศึกษ�ด้�น

วิช�ชพีและเทคโนโลยี โดยมวัีตถุประสงค์ในก�รใหก้�รศกึษ�

ส่งเสริมวิช�ก�รและวิช�ชีพชั้นสูง ที่เน้นก�รปฏิบัติ ทำ�ก�ร

สอน ทำ�ก�รวิจัย ผลิตครูวิช�ชีพ ให้บริก�รท�งวิช�ก�รใน

ด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยีแก่สงัคม ทำ�นบุำ�รงุศลิปและ

วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยรี�ชมงคลศรวีชิยั             

มีหน่วยง�นจัดก�รศึกษ�ระดับคณะ จำ�นวน 15 หน่วยง�น  

มีพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 

ได้แก่ สงขล� นครศรีธรรมร�ช ตรังและชุมพร แบ่งเขต

จัดก�รศึกษ�และก�รบริห�รจัดก�รออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ 

1) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัด

สงขล� 2) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย พื้นที่

จงัหวดัตรงั 3) มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยีร�ชมงคลศรวีชิยั พืน้ท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ไสใหญ่ 4) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ทุ่งใหญ่                                                                                                                      

5) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช ขนอม11



3แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.25632 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พื้นที่จังหวัดตรัง

ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำาบล    

ไม้ฝาด อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

มีพื้นที่ 1,700 ไร่  จัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต

ศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงาน

จั ดก า รศึ กษาและห น่ วย ง าน

สนับสนุน รวม  6 หน่วยงาน 

วิทยาเขตตรัง

1. สำานักงานวิทยาเขตตรัง

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา

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

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่ง คือ 1. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำาบล

ถ้ำาใหญ่  อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 552 ไร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบ

ด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา 3 หน่วยงาน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

1. คณะเกษตรศาสตร์   

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ   

แผนภาพที่ 1-4 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

พื้นที่จังหวัดสงขล� 

พื้นที่ จั งหวัดสงขลา มีพื้น ท่ีจัดการศึกษา 2 แห่ง คือ                                    

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำาเภอเมือง

สงขลา เป็นที่ตั้งของสำานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนน

ราชดำาเนนินอก ตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  มพีืน้ที ่

262 ไร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน 

8 หน่วยงาน 

แผนภาพที่ 1-1 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (อ.เมือง)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำาเภอรัตภูมิ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยรัตภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 414 หมู่ 14 ถนนเพชรเกษม 

ตำาบลท่าชะมวง อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 160 ไร่ จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ

ปริญญาตรี 

1. สำานักงานอธิการบดี

2. คณะบริหารธุรกิจ  

3. คณะศิลปศาสตร์ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

7. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8. สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพที่ 1-2 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (อ.รัตภูมิ)
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พื้นที่จังหวัดชุมพร

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร มีพื้นที่ 2 แห่ง คือ แห่งที่ 1) ด้านพืชศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 168  

หมู่ 5 ตำาบลทะเลทรัพย์ อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

แผนภาพที่ 1-8 แสดงพื้น มทร.ศรีวิชัย จังหวัดชุมพร (อ.ท่าแซะ)

แผนภาพที่ 1-7 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดชุมพร (อ.ปะทิว)

2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำาบลทุ่งใหญ่ อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่                  

2,025 ไร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน 

รวม 4 หน่วยงาน 

แผนภาพที่ 1-5 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำาบลท้องเนียน อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ 589 ไร ่

มีหน่วยงาน 1 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แผนภาพที่ 1-6 แสดงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

1. สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. คณะเกษตรศาสตร์ 

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์   
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หลักสูตร

ตารางที่ 1.1 แสดงจำานวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำาปีการศึกษา 2562

ลำ�ดับที่ คณะ/วิทย�ลัย
จำ�นวนหลักสูตร

ปวส. ปริญญ�ตรี ปริญญ�โท รวม

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 13 1 14

2 คณะบริหารธุรกิจ -  5 1  6

3 คณะศิลปศาสตร์ -  5 -  5

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -  4 -  4

5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1  4 -  5

6 วิทยาลัยรัตภูมิ 6  3 -  9

7 คณะเกษตรศาสตร์ -  7 3 10

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  7 -  7

9 คณะเทคโนโลยีการจัดการ -  9 -  9

10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร -  2 1  3

11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ -  1 -  1

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ -  6 -  6

13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง -  6 3  9

14 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว -  4 -  4

15 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -  6 - 6

รวมทั้งสิ้น 7 82 9 98

หลักสูตรที่เปิดก�รเรียนก�รสอน จำ�แนกต�มคณะ/วิทย�ลัย

1. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 14 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำารวจ

1.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ส�รสนเทศ
           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วย

งานจัดการศึกษา จำ านวน 15 หน่วยงาน ซึ่ งจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ปัจจุบัน  

(30 พ.ย. 61) มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำานวน 98 หลักสูตร มีบุคลากร

ทั้งหมด 1,785 คน แบ่งออกเป็นสายวิชาการ 935 คน และสายสนับสนุน 

850 คน และมีนักศึกษา 13,531 คน
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6. วิทย�ลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

6.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

6.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

6.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

6.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด

6.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.8 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

6.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

7. คณะเกษตรศ�สตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  

7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

ระดับปริญญาโท

7.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

7.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

7.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำา้และการจัดการทรัพยากร

ประมง

8. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนำา้มันปาล์มและโอลิโอเคมี

8.5 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

8.6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

8.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

1.12 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

1.13 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

1.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. คณะบริห�รธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระดับปริญญาโท

2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. คณะศิลปศ�สตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3.4 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3.5 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4. คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

4.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง

4.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

5. คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี  มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

5.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

5.4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงควบระดับปริญญาตรี

5.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
5.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



11แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256310 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับปริญญาโท

13.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

13.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

13.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นำา้

14. วิทย�ลัยก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

14.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

14.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

14.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

14.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

15. คณะวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

15.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

15.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

15.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

15.5 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15.6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

9. คณะเทคโนโลยีก�รจัดก�ร มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

9.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

9.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

9.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด

9.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

9.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

9.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

9.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

9.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10. คณะอุตส�หกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ

10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 ระดับปริญญาโท

10.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

11. คณะสัตวแพทยศ�สตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จำานวน 1 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

11.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

12. วิทย�ลัยเทคโนโลยีอุตส�หกรรมและก�รจัดก�ร มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

12.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

12.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

12.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

12.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

12.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

13. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รประมง มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

13.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

13.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำา

13.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

13.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

13.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร



13แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256312 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.3 แสดงจำานวนบุคลากรสายผู้สอน จำาแนกตามวุฒิการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ปีงบประม�ณ
คุณวุฒิ สัดส่วน (ร้อยละ)

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

พ.ศ. 2558 72 664 102 838 9 : 79 : 12

พ.ศ. 2559 68 650 111 829 8 : 79 : 13

พ.ศ. 2560 67 725 137 929 7 : 78 : 15

พ.ศ. 2561 46 751 137 934 5 : 80 : 15

พ.ศ. 2562 56 738 141 935 6 : 79 : 15

แผนภาพที่ 1-10 แสดงจำานวนบุคลากรสายผู้สอน จำาแนกตามวุฒิการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
  แผนภาพที่ 1-9 แสดงจำานวนบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

บุคล�กร

ตารางที่ 1.2 แสดงจำานวนบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประเภทบุคล�กร
ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,217 1,281 1,311 1,314 1,306

  ข้าราชการ 395 382 368 359 343

  พนักงานมหาวิทยาลัย 699 782 830 847 857

  พนักงานราชการ 59 59 59 59 60

  ลูกจ้างประจำา 64 58 54 49 46

เงินรายได้ 468 479 501 485 479

  ลูกจ้างชั่วคราว 468 479 501 485 479

รวม (คน) 1,685 1,760 1,812 1,799 1,785



15แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256314 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประม�ณ
ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณแผ่นดิน 454 483 483 474 458

ข้าราชการ   25   24   22   25   22

พนักงานมหาวิทยาลัย 330 342 362 356 343

พนักงานราชการ   35   44   44   44   47

ลูกจ้างประจำา   64   58   54   49   46

เงินรายได้ 393 448 415 406 392

ลูกจ้างชั่วคราว 393 448 415 406 392

รวมทั้งสิ้น (คน) 847 931 883 865 850

ตารางที่ 1.5 แสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนจำาแนกตามประเภทบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

แผนภาพที่ 1-12 แสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนจำาแนกตามประเภทบุคลากร

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ตารางที่ 1.4 แสดงจำานวนบุคลากรสายผู้สอน จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ปีงบประม�ณ
ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร สัดส่วน (ร้อยละ)

อ�จ�รย์ ผศ. รศ. รวม (คน) อ. : ผศ. : รศ.

    พ.ศ. 2558 631 189 18 838 75   :  23   :  2

    พ.ศ. 2559 601 210 18 829 73   :  25   :  2

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

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

    พ.ศ. 2562 687 230 18 935 73   :  25   :  2

แผนภาพที่ 1-11 แสดงจำานวนบุคลากรสายผู้สอน จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562



17แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256316 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.7 แสดงสัดส่วนนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2558–2562

ปีก�รศึกษ�

นักศึกษ�ใหม่

จำ�นวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)

วิทย์ สังคม รวม   วิทย์ : สังคม

ปี 2558 3,290 2,382 5,672 58  :  42

ปี 2559 3,401 1,998 5,399 63  :  37

ปี 2560 2,886 1,622 4,508 64  :  36

ปี 2561 2,851 1,911 4,762 60  :  40

ปี 2562 2,717 1,812 4,529 60  :  40

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2562 เป็นจำานวนนักศึกษาตามแผน

แผนภาพที่ 1-14 แสดงสัดส่วนนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์

ประจำาปีการศึกษา 2558–2562

นักศึกษ�

ตารางที่ 1.6 แสดงจำานวนนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558-2562

ปีก�รศึกษ�
จำ�นวนนักศึกษ� (คน)

นศ.ใหม่ นศ.สำ�เร็จ นศ.ทั้งหมด

ปี 2558 5,672 4,060 17,305

ปี 2559 5,399 4,427 16,343

ปี 2560 4,508 4,177 15,848

ปี 2561 4,762 3,748 14,716

ปี 2562 4,529 4,902 13,531

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2562 เป็นจำานวนนักศึกษาตามแผน

แผนภาพที่ 1-13 แสดงจำานวนนักศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2558-2562



19แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256318 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.9 แสดงสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์

ปีก�รศึกษ�

นักศึกษ�ทั้งหมด

จำ�นวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)

วิทย์ สังคม รวม   วิทย์  :  สังคม

ปี 2558 10,471 6,834 17,305 61  :  39

ปี 2559 10,138 6,205 16,343 62  :  38

ปี 2560 9,919 5,929 15,848 63  :  37

ปี 2561 9,123 5,593 14,716 62  :  38

ปี 2562 8,231 5,300 13,531 62  :  38

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2562 เป็นจำานวนนักศึกษาตามแผน

แผนภาพที่ 1-16 แสดงสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์

ประจำาปีการศึกษา 2558-2562

ตารางที่ 1.8 แสดงสัดส่วนนักศึกษาสำาเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2558–2562

ปีก�รศึกษ�

นักศึกษ�สำ�เร็จ

จำ�นวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)

วิทย์ สังคม รวม   วิทย์  :  สังคม

ปี 2558 2,350 1,710 4,060 58  :  42

ปี 2559 2,488 1,939 4,427 56  :  44

ปี 2560 2,468 1,709 4,177 59  :  41

ปี 2561 2,185 1,582 3,767 58  :  42

ปี 2562 2,843 2,059 4,902 58  :  42

* หมายเหตุ : จำานวนนักศึกษาปี 2561-2562 เป็นจำานวนนักศึกษาตามแผน

แผนภาพที่ 1-15 แสดงสัดส่วนนักศึกษาสำาเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์

ประจำาปีการศึกษา 2558-2562
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งบประม�ณ

ตารางที่ 1.11 แสดงงบประมาณในการจัดการศึกษา จำาแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ปีงบประม�ณ
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท) สัดส่วน (ร้อยละ)

ร�ยได้ แผ่นดิน รวม  ร�ยได้  :  แผ่นดิน

พ.ศ. 2558 432.6919 1,073.6958 1,506.3877 29  :  71

พ.ศ. 2559 449.0216 1,263.9219 1,712.9435 26  :  74

พ.ศ. 2560 378.1962 1,182.0848 1,560.2810 24  :  76

พ.ศ. 2561 347.0286 1,098.6702 1,445.6988 24  :  76

พ.ศ. 2562 427.3498 921.8212 1,349.1710 32  :  68

แผนภาพที่ 1-18 แสดงงบประมาณทั้งหมดประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

แผนภาพที่ 1-19 แสดงงบประมาณทั้งหมด จำาแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

ตารางที่ 1.10 แสดงจำานวนนักศึกษาทั้งหมด จำาแนกตามพื้นที่ ประจำาปีการศึกษา 2558-2562

พื้นที่
ปีก�รศึกษ�

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

  สงขลา   9,582   9,240   9,343   9,152   8,212

  ไสใหญ่   3,926   3,578   3,329   2,658   1,799

  ตรัง   1,979   1,820   1,575   1,461   1,296

  ทุ่งใหญ่     643     631     587     518   1,111

  ขนอม     559    492     472     486     487

  รัตภูมิ     616    582     542     441     626

รวม (คน)  17,305  16,343  15,848  14,716 13,531

* หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2562 เป็นจำานวนนักศึกษาตามแผน

แผนภาพที่1-17 แสดงจำานวนนักศึกษาทั้งหมด จำาแนกตามพื้นที่

ประจำาปีการศึกษา 2558-2562
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ตารางที่ 1.13 แสดงผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ประเภทก�รนำ�เสนอ
ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ 124 162 119 142 279

ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ 48 54 42 39 65

ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI 54 52 46 49 79

ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน ISI 16 20 14 8 53

รวม (ผลง�น) 242 288 221 238 476

แผนภาพที่ 1-21 แสดงผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ก�รวิจัย

ตารางที่ 1.12 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

แหล่งทุนวิจัย
ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

  งบประมาณภายใน 36.6993 46.6734 70.4240 59.6394 33.9741

- งบประมาณแผ่นดิน 42.4892 58.4390 52.0578 58.4390 26.6579

- เงินรายได้   4.1842 11.9850   7.5816 11.9850   7.3162

  งบประมาณภายนอก 10.7420   4.9200 19.4588 13.7511   7.8306

รวม (ล้�นบ�ท) 47.4413 51.5934 89.8828 73.3905 41.8047

* หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2562 งบประมาณภายนอก(ระหว่าง 1 ตุลาคม  – 23 พฤศจิกายน 2561)

แผนภาพที่ 1-20 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
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ตารางที่ 1.16 แสดงจำานวนพื้นที่ให้บริการวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

พื้นที่ให้บริก�ร
ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1. จังหวัดสงขลา 9 8 16 11 11

2. จังหวัดตรัง 2 3 3 6 7

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 6 10 6 6

4. จังหวัดพัทลุง 1 1 2 3 3

5. จังหวัดสตูล - - 2 8 8

6. จังหวัดกระบี่ - - 1 - -

7. จังหวัดปัตตานี    1 1

8. จังหวัดระนอง    3 3

รวม (ชุมชน)         19           18 34 38 39

แผนภาพที่ 1-22 แสดงพื้นที่ให้บริการบริการวิชาการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ก�รบริก�รวิช�ก�ร

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ            

โดยลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า และ 2) การ

บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยมีลักษณะในการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมระยะส้ัน การออกแบบ  

การผลิต การเป็นที่ปรึกษา การตรวจวิเคราะห์ การสำารวจ การทดสอบ การประมวลผล การวางระบบ การค้นคว้าวิจัย เป็นต้น

ตารางที่ 1.14 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ

ปีงบประม�ณ
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

งบแผ่นดิน เงินร�ยได้ รวม

พ.ศ. 2558 4.4500 - 4.4500

พ.ศ. 2559 4.4500 0.0650 4.5150

พ.ศ. 2560 4.4500 0.0723 4.5223

พ.ศ. 2561 5.7363 0.0500 5.7863

พ.ศ. 2562 5.7363 0.0685 5.8048

ตารางที่ 1.15 แสดงจำานวนโครงการที่ได้รับจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ

ประเภทโครงก�ร
ปีงบประม�ณ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร 57 46 44 28 29

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 15 15 15 15 18

3. การบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องขอ 10 10 8 10 11

4. การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ - 7 11 15 30

รวม (โครงก�ร) 82 78 78 68 88
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ตารางที่ 1.17 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ปีงบประมาณ
งบประมาณ (ล้านบาท)

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม

พ.ศ. 2558 7.9060 2.2297 10.1357

พ.ศ. 2559 7.9060 2.5138 10.4198

พ.ศ. 2560 8.0000 1.8663 9.8663

พ.ศ. 2561 8.0000 1.5196 9.5196

พ.ศ. 2562 8.0000 1.6598 9.6598

ตารางที่ 1.18 แสดงจำานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติจากหน่วยงานภายนอก 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

หน่วยง�น
จำ�นวน (ร�งวัล)

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 2 1 2

2. คณะบริหารธุรกิจ 2 4 2 - 1

3. คณะศิลปศาสตร์ 1 - 1 - 2

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 1 1 - 2

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - - - 2 2

6. วิทยาลัยรัตภูมิ - 1 1 - 1

7. คณะเกษตรศาสตร์ 2 - 2 3 1

8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 4 - 1 1

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - 1 2 1

10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 6 2 5

11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 1 1 1 1

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 1 1 1 1

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 3 1 - 2 1

14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - - 2 3

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยยี - - - - 1

รวม (ร�งวัล) 13 15 18 17 25

ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนภาพที่ 1-23 แสดงกรอบการดำาเนินงานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำาเนินโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึด

หลักการบูรณาการร่วมกันกับการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้กรอบการดำาเนินงาน “ศิลปวัฒนธรรม ดำารงคุณค่า พัฒนาเป็น

รูปธรรม เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำาปีการศึกษา 2555-2560

ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

แผนภาพที่ 1-26 แสดงผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของสถาบัน (Srivijaya) และนโยบายของรัฐบาล

ประจำาปีการศึกษา 2555-2559

ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับสถ�บันประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555-2559

ตามตัวบ่งชี้ของสถาบัน (Srivijaya) และนโยบายของรัฐบาล

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

คะแนน (เต็ม 5)

ปีก�รศึกษ�

แผนภาพที่ 1-24 แสดงผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)

ประจำาปีการศึกษา 2555-2560

ผลก�รประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการประเมินตนเอง ระหว่างปีการศึกษา 2555-2560 โดยมีผลคะแนนการประเมินดังนี้

แผนภาพที่ 1-25 แสดงผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.

ประจำาปีการศึกษา 2555-2560
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22
ปจัจยัท่ีมผีลกระทบต่อก�ร

จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร

ปร ะจำ � ปี ง บปร ะม�ณ                

พ.ศ.2563    



33แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256332 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

33
บริบทภ�ยนอกประเทศ

1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการศึกษาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย และสังคมโลก  

ท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญและส่งผลกระทบต่อ 

การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย บริบทภายนอกประเทศ และบริบทภายในประเทศ ดังนี้

บริบทภ�ยในประเทศ

1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

3. แผนปฏิรูปประเทศ 

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

6. นโยบายสำาคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 

9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  

11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)  

14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)  

15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)  

16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564) 

17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ก�รทบทวนบทบ�ทหน�้ที่

และภ�รกจิ (Reprofiling) 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี 

ร�ชมงคลศรีวิชัย



35แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256334 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนภาพที่ 3-1      แสดงการทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



37แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256336 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. บทบ�ทหน้�ที่ของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

1. ปรัชญ� (Philosophy)

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

5. ค่�นิยมหลัก (Core Values) RUTS

มหาวิทยาลัยกำาหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย 

RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

R = Responsibility  

รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

U = Unity   

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำางานเป็นทีม เสริมกำาลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความ

สามารถในการผลิตกำาลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T = Technology and Innovation  

ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้าง

เครือข่าย

S = Shining Wisdom 

รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

4. พันธกิจ (Mission)

4.1 ผลิตกำาลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

4.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

4.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.4 สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. ปณิธ�น (Determination)

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

ตามที่รัฐบาลได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ

เปน็กรอบพฒันาประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

และเพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการจดัทำาแผนตา่ง ๆ  ใหส้อดคลอ้งและ

บรูณาการกนั โดยกำาหนดให้สว่นราชการนำาแผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มาจัดทำาเป็นแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงจำาเป็นต้อง

ทบทวนภารกิจและบทบาทหน้าท่ี ให้มีความสอดคล้องกับ

กรอบยทุธศาสตรแ์ละแผนฉบบัตา่ง ๆ  รวมไปถงึนโยบายสำาคัญ

ของรฐับาล การทบทวนภารกจิและบทบาทหนา้ทีต่อ้งคำานงึถงึ

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรท้ังบริบทภายในและภายนอก

ประเทศ ทำาการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน โอกาส และ

สิ่งท้าทาย (SWOT Analysis) เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนด

ภารกิจใหม่ โดยสรุปประเด็นสำาคัญ ได้ดังนี้

1. SWOT Analysis

  ข้อได้เปรียบ (Strengths)    จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีความไดเ้ปรยีบดา้นบคุลากรทีม่ปีระสบการณ ์

และมีความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติอย่างเด่นชัด

2. บัณฑติมีทกัษะปฏบิตัสิามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ

3. มีความได้เปรียบด้านทำาเลที่ตั้ง สามารถ

จัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์เชิงพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิด

มูลค่าเชิงพาณิชย์

1. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธี

การสอน และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาล่าช้ากว่า

สังคมภายนอก

2. ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ของนักศึกษาและ

บุคลากรอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา

3. ระบบการบริหารจัดการตอบสนองความต้องการของ

บุคลากรและนักศึกษาในระดับน้อย

4. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันมีน้อย

5. ระบบและกลไกในการนำาเสนอจดุเด่นของมหาวทิยาลยั

ต่อสังคมอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา

  โอก�ส (Opportunities)   สิ่งท้�ท�ย (Threats)

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิแผนแมบ่ท นโยบายภาครฐั ใหค้วาม

สำาคัญด้านการศึกษาและการพัฒนากำาลังคน 

2. นโยบายการจดัทำางบประมาณ ลกัษณะบรูณา

การเชิงยุทธศาสตร์ เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 

ที่หลากหลาย

3. มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือ 9 

มทร. เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

1.  สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

2.  นโยบายภาครัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลง

3.  อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลกระทบ ต่อตัว

ป้อนของหน่วยงานการศึกษา

4.  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

รวดเร็ว ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึ้น



39แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256338 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. ภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

1. Input  

1.1  กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา) 

1.2  กลุ่มบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

2. Process  สร้าง Platform การพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคน 

- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

2.2 การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำาไปใช้ประโยชน์

และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

2.3 การบริการวิชาการ (Social Engagement Platform) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม 

2.4  การทำานุบำารงุศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า

อย่างยั่งยืน

2.5  การบรหิารจัดการ (Modern Organization Management Platform) เพือ่ขบัเคลือ่นใหเ้กดิการบรหิารจดัการองคก์รสมยัใหม ่

3. Output    

นักปฏิบัติมืออาชีพ

4. Outcome 
กำาลังคนมีมาตรฐานระดับสากล ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับสูง การแข่งขันระดับสากลเพิ่มขึ้น

5. Impact  

5.1  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

5.2  ประเทศมีขีดความสามารถใน

9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการ

แข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกำาหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้

สงขลา การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัตภูมิ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

ตรัง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

นครศรีธรรมราช ขนอม การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

7. อัตลักษณ์ (Identity)

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 

8. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 



41แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256340 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนภาพที่ 3-2       แสดงภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทบทวนภ�รกิจ



43แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

44
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลศรีวิชัย



45แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256344 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) เป็นองค์กรสมัยใหม่

2) เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3) พัฒนากำาลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

1. เป้�หม�ยก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

1) นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

2) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

4) อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

5) องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

2. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. เป้�ประสงค์

1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 

2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform) 

3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

4) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) 

5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform) 

6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) 

7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

4. Platform ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

5. แนวคิด 7 Platform

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำาปี 2563  ได้เชื่อมโยง

แนวคิด Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 

5 แนวคิด 7 Platforms ดังนี้

1) แนวคิดด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 

Platforms ดังนี้

- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Inno-

vation Platform)

- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS 

Lecturer Platform)

- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS 

Branding Platform)

2) แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรม

- การสรา้งผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวัตกรรม 

(Research Platform)

3) แนวคิดด้านการบริการวิชาการ

- การใหบ้รกิารวชิาการและกิจการเพือ่สงัคม (So-

cial Engagement Platform)

4) แนวคิดด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง

แวดล้อม

- วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise 

Platform)

5) แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร

- การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern 

Organization Management Platform)

ภ�ยใตแ้นวคดิ Platform ก�รพฒัน�มห�วทิย�ลัย 

จำ�นวน 5 แนวคดิ 7 Platforms ข�้งตน้ มหีลกัคดิในก�ร

ออกแบบจ�กมมุมอง 4 มิต ิไดแ้ก ่มติิอ�จ�รย์ มตินิกัศกึษ� 

มติกิ�รจดัก�รศกึษ� และมติส่ิิงสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ� 

โดยมุมมองทั้ง 4 มิติได้ออกแบบให้มีก�รทำ�ง�นลักษณะ

บูรณ�ก�รร่วมกันเพื่อสนับสนุนภ�รกิจของมห�วิทย�ลัย

ให้บรรลุผลสำ�เร็จอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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1. แนวคิดด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

เป้�ประสงค์ที่ 1 นักปฏิบัติมืออ�ชีพเพื่อพัฒน�สังคมในระดับภูมิภ�คด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาสำาหรับคนทุกช่วงวัย

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษารูปแบบใหม่ สำาหรับหลักสูตรแบบ formal และ informal

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่ 3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

ม�ตรก�รที่ 4 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem)

ม�ตรก�รที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่ 3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

ม�ตรก�รที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและงานอาชีพ

ภ�ยใต้ 5 แนวคิด 7 Platforms มห�วิทย�ลัยได้กำ�หนด เป้�ประสงค์ กลยุทธ์ และม�ตรก�ร 

ก�รดำ�เนินง�นไว้ดังนี้

2. แนวคิดด้�นก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

เป�้ประสงคท์ี ่2 ผลง�นวิจยั สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม และง�นสร�้งสรรค ์นำ�ไปสูก่�รใช้ประโยชนแ์ละขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

สังคม ระดับภูมิภ�ค

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์

ม�ตรก�รที่ 2 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ

ม�ตรก�รที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย

ม�ตรก�รที่ 4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับพันธกิจอื่น

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ระดับภูมิภาค

ม�ตรก�รที่ 1 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคมและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ 

ม�ตรก�รที่ 1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ต่อแหล่งทุน สังคม และผู้ใช้ประโยชน์

ม�ตรก�รท่ี 2 พฒันาระบบและกลไกการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์

เชิงพาณิชย์

3. แนวคิดด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร

เป้�ประสงค์ที่ 3 ยกระดับคุณภ�พชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภ�ค อย่�งยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 2 สร้างนักบริการวิชาการมืออาชีพ

ม�ตรก�รที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 4 บูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 

ม�ตรก�รที่ 1 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ

ม�ตรก�รที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน จากภาครัฐและเอกชน
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4. แนวคดิด้�นก�รทำ�นบุำ�รุงศลิปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม

เป้�ประสงค์ที่ 4 อนุรักษ์ สร้�งคุณค่� มรดกวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่�งยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ทำานุบำารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรม

ให้ดำารงอยู่อย่างมีคุณค่า

ม�ตรก�รที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์

ความรู้สู่ความยั่งยืน

ม�ตรก�รที ่2 บรหิารจดัการผูส้อนรปูแบบ

ใหมใ่หม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรม

ม�ตรก�รที ่3 สรา้งนกัวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

มืออาชีพ

ม�ตรก�รที่ 4 บูรณาการงานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอื่น

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจ

วัฒนธรรม

ม�ตรก�รที่  1  เร่ งพัฒนาวิสาหกิจ

วัฒนธรรมเชิงพื้นที่

กลยุทธท่ี์ 3 อนรุกัษ ์พฒันา และสรา้งคณุคา่สิง่แวดล้อม

ม�ตรก�รที่ 1 แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่

มีผลกระทบเชิงพื้นที่

ม�ตรก�รที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ม�ตรก�รที ่3 บรหิารจดัการผูส้อนรปูแบบ

ใหมใ่หม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการทำานบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม)

ม�ตรก�รที่ 4 สร้างนักสิ่งแวดล้อม

มืออาชีพ

ม�ตรก�รที่ 5 บูรณาการงานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับ

พันธกิจอื่น

5. แนวคิดด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

เป้�ประสงค์ที่ 5 องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในก�ร

บริห�รจัดก�ร

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จ

ม�ตรก�รที ่1 ผลกัดนัใหผู้บ้รหิารทกุระดับ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ม�ตรก�รที่  2  สร้ า งการรับรู้ แผน

ยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง

ม�ตรก�รที ่3 พฒันาระบบงบประมาณให้

มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กร

สมัยใหม่

ม�ตรก�รที่ 1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวุฒิและ

การเขา้สูต่ำาแหนง่ทางวชิาการและตำาแหนง่

ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น

ม�ตรก�รที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้

มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่

ด้วยนวัตกรรม

ม�ตรก�รที่ 1 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ม�ตรก�รที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลรูปแบบใหม่

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 

ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ม�ตรก�รที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้

สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่

ม�ตรก�รท่ี 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ม�ตรก�รที ่3 สนบัสนนุใหม้เีครอืขา่ยภาค

รัฐและเอกชน

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น กิจกรรม โครงก�ร

งบประม�ณ และผู้รับผิดชอบ

ภ�ยใต้ 5 แนวคิด 7 Platforms
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นวัตกรรมก�รศึกษ�
(RUTS Education

Innovation Platform)

การบริหารจัดการ 
ผู้สอนรูปแบบใหม่

(Re-RUTS Lecturer
Platform)

การสร้างคน 
ตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย
(RUTS Branding

Platform)

แนวคิดด้�นก�รจัดก�รศึกษ�
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แผนภาพที่ 4-2       แสดง RUTS Education Innovation Platform

1.      RUTS Education Innovation Platform

นวัตกรรมก�รศึกษ� (RUTS Education Innovation Platform)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันระหว่างการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำานวัตกรรม

เข้ามาช่วยจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพ่ือทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

ขึ้น โดยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง โดย RUTS Education Innovation Platform  

มีองค์ประกอบดังนี้

1. สื่อก�รเรียนก�รสอนและสิ่งสนับสนุนก�รเรียนรู้ (Media)

การเพ่ิมชอ่งทางการจดัการเรยีนการสอนออนไลนท์ีห่ลากหลาย สามารถเข้าถงึไดง่้าย รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

ได้แก่ Digital Content, IOT, MOOC

2. หลักสูตร (Curriculum)

การกำาหนดให้ทุกรายวิชามีวิธีกระบวนการสอนน้อยลง เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less Learn more) 

ในสัดส่วนการสอน ร้อยละ 30 และการเรียนรู้ ร้อยละ 70  จัดทำาหลักสูตรฝึกงานหรือสหกิจศึกษาแบบเต็มรูปแบบ และจัดทำา

หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

3. กระบวนก�รสอน (Teaching Process)

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงในรูปแบบที่หลากหลาย 

และออกแบบให้เหมาะสมกับสมรรถนะผู้เรียน เช่น Design thinking CDIO, Technique and Teaching Methodology

4. สิ่งสนับสนุนก�รเรียนรู้ (Ecosystem)

จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

และผู้สอนอย่างเต็มศักยภาพ เช่น Social Coworking space, Innovation hub, Creative hub, LAB 
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แผนภาพที่ 4-3       แสดง Re-RUTS Lecturer Platform

2.     Re-RUTS Lecturer Platform
ก�รบริห�รจัดก�รผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  

มีภารกิจจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน 

ทำาการสอน ทำาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง

วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม และ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้

สอนใหม้คีวามสอดคลอ้งรองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและ

โดดเด่นตามภารกิจ จึงมุ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ให้แก่ผู้สอน ภายใต้การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่  

ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการร่วมกับ

การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ 

และการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม โดยการมี

สว่นรว่มของนกัศกึษา ศษิยเ์กา่ สถานประกอบการและชมุชน  

โดย Re-RUTS Lecturer Platform จำาแนกประเภทผู้

สอนรูปแบบใหม่ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย โดยผู้สอนทุกประเภทต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทำาการสอน ทำาการวิจัย ให้บริการ

วิชาการ และทำานบุำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แต่

มีสัดส่วนของหน้าที่ที่แตกต่างกันตามจุดเน้นดังต่อไปนี้

1. ผู้สอนที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

เป็นหลัก กำาหนดให้มีจำานวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของ 

ผู้สอนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ 

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ในสัดส่วน 

ร้อยละ 70:10:10:10 ตามลำาดับ

2. ผูส้อนทีท่ำ�หน้�ทีว่จิยัเป็นหลกั กำาหนดให้

มจีำานวนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 40 ของผูส้อนทัง้หมดโดยปฏิบตัิ

หน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิง่แวดลอ้ม ในสดัสว่นรอ้ยละ 10:70:10:10 ตามลำาดบั

3. ผู้สอนที่ทำ�หน้�ที่บริก�รท�งวิช�ก�ร

เป็นหลัก กำาหนดให้มีจำานวนอย่างน้อยร้อยละ 15 ของ 

ผู้สอนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ 

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อย

ละ 10:10:70:10 ตามลำาดับ

4. ผูส้อนทีท่ำ�หน�้ทีท่ำ�นบุำ�รงุศลิปวฒันธรรม

และส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก กำาหนดให้มีจำานวนอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ของผู้สอนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย 

บริการวิชาการ ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ในสัดส่วนร้อยละ 10:10:10:70 ตามลำาดับ
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3.      RUTS Branding Platform

ก�รสร้�งคนต�มอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

กำาลังคนเป็นกลไกที่จำาเป็นและสำาคัญยิ่งในการ

ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะสถาบัน

อดุมศกึษาซึง่มหีนา้ท่ีหลักในการผลติและพฒันากำาลงัคนทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ ไดม้กีารวางแผนผลติและพฒันากำาลังคนใน

ปรมิาณและสาขาท่ีมสีอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

โดยมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตและพัฒนากำาลังคนที่มี

ความสมบรูณท์ัง้รา่งกายและจติใจ มทีกัษะ ความรู ้และสมรรถนะ

ทีจ่ำาเปน็ในการทำางานตามอาชีพ และมคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์

ของมหาวทิยาลัย คอื “มทีกัษะการสือ่สาร เชีย่วชาญปฏบิติั” โดย

ให้ความสำาคัญกับการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง (Self-aware-

ness) รูจ้กัจดัการกิจวตัรของตน (Self-Management) รู้จกัวา่ตน

เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม (Social Awareness) รูจ้กัตดัสินใจอยา่งมี

ความรบัผดิชอบทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม (Responsible Decision 

Making) และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่าง (Relationship 

Management) เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะใน

ศตวรรษที่ 21 และเพื่อสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแส

ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต 

การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย คำานึงถึงทักษะ

สำาคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และ

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง 2 ประการ มีความ

สำาคญัและจำาเปน็ตอ่การใชช้วีติประจำาวนัและการประกอบอาชพี 

โดย RUTS Branding Platform มีองค์ประกอบ 2 ส่วนดังนี้

1. ทักษะด้�นคว�มรู้ (Hard Skill) 

คือทักษะด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา

ให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ปัญญา ความสามารถ ตามสมรรถนะพื้น

ฐานแต่ละสาขาของอาชีพที่พึงมี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่ม

เติมได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยทักษะด้านความ

รูส้ามารถพฒันาใหเ้กิดความเชีย่วชาญ ไดด้ว้ยการฝกึฝน และการ

ฝึกปฏิบัติ เป็นทักษะที่สามารถจับต้องและวัดผลได้ง่ายักษะด้าน

ความรู้ท่ีสำาคัญและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

ปัจจุบัน คือ การมีทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) ซึ่งผู้เรียนต้อง 

รู้ลึก รู้จริง และปฏิบัติได้อย่างชำานาญ เชี่ยวชาญ

กรอบยุทธศาสตร์ ตอน 1

แผนภาพที่ 4-4       แสดง RUTS Branding Platform

และมีความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงเป็นทักษะตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน

2. ทักษะด้�นอ�รมณ์ (Soft Skill) 

คอืลกัษณะสว่นบคุคลทีใ่ชแ้ละควบคมุอารมณ ์ซ่ึง

เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นทักษะที่สอน ฝึกฝน และ

วัดผลได้ยากแต่สามารถฝึกได้ ในโลกของการทำางานทักษะด้าน

อารมณ ์(Soft Skill) ถกูนำามาเปน็เครือ่งมอืในการคดัเลอืกบุคคล

เข้าทำางาน และประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในองค์กร 

มากกว่าทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) เพราะการจัดการและ

แก้ปัญหางานสามารถทำาได้ง่ายกว่าการบริหารจัดการอารมณ์

ของบุคคล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่หนุนเสริมทักษะด้านวิชาการ 

โดยกำาหนดให้ผู้มีเรียนมีทักษะด้านอารมณ์ดังต่อไปนี้

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2. มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 

3. มีสมรรถนะและทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล 

4. มีทักษะและความสามารถในการส่ือสารและการรู้เท่าทัน

สื่อ 

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

6. มีความสามารถในการให้ความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม 

และมีภาวะความเป็นผู้นำา 

7. มีวินัย มีความอุตสาหะ ใฝ่รู้  ตื่นรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิต 

8. มีทัศนคติเชิงบวกและค่านิยมที่ดี 

9. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

10. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 

11. มีรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีจิตสาธารณะและ

ทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม 

12. มีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ

กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 

13. มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ



59แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256358 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เป้�ประสงค์ ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์
ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด

กลยุทธ์ ผู้กำ�กับดูแลหลัก
2560 2561 2562 2563

นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับ

ภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

1. ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่า

    อัตราค่าจ้างขั้นตำาที่กฎหมายกำาหนด

5.05 N/A 25 30 1. พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาสำาหรับคนทุกช่วงวัย

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

    และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

4. พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER

5. พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อ

    การเรียนรู้รูปแบบใหม่

6. พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทาง

    ด้านการปฏิบัติ

7. พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน

 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขต

   นครศรีธรรมราช

2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มี

    คุณสมบัติ SMART TEACHER

N/A N/A 15 20

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

    ของผู้เรียนสู่การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

11.76 11.93 30 35

      ผลิตกำ�ลังคนเฉพ�ะท�งที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ 

       ตอบสนองอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ

เป้�หม�ยที่ 3  

      ผลิตกำ�ลังคนเฉพ�ะท�งที่มีคุณภ�พ 

       ตอบสนองอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ

เป้�หม�ยที่ 3  

      สร้�งคว�มโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพ�ะท�งต�มอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

ยุทธศ�สตร์ที่ 1  

เป้�ประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย              / กลยุทธ์ / ผู้กำ�กับดูแล

่



61แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256360 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      สร้�งคว�มโดดเด่นและคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง

       ต�มอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

ยุทธศ�ตร์ที่ 1 

      นักปฏิบัติมืออ�ชีพเพื่อพัฒน�สังคมในระดับภูมิภ�ค

       ด้วยนวัตกรรม

เป้�ประสงค์ที่ 1 

 1. ร้อยละของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�มีร�ยได้สูงกว่�อัตร�ค่�จ้�งขั้นต่ำ�ที่กฎหม�ยกำ�หนด

 2. ร้อยละของผู้สอนมีคุณสมบัติ SMART TEACHER

 3. ร้อยละของนวัตกรรมหรือง�นสร้�งสรรค์ของผู้เรียนสู่ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์ 

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินก�ร ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ(ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. พัฒนาระบบการรับเข้า

   ศึกษาสำาหรับคน

   ทุกช่วงวัย 

1. สร้างกระบวนการ

รับเข้าศึกษารูปแบบ

ใหม่สำาหรับหลักสูตร

แบบ Formal และ 

Informal

1. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียน

ได้ตามแผน

50 9.84 82 82 1. พัฒนาหน่วยรับเข้าศึกษา  2.00  2.00  1.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- วิทยาเขตตรัง

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. พัฒนาระบบการตลาด

ดิจิทัลสำาหรับการรับเข้า

ศึกษา (การผลิตสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ แรงจูงใจ)

 5.00  5.00  7.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- กองประชาสัมพันธ์

- วิทยาเขตตรัง

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

3. สร้างความเชื่อมโยงกับ

สถานศึกษาเครือข่าย 

(Education Pipeline)

 5.00  5.00  5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- วิทยาเขตตรัง

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

4. จัดทำาค่ายการเรียนรู้

เฉพาะทาง

 3.00   3.00  3.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- วิทยาเขตตรัง

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 5. สร้างความเชื่อมโยงการรับ

เข้าศึกษากับเครือข่าย

เป้าหมาย

 5.00  5.00  5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- วิทยาเขตตรัง

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์ / ม�ตรก�ร / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย / แผนง�น               / กิจกรรม / โครงก�ร / งบประม�ณ / ผู้รับผิดชอบ



63แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256362 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ(ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนาหลักสูตรให้

มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัย

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ

รองรับการปลี่ยนแปลง

และสอดคล้องกับ

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

1. จำานวนหลักสูตรร่วมกับต่าง

ประเทศ หลักสูตร 2 ภาษา หรือ

หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

N/A N/A N/A 10 1. พัฒนาหลักสูตรที่มีให้

สอดคล้องกับุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

 10.00  10.00  10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย

1.1 หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม

 

1.2 อุตสาหกรรมการ

แพทย์ครบวงจร

1.3 อุตสาหกรรมการ

ขนส่งและการบิน

1.4 เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ

1.5 ดิจิทัล

1.6 อุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่

1.7 อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

1.8 อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

กลุ่มรายได้ดี

การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ

1.9 การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

1.10 อุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร



65แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256364 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น    ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด

แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ(ล้�นบ�ท)
ผู้รับผิดชอบ

2560 2561  2562    2563 2561 2562 2563

2. พัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น

 10.00  10.00  10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

2.1 ด้านนวัตกรรม

เกษตร

2.2 ด้านการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง

2.3 ด้านการพัฒนา

เมืองด้วย

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

2.4 ด้านการจัดการ

ฟาร์มอัจฉริยะ

2.5 ด้านการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์

3. พัฒนาหลักสูตร

บูรณาการเรียนกับ

การทำางาน (WIL)

4. พัฒนาหลักสูตร

สหวิทยาการ

5. พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญา

ตรีควบประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6. พัฒนาหลักสูตรที่

เปิดสอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศ      



67แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256366 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ(ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

1. เร่งพัฒนา
กระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning

1. ร้อยละของผู้สอนที่มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

N/A N/A 85 90 1. พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้         

 5.00  5.00  5.00  - สำานักส่งเสริมวิชาการและ
   งานทะเบียน 
 - คณะ/วิทยาลัย   - สอนน้อยเรียนมาก 

Teach less learn 
more

- ห้องเรียนกลับทาง 
Flip class room

- การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based 
Learning) 

- การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Expe-
riential Learning) 

- การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Prob
lem-Based Learn-
ing)

- การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Pro
ject-Based Learn-
ing)

- การเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะ กระบวนการ
คิด (Thinking Based 
Learning)

- การเรียนรู้จากการ
บริการ (Service 
Learning)

- การเรียนรู้จากการ
สืบค้น (In-
quiry-Based     
Learning) 



69แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256368 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ(ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

- การเรียนรู้ด้วยการ

ค้นพบ (Discovery 

Learning)

   - ฯลฯ

2. สนับสนุนการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้แบบ

Active Learning

 5.00  5.00  5.00  - คณะ/วิทยาลัย

3. พัฒนาวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้สอดคล้อง

กับวิธีการเรียนรู้แบบ 

Active Learning

 5.00  5.00  5.00  - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

   งานทะเบียน

4. ปรับปรุงกฏ ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา

 1.00  1.00  1.00  - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

   งานทะเบียน

4. พัฒนาผู้สอนเป็น 

SMART TEACHER

1. เร่งพัฒนาผู้สอนให้

มีความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาชีพ

1. ร้อยละของผู้สอนที่

ได้รับการพัฒนา

ด้านวิชาชีพในสาขา

เป้าหมายการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย 

N/A N/A 1. กำาหนดสาขาเป้าหมาย

การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย

1.1 สอดคล้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ 

1.2 สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่       

ของมหาวิทยาลัย

 0.10  0.10  0.10  - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

2. พัฒนาผู้สอนให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

ตามสาขาเป้าหมายการ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย

10.00 10.00 10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย



71แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256370 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

3. ติดตามผลจากการ

พัฒนาผู้สอนตามสาขา

วิชาชีพสู่การนำาไปใช้

ประโยชน์

 1.00  1.00  1.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

4. ปรับปรุงกระบวนการ

สรรหาผู้สอนที่มี

ความเชี่ยวชาญด้าน

วิชาชีพ

 1.00  1.00  1.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิชาชีพจากรุ่นสู่รุ่น

 3.00  3.00  3.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

2. เร่งพัฒนาผู้สอนให้

มีความเชี่ยวชาญ

ด้านจัดการเรียนรู้

1. ร้อยละผู้สอนได้รับ

คะแนนประเมิน

ในระดับดีขึ้นไป

78.18 97.47 80 85 1. เพิ่มศักยภาพผู้สอน

ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้วยนวัตกรรม

 10.00  10.00  10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 

- ด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้

- ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้

- ด้านการจัดการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้

2. พัฒนาระบบประเมิน

ผู้สอน (คณะกรรมการ 

Audit +นักศึกษา)

 1.00  1.00  1.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

3. เชื่อมโยงผลการประเมิน

ผู้สอนกับการประเมิน

ผลปฏิบัติราชการ 

 0.10  0.10  0.10 - กองบริหารงานบุคคล



73แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256372 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด

แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

3. เร่งพัฒนาผู้สอนให้

มีความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

1. ร้อยละของผู้สอน

ที่จัดการเรียนรู้ด้วย

ระบบ LMS 

เต็มรูปแบบ

21.13 40 60 70 1. พัฒนาระบบสื่อการเรียน

การสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

 5.00  5.00  5.00 - สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างระบบการถ่ายโอน

หน่วยกิต (Credit Trans-

fer) จากการเรียนการ

สอนออนไลน์ระหว่าง

สถาบันการศึกษา

 5.00  5.00  5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

3. พัฒนาผู้สอนด้าน

การสื่อสารและ

การถ่ายทอดความรู้

 10.00  10.00  10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย

2. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน

สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

N/A N/A 50 60 1. พัฒนาสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษ

แก่ผู้สอน

 5.00  5.00  5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างเกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะด้านภาษา

อังกฤษและเชื่อมโยงกับ

การประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการ 

 0.10  0.10  0.10 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- กองบริหารงานบุคคล

4. บริหารจัดการผู้สอน

รูปแบบใหม่ให้มี

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการสอน

1. ร้อยละผู้สอนที่ทำาหน้าที่สอน

เป็นหลักมีภาระงานสอนเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

เกณฑ์ (งานสอน : งานวิจัย : 

งานบริการวิชาการ :งานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90  1. กำาหนดสัดส่วนภาระ

งานสอนให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการพัฒนาผู้สอน

รูปแบบใหม่

 1.00  1.00  1.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย



75แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256374 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด

แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

5. พัฒนาระบบนิเวศน์
(Ecosystem) 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รูปแบบใหม่

1. สร้างพื้นที่สนับสนุน
การเรียนรู้ (Eco
system)

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (Ecosystem) 

77.35 96.38 80 85 1. จัดให้มีพื้นที่สำาหรับการ
เรียนรู้ (Ecosystem)

 20.00  20.00  20.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

- สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สำานักงานวิทยาเขตตรัง
- สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

- Social Lab

- Creative Hub

- Coworking Space

- Entrepreneur Space 

- Laboratory

- ฯลฯ

2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สำาหรับการเรียนรู้

1. ร้อยละของรายวิชาที่นับหน่วยกิต
จากระบบการเรียนการสอน 
Online

N/A N/A 2 5 1. เพิ่มช่องทางการจัดการ
เรียนการสอน Online
- MOOC
- LMS/Moodle
- Smart Classloom
- Web basd course
- ฯลฯ

5.00 5.00 5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

- สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สำานักงานวิทยาเขตตรัง
- สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
สำาหรับการเรียนรู้

77.35 80.00 80 85 2. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัล 
- E-Library
- E-Journal
- E-Book
- ฯลฯ

3.00 3.00 3.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

- สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สำานักงานวิทยาเขตตรัง
- สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

3. สนับสนุนระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการเรียนรู้

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

82.13 76.1 87 89 1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรองรับการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่

 30.00  30.00  30.00 - สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. สนับสนุนอุปกรณ์การ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

 50.00  50.00  50.00 

3. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

 10.00  10.00  10.00 



77แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256376 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด

แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

 4. สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกด้านระบบ

นิเวศน์ (Ecosystem) 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1. จำานวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับ

เครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้

ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ 

(Ecosystem) ร่วมกัน

12 N/A 15 15 1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ระบบนิเวศน์ (Ecosys-

tem) จากเครือข่าย

ความร่วมมือ

 2.00  2.00  2.00 - คณะ/วิทยาลัย

6. พัฒนาความเป็นเลิศ

และโดดเด่นเฉพาะทาง

ด้านการปฏิบัติ

1. สร้างผู้เรียนให้เป็น

นักปฏิบัติมืออาชีพ 

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เรียน

ที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพ

จากองค์กรภายนอก 

4.64 N/A 5 5 1. พัฒนาระบบสอบ

สมรรถนะวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัย

 10.00  10.00  10.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- คณะ/วิทยาลัย

2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน

เข้าสู่การทดสอบ

สมรรถนะวิชาชีพของ

องค์กรภายนอก

 10.00  10.00  10.00 

3. พัฒนากระบวนการ

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

 10.00  10.00  10.00 

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียน

5 6.86 10 10 1. สร้างแรงบันดาลใจและ

กระบวนการคิดเชิง

ระบบด้านนวัตกรรม

 5.00  5.00  5.00 - คณะ/วิทยาลัย

2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ด้าน

นวัตกรรมแก่ผู้เรียน

 3.00  3.00  3.00 

3. ส่งเสริมการนำาผลงาน

ด้านนวัตกรรมของผู้

เรียนสู่เวทีการประกวด

แข่งขันและการนำาไปใช้

ประโยชน์

 10.00  10.00  10.00 

4. ส่งเสริมการนำาผลงาน

ด้านนวัตกรรมของ

ผู้เรียนสู่การนำาไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 5.00  5.00  5.00 



79แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256378 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ยตัวชี้วัด
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

7. พัฒนาทักษะการเป็น

พลเมืองโลกของผู้เรียน

1. เร่งพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลและ

การสื่อสาร

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียน

4.02 20.12 5 5 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านภาษาอังกฤษ

 10.00  10.00  10.00 - คณะ/วิทยาลัย

- ศูนย์ภาษา

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล

ของผู้เรียน

N/A N/A 5 5 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 10.00  10.00  10.00 - คณะ/วิทยาลัย

- สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

  สารสนเทศ

3. จำานวนรางวัลที่ได้รับจากการนำา

เสนอแนวคิด (Pitching) ของ

ผู้เรียน

N/A N/A 20 30 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านการนำาเสนอ

แนวคิด (Pitching)

 5.00  5.00  5.00 - คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างเวทีการนำาเสนอ

แนวคิด (Pitching) 

ด้านนวัตกรรมและงาน

สร้างสรรค์

 5.00  5.00  5.00 

2. เร่งพัฒนาทักษะการใช้

ชีวิตและงานอาชีพ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต

86.2 91.57 88 89 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

 30.00  30.00  30.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

2. ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษา

เป็นผู้ประกอบการ

N/A N/A 2 4 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

 5.00  5.00  5.00 - สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน
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แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัยสิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

(Research Platform)
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แผนภาพที่ 4-5       แสดง Research Platform

4.     Research Platform ก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย  

มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ 

มีคุณภาพ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ

กิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และที่สำาคัญผล

งานวิจัยต้องก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งด้านพาณิชย์ ด้าน

นโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน พื้นที่ และด้านวิชาการ  

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 

รายได้ปานกลาง (MIT) ภายใตก้ระบวนการวจัิยเพือ่สรา้งองค์ 

ความรูแ้ละวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีส่มัพันธก์บัชมุชน ศษิยเ์กา่ และ 

ภาคอุตสาหกรรม 

โดย Research Platform มีองค์ประกอบ  

4 ส่วน ดังนี้

1. ตัวป้อน (Input) 

มหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์วิจัยและระเบียบวิธี

การวจัิยอยา่งมืออาชีพ โดยคำานงึถงึความคุ้มทุน ตอ่เศรษฐกิจ 

สังคม และมหาวิทยาลัย เป็นสำาคัญ

2. กระบวนก�ร (Process) 

มหาวิทยาลัยวางกระบวนการการดำาเนินงาน

วิจัยไว้ 3 ลักษณะ คือ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์

การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา และการ

วิจัยเพื่อศึกษาองค์ความรู้ใหม่ โดยมีลักษณะทุนสำาหรับการ

ดำาเนินงานวิจัย 3 รูปแบบ คือ ทุนวิจัยแบบให้เปล่า (Free) 

ทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Matching Fund) และทุนวิจัยที่ก่อให้

เกิดรายได้ (Income)

3. ผลผลิต (Output) 

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีผลผลิตจากผลงาน

วจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม เป็น 2 ลกัษณะ คือ นวตักรรม 

และองค์ความรู้ใหม่ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1 )  ด้ านพาณิชย์  เป็นการนำ านวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้าง

อาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และ 

ผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ

2) ด้านนโยบาย เป็นการนำาความรู้ไปใช้ใน

กระบวนการกำาหนดนโยบาย เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุ

วตัถปุระสงค์ สอดคลอ้งกับปัญหาและความตอ้งการ โดยอาจ

เปน็นโยบายระดบัประเทศ ระดับภูมภิาค ระดบัจงัหวดั ระดบั

ท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน

3) ด้านสาธารณะ เป็นการนำาผลงานวิจัย  

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ซึ่งจะนำาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

4) ดา้นชมุชนและพืน้ที ่เปน็การนำากระบวนการ 

วธิกีาร องค์ความรู ้และการเปลีย่นแปลงอนัเปน็ผล กระทบที่

เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5) ด้านวิชาการ เป็นการนำาองค์ความรู้จาก

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารระดับ

นานาชาต ิระดบัชาต ิหนงัสอื ตำารา บทเรยีน ไปเป็นประโยชน์

ในดา้นวชิาการ การเรยีนการสอน รวมถงึนำาไปตอ่ยอดในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/ 

Impact) 

ผลสำาเร็จจากการวิจัยต้องมีผลลัพธ์และ 

ผลกระทบที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมและเพ่ิม 

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของชมุชน สงัคม และประเทศ

ชาติ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคมอย่างแท้จริง
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     เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

      ฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

       วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้�หม�ยที่ 2 

      สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำาไปใช้

    ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

พันธกิจที่ 2

     สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

ยุทธศ�สตร์ที่ 2

เป้�ประสงค์ ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์
     ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ย

กลยุทธ์ ผู้กำ�กับดูแลหลัก
2560 2561 2562 2563

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมระดับภูมิภาค

1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานสร้างสรรค์ ที่นำาไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น

3. จำานวนหน่วยงาน ที่นำาผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

13.17 18.35 30 40 1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

5

5

10

10

10

15

10

15

2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์ 

เป้�ประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย              / กลยุทธ์ / ผู้กำ�กับดูแล
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       สร้�งง�นวิจัยเพื่อพัฒน�เชิงพื้นที่และก่อให้

      เกิดคุณค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์

ยุทธศ�สตร์ที่ 2 

      ผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และง�นสร้�งสรรค์

       นำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

        สังคม ระดับภูมิภ�ค

เป้�ประสงค์ที่ 2

  1. ร้อยละของผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และง�นสร้�งสรรค์ ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้�งมูลค่�เชิงพ�ณิชย์ 

    2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภ�ยนอกเพิ่มขึ้น 

      3. จำ�นวนหน่วยง�น ที่นำ�ผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และง�นสร้�งสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น

ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์

1. บริหารจัดการผู้สอน
รูปแบบใหม่ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์

1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่
วิจัยเป็นหลัก มีภาระงานวิจัย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำาหนดเกณฑ์ (งานวิจัย : งาน
สอน : งานบริการวิชาการ : 
งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม)
70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 1. กำาหนดสัดส่วนภาระงาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอนรูปแบบใหม่ 

 0.50  0.50  0.50 - คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 1. ร้อยละของนักวิจัยมืออาชีพ
ต่ออาจารย์ผู้สอนที่ทำาหน้าที่
วิจัยเป็นหลัก

N/A N/A 5 10 1. กำาหนดคุณสมบัติของ
นักวิจัยมืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 - สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. พัฒนาช่องทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพสำาหรับ
ผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัย
เป็นหลัก

 1.00  1.00  1.00 

2. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 200,000 
บาทต่อคนต่อปี (คิดจากผู้สอนที่
ทำาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก)

3. จำานวนศูนย์ความเป็นเลิศ

N/A

N/A

N/A

N/A

70

-

75

1

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สู่ความเป็นมืออาชีพ

 10.00  10.00  10.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. พัฒนาหน่วยวิจัยตาม
อัตลักษณ์ของศรีวิชัย

 5.00  5.00  5.00 

3. จัดตั้งศูนย์วิจัยสู่ความ
เป็นเลิศ

 -  -  10.00 

4. พัฒนาระบบนักวิจัย
พี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

 2.00  2.00  2.00 

5. จัดทำาฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัย

 0.10  0.10  0.10 

กลยุทธ์ / ม�ตรก�ร / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย / แผนง�น               / กิจกรรม / โครงก�ร / งบประม�ณ / ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

3. สนับสนุนระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) 
ด้านการวิจัย

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักวิจัยต่อระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้านการวิจัย

N/A N/A 80 85 1. พัฒนา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการ 
กลไก  วิธีการและ
การบังคับใช้ที่เอื้อต่อ
การวิจัย

 0.50  0.50  0.50 - สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. พัฒนาระบบ กำากับ
ติดตามและรายงานผล 
การวิจัย        

 0.50  0.50  0.50 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้านการวิจัย

N/A N/A 80 85 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

 2.00  2.00  2.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. พัฒนาพื้นที่สนับสนุน
การวิจัย

 10.00  10.00  20.00 - คณะ/วิทยาลัย

   - Social Lab

   - Creative Hub

   - Coworking Space

   - Consult

   - Innovative Villages

   - ฯลฯ

3. พัฒนาห้องปฎิบัติการให้
ได้มาตรฐาน

 10.00  10.00  10.00 - คณะ/วิทยาลัย

4. บูรณาการงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์
ร่วมกับพันธกิจอื่น

1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 10 15 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย สิ่ง
ประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1.00  1.00  2.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ประกวดผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอื่น

 2.00  2.00  3.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะ/วิทยาลัย

3. พัฒนางานวิจัยสถาบัน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจสำาหรับการ
บริหารจัดการองค์กร

1 2 3 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/วิทยาลัย



91แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256390 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย
แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค

1. สร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

1. ร้อยละของทุนวิจัยเพิ่มขึ้น N/A N/A 10 10 1. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
นำาไปสู่การใช้ประโยชน์

 5.00  5.00  10.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะ/วิทยาลัย 

   - นวัตกรรมการเกษตร

   - นวัตกรรมการท่องเที่ยว

   - นวัตกรรมเพื่อการ
  สร้างสรรค์เมือง

2. เร่งรัดการสร้าง
เครือข่ายแหล่ง
ทุนวิจัยจากภาครัฐ
และเอกชน

1. ร้อยละของงบประมาณจาก
แหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายวิจัย
เพิ่มขึ้น

N/A N/A 5 5 1. เชื่อมโยงและสร้าง
พันธมิตรร่วมกับเครือข่าย
วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
งานวิจัย

 1.00  1.00  1.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะ/วิทยาลัย 

3. ส่งเสริมการถ่ายทอด
และขยายผลการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

1. สื่อสารคุณค่าและผล
กระทบเชิงบวกจาก
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ต่อแหล่ง
ทุน สังคม และผู้ใช้
ประโยชน์

 1. จำานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ที่นำาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

2 2 6 8 1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการสื่อสารคุณค่า
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ สู่กลุ่ม
เป้าหมาย

 2.00  2.00  2.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 

- จัดกิจกรรมประกวด
สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การวิจัย

- ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก Search 
Engin เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์(Motion 
Graphic, Info Graph-
ic, Viral) 

   - ฯลฯ



93แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256392 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/

โครงก�ร

งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)
หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนาระบบและกลไก
การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์

1. จำานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ที่นำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 2 2 2 1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วย
งานให้เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์

 1.00  1.00  1.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 

2. พัฒนาระบบการตลาด
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ

 1.00  1.00  2.00 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 



95แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256394 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวคิดด้านการบริการวิชาการ

ก�รให้บริก�รวิช�ก�รและกิจก�รเพื่อสังคม

(Social Engagement Platform)



97แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256396 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนภาพที่ 4-6       แสดง Social Engagement Platform

4.     Social Engagement Platform ก�รให้บริก�รวิช�ก�รและกิจก�รเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ใหบ้รกิารวชิาการโดยใชน้วัตกรรมเป็นตวันำา (Innovation led 

academic service) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทาง

วิชาการแก่สังคม สู่การขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น กับดัก

รายได้ปานกลาง (MIT)  โดยยึดหลักการของพันธกิจสัมพันธ์

มหาวทิยาลัยกับสังคม (Social Engagement) คือการรว่มคิด

ร่วมทำาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เพื่อก่อให้

เกดิประโยชนร์ว่มกันแกผู่เ้กีย่วขอ้งทกุราย(Mutual benefits)  

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge 

sharing and Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ี

ประเมินได้ (Measureable Social Impact) และสามารถ

บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจของ

มหาวิทยาลัยทุกภารกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดย  

Social Engagement Platform มีองค์ประกอบ 4 ส่วน  

ดังนี้ 

1. ตัวป้อน (Input) 

มหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์การบริการวิชาการ

โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้ รับบริการวิชาการและ

ออกแบบวิธีการที่คำานึงความคุ้มทุนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และมหาวทิยาลัย ซึง่มผีูร้บับรกิารวชิาการ (Academic Stake-

holder) ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุศิษยเ์ก่า ชมุชนทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบการ 

SME/OTOP ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐเป็น 

เป้าหมายสำาคัญ โดยมีลักษณะการบริการวิชาการ 3 รูปแบบ

ดังนี้ 

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

2) การบริการวิชาการแบบร่วมทุน 

3) การบริการวิชาการแบบที่ก่อให้เกิดรายได้ 

2. กระบวนก�ร (Process) 

มหาวทิยาลยัวางกระบวนการดำาเนนิการบรกิาร

วิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำา (Innovation led  

academic service) ทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษา  

การศึกษาวิจัย และการพัฒนาร่วมกับผู้รับบริการวิชาการ

อย่างเป็นระบบ 

3. ผลผลิต (Output) 

มหาวทิยาลยักำาหนดใหม้ผีลผลติจากการบรกิาร

วิชาการ เป็น ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่มีมูลค่าสูง และนวัตกรรม

จากการบรกิาร ซ่ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการให้บรกิารวชิาการ 

ได้แก่ ประสบการณ์ที่เช่ียวชาญและทันสมัยและผลงานทาง

วิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/ 

Impact) 

ผลสำาเร็จจากการบริการวิชาการต้องมีผลลัพธ์

และผลกระทบที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ 

และ เป็นมืออาชีพในดา้นการนำานวตักรรมไปยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของสังคมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์



99แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256398 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของ

         ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้�หม�ยที่ 2 

      ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3

                                                                   สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

ยุทธศ�สตร์ที่ 3

เป้�ประสงค์ ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์
    ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ย

กลยุทธ์ ผู้กำ�กับดูแลหลัก

 2560 2561 2562 2563

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนใน

ภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

 

  N/A

 

     N/A คะแนน

การวัด

คุณภาพ

ชีวิตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

คะแนน

การวัด

คุณภาพ

ชีวิตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการ

วิชาการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต

ของสังคมและชุมชน 

3. สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เป้�ประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย              / กลยุทธ์ / ผู้กำ�กับดูแล



101แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563100 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 

      ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เป้�ประสงค์ที่ 3

                                                                  ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. พัฒนาระบบนวัตกรรม

การบริการวิชาการ

1. บริหารจัดการผู้สอน

รูปแบบใหม่ให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านการ

บริการวิชาการ

1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่

บริการวิชาการเป็นหลัก มีภาระ

งานบริการวิชาการเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

เกณฑ์ (งานบริการวิชาการ : 

งานสอน : งานวิจัย : งานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง

แวดล้อม) 

70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 1. กำาหนดสัดส่วนภาระงาน

บริการวิชาการให้สอดคล้อง

กับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน

รูปแบบใหม่ 

 0.50  0.50  0.50 - คณะ/วิทยาลัย

2. สร้างนักบริการวิชาการ

มืออาชีพ 

 

1. ร้อยละของนักบริการ

วิชาการมืออาชีพต่อผู้สอน

ที่มีหน้าที่บริการวิชาการ

เป็นหลัก

N/A N/A 2 3 1. กำาหนดคุณลักษณะความเป็น

มืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 - หน่วยบริการวิชาการ

แก่สังคม 

2. พัฒนามาตรฐานการให้บริการ

วิชาการตามอัตลักษณ์

ของศรีวิชัย

 1.00  1.00  1.00 

3. พัฒนาศักยภาพนักบริการ

วิชาการสู่ความเป็นมืออาชีพ

 2.00  2.00  2.00 

4. กำาหนดจรรยาบรรณความเป็น

มืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 

กลยุทธ์ / ม�ตรก�ร / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย / แผนง�น               / กิจกรรม / โครงก�ร / งบประม�ณ / ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
   ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ
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3. สนับสนุนระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ด้านบริการ
วิชาการ

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
บริการวิชาการต่อระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ด้านบริการ
วิชาการ

N/A N/A 80 85 1. พัฒนากฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการ กลไก วิธีการและ
การบังคับใช้ที่เอื้อต่อการ
บริการวิชาการ

2. สร้างระบบมาตรฐานการ
บริการวิชาการ

3. สร้างแรงจูงใจที่เอื้อต่อการ
ดำาเนินงานบริการวิชาการ

4. พัฒนาระบบกำากับติดตามและ
รายงานผลการบริการวิชาการ

0.10

1.00

5.00

1.00

0.10

1.00

5.00

1.00

0.10

1.00

5.00

1.00

- หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อระบบนิเวศน์ (Eco
system) ด้านการบริการวิชาการ

N/A N/A 80 85 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลและช่องทางการให้
บริการวิชาการเพื่อการเผยแพร่

2.00 2.00 2.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการให้
บริการวิชาการ 

 5.00  5.00  5.00 - คณะ/วิทยาลัย

     - Social Lab

     - Creative Hub

     - Coworking Space

     - Consult

     - หน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่
(Mobile Unit)

     - ฯลฯ

3. แสวงหาเครือข่ายที่สนับสนุนทุน
การบริการวิชาการ

 1.00  1.00  1.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย

4. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงาน
ด้านการบริการวิชาการ

 5.00  5.00  2.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

4. บูรณาการงานบริการ
วิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น

1. ร้อยละผลงานบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริการวิชาการร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1.00  1.00  1.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ประกวดผลงานบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่น

 2.00  2.00  2.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของสังคม
และชุมชน

1. ให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ในระดับภูมิภาค

1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

N/A N/A 50 55 1. พัฒนาโจทย์การบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

 5.00  5.00  5.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย 
 

   - นวัตกรรมการเกษตร

   - นวัตกรรมการท่องเที่ยว

   - นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง

2. พัฒนานวัตกรรมการบริการ
วิชาการ

 3.00  3.00  3.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย

2. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ
มีรายได้เพิ่มขึ้นและเข้าเกณฑ์ผู้
มีรายได้สูง(ผู้รับบริการแบบร่วม
ทุนหรือก่อให้เกิดรายได้)

N/A N/A 10 15 1. กำาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
แบบมุ่งเป้า (6 พื้นที่ พื้นที่ละ 2 ราย
รวมจำานวน 12 ราย)

 1.00  1.00  1.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย

   - ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ

   - ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร

3. สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการ

1. พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ

1. ร้อยละของรายได้จากการให้
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น

5 10 10 10 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การหารายได้จากการบริการ
วิชาการ (การเป็นที่ปรึกษา/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ)

 3.00  3.00  3.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย 

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

 5.00  5.00  5.00 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- คณะ/วิทยาลัย 
    - การรับจ้างศึกษาและวิจัย

   - การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

   - การให้บริการวิชาการหลักสูตร
ระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรม

   - ฯลฯ

2. เร่งรัดการสร้างเครือข่าย
แหล่งทุนจากภาครัฐ
และเอกชน

1. ร้อยละของงบประมาณจาก
แหล่งทุนที่เป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น

N/A N/A 10 15 1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อดำาเนินกิจกรรม
การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน
ให้กับสังคม (CSV : Creatiing 
Shared Value)

 0.50  0.50  0.50 - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
- คณะ/วิทยาลัย
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แนวคิดด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

วิส�หกิจวัฒนธรรม

(Cultural Enterprise Platform)
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แผนภาพที่ 4-7       แสดง Cultural Enterprise Platform

6.    Cultural Enterprise Platform

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัมุง่เนน้

ทำานุบำารุง สืบทอด รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และสิ่งแวดล้อม ให้ดำารงอยู่โดยการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม 

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และสิง่แวดลอ้มดว้ยหลกัการออกแบบอย่าง

สรา้งสรรค์ โดยการนำาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

เข้ามาช่วยขับเคลื่อนตามแนวความคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม 

ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยกลไกทางการตลาด และ

บรูณาการองค์ความรูด้า้นศลิปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มร่วม

กับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

อยา่งเป็นระบบ ภายใตก้รอบการดำาเนนิงาน “ศลิปวัฒนธรรม 

ดำารงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรม เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน” 

โดย Cultural Enterpr ise Platform  

มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้

1. ตัวป้อน (Input) 

มหาวทิยาลัยดำาเนนิการศกึษาวจัิยและรวบรวม

ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชมุชน และจดัทำาเปน็ฐานขอ้มลูเพือ่ยนืยนัถงึความเปน็เจา้ของ

และสิทธิในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมไปถึงพัฒนา

แหล่งวัฒนธรรม ใน 3 ด้านดังนี้

1) มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 

ได้แก ่ความรู้หรือประสบการณด้ั์งเดิมของประชาชนในทอ้งถิน่

ท่ีได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอด

ต่อกันจากสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน เช่น จากสถาบันครอบครัว 

สถาบันความเชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง 

สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ 

วิส�หกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangi-

ble Cultural Heritage) ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

ศิลปวัตถุ ผลงานศิลปหัตถกรรม 

3) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangi-

ble Cultural Heritage) ได้แก่ 

- เรื่องราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรม และวัฒนธรรมด้านภาษา  

- ศิลปะการแสดง (Performing arts) หมาย 

รวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลป์การเต้นรำา ร่ายรำา 

และการแสดงออกในพิธีกรรมและเพลงร้องพื้นบ้าน

- แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงาน

เทศกาลต่าง ๆ (Social practices, rituals and festive 

events) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างเป็นประจำา

ประกอบการดำารง ชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน

- ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ

จักรวาล (Knowledge and practices conceding nature 

and the universe) ในส่วนนี้หมายถึง องค์ความรู้ ความ

ชำานาญ ทักษะ การปฏิบัติ เครื่องหมายแสดงออกที่ชุมชน 

ได้มีการพัฒนา และทำาให้อยู่ถาวรที่มีการปฏิสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงออกมาในรูปแบบของคุณค่า 

ความเชื่อ พิธีกรรม พิธีการเยียวยารักษาโรค แนวปฏิบัติทาง

สังคมหรือสถาบันและองค์กรทางสังคม 

- งานชา่งฝมืีอดัง้เดมิ (Traditional craftsman-

ship) หมายถึง ทักษะ และองค์ความรู้ที่แสดงออกมาจาก

งานช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบรรพชน 

ซึง่เป็นทกัษะทีมี่ความจำาเป็นในการสบืทอดองค์ความรูข้องชา่ง

ฝีมือสู่คนรุ่นหลังภายในชุมชน 

2. กระบวนก�ร (Process) 

มหาวิทยาลัยวางกระบวนการดำาเนินงาน 

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีการทำางานร่วม

กันระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายชุมชนและ เครือข่ายทาง

วัฒนธรรมทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย (Cultural Net-

work) และแบ่งปันระบบนเิวศทางวฒันธรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ

ร่วมกัน (Ecosystem) เพื่อหนุนนำาภารกิจไปสู่เป้าหมาย

3. ผลผลิต (Output) 

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีผลผลิตจากการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่นำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovation) เข้ามาขับเคลื่อน

ให้เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ ศิลปะการแสดง การพัฒนาแหล่ง 

เรียนรู้ และทรัพยากรด้านการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณค่าและมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่าง

สร้างสรรค์และยั่งยืน

4. ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome/ 

Impact) 

ผลสำาเร็จจากการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

และส่ิงแวดล้อม ต้องมีผลลัพธ์และผลกระทบที่สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (แหล่ง+วัฒนธรรม) 

ด้วยกลไกด้านการตลาด (Marketing Plan) ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อมของ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

  ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้�หม�ยที่ 1 

      สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

พันธกิจที่ 4

 สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศ�สตร์ที่ 4

เป้�ประสงค์ ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์
    ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ย

กลยุทธ์ ผู้กำ�กับดูแลหลัก
  2560 2561 2562 2563

อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่ง

แวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า

ต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

  N/A N/A 5 5 1. ทำานุบำารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรม

ให้ดำารงอยู่อย่างมีคุณค่า

2. สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจ

วัฒนธรรม

3. อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่า

สิ่งแวดล้อม

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เป้�ประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย              / กลยุทธ์ / ผู้กำ�กับดูแล
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      สร้�งสรรค์มรดกท�งวัฒนธรรมบนแนวคิดวิส�หกิจวัฒนธรรมอย่�งยั่งยืน

ยุทธศ�ตร์ที่ 4 
      อนุรักษ์ สร้�งคุณค่� มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่�งยั่งยืน

เป้�ประสงค์ที่ 4 
                                           ร้อยละก�รเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้�งคุณค่�ต่อ มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค ์

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
   ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ทำานุบำารุง  สืบทอด 

มรดกวัฒนธรรมให้

ดำารงอยู่อย่างมีคุณค่า

1. ส่งเสริมกิจกรรมทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม 

บนพื้นฐานความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม 

และเผยแพร่องค์ความรู้

สู่ความยั่งยืน

1. ระดับความสำาเร็จของการ ทำานุ

บำารุง  สืบทอด มรดก วัฒนธรรม

เป้าหมายดำารงคุณค่าทางมรดก

วัฒนธรรม (คะแนนเต็ม 5) การวัด

คุณค่ามรดกวัฒนธรรมมี 7 ระดับ 

ดังนี้ 

1) ความเปน็เอกลกัษณด้์านวถิชีวีติ 

ภูมิปัญญา และองค์ความรู้

2) ความต่อเนื่องของการสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณี

3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม

4) ความสามารถในการสืบทอด

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

5) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้

6) ความผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น

7) ความเข้มแข็งในการรักษา

เอกลักษณ์

N/A N/A 2.51-

3.50

3.51-

4.50

1. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมรดก

วัฒนธรรมจากแหล่งวัฒนธรรม

2. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนระบบ

ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

3. จัดทำาเครื่องมือวัดคุณค่ามรดก

วัฒนธรรม

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม

 0.50

 

 3.00 

 2.00 

 

5.00 

 0.50

 

 3.00

 

 

2.00 

 5.00 

 0.50 

 3.00 

 

2.00 

 5.00 

- สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

- สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

- สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

- สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

 

กลยุทธ์ / ม�ตรก�ร / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย / แผนง�น               / กิจกรรม / โครงก�ร / งบประม�ณ / ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร

  ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. บริหารจัดการผู้สอน

รูปแบบใหม่ให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น

หลัก มีภาระงานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรมเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด เกณฑ์ (งานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม : งานสอน : 

งานวิจัย : งานบริการวิชาการ)

70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 1. กำาหนดสัดส่วนภาระงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้อง

กับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน

รูปแบบใหม่ 

 0.10  0.10  0.10 - คณะ/วิทยาลัย

3. สร้างนักวัฒนธรรม

สร้างสรรค์มืออาชีพ 

 

1. ร้อยละของนักวัฒนธรรม

มืออาชีพต่อผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก

N/A N/A 2 3 1. กำาหนดคุณลักษณะความเป็น

มืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย  

2. พัฒนาศักยภาพนักวัฒนธรรม

สู่ความเป็นมืออาชีพ

 1.00  1.00  1.00 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

3. กำาหนดจรรยาบรรณ

นักวัฒนธรรม

มืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย  

4. สร้างมาตรฐานด้านทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์

ของศรีวิชัย

 1.00  1.00  1.00 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย  

4. บูรณาการงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกับพันธกิจอื่น

1. ร้อยละของผลงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและพันธกิจ

อื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

 1.00  1.00  1.00 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

2. ประกวดผลงานทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมที่บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและ

พันธกิจอื่น

 2.00  2.00  2.00 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

- คณะ/วิทยาลัย 

 



117แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563116 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
  ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. สร้างสรรค์มรดก
วัฒนธรรมสู่วิสาหกิจ
วัฒนธรรม

1. เร่งพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่

1. จำานวนวิสาหกิจวัฒนธรรม
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม

N/A N/A 3 6 1. จัดทำากระบวนการสร้างมรดก
วัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจ
วัฒนธรรม
- พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม
- ออกแบบต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์

- พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยนวัตกรรม

- เพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกลไกด้านการตลาด

 3.00  3.00  3.00 - สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
- คณะ/วิทยาลัย 

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
กลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม

N/A N/A 5 5

3. จำานวนนวัตกรรมที่นำาไป
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม

N/A N/A 3 6

3. อนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ระดับความสำาเร็จของการสร้าง
จิตสำานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (คะแนนเต็ม 5)

N/A N/A 2.51-
3.50

3.51-
4.50

1. กำาหนดพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
เพื่อปกป้องรักษาให้มีลักษณะ
เป็นป่า (หมวดสถานที่และ
โครงสร้างพื้นฐาน : UI Green 
Matrix 2017)

3.00 3.00 3.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง

2. จำานวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้
เกิดการพัมนาองค์กรตามองค์
ประกอบของ Green Campus

N/A N/A 6 6 2. การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ : UI Green matrix 2017) 

 5.00  5.00  5.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง

3. กำาหนดนโยบายด้านการใช้
กระดาษและพลาสติก (หมวดของ
เสีย : UI Green matrix 2017) 

 5.00  5.00  5.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง

4. ด้านการบริหารจัดการนำา้  
(หมวดนำา้ : UI Green matrix 
2017)                            

 -  -  - - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง

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

 -  -  - - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง

6. ด้านการศึกษา(หมวดการศึกษา :
 UI Green matrix 2017)     

 -  -  - - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต
- กองกลาง
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กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
  ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบเชิงพื้นที่

1. จำานวนนวัตกรรมที่ใช้แก้
ปัญหาด้านการจัดการขยะ

N/A N/A 6 6 1. จัดทำา Value chain การจัดการ

ขยะ

 1.00  1.00  1.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

- สำานักงานวิทยาเขต

- กองกลาง
2. จำานวนชุมชนที่มีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ
N/A N/A 6 6

3. บริหารจัดการผู้สอน

รูปแบบใหม่ให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม 

(สิ่งแวดล้อม)

1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำา
หน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สิ่งแวดล้อม) เป็นหลัก มีภาระ
งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สิ่งแวดล้อม) เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำาหนด เกณฑ์ 
(งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สิ่งแวดล้อม) : งานสอน : 
งานวิจัย : งานบริการวิชาการ) 
70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 1. กำาหนดสัดส่วนภาระงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม)

ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา

ผู้สอนรูปแบบใหม่

 0.10  0.10  0.10 - คณะ/วิทยาลัย

4. สร้างนักสิ่งแวดล้อมมือ

อาชีพ 

 

1. ร้อยละของนักสิ่งแวดล้อมมือ

อาชีพต่อผู้สอนที่ทำาหน้าที่

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

(สิ่งแวดล้อม) เป็นหลัก

N/A N/A 2 3 1. กำาหนดคุณลักษณะความ

เป็นมืออาชีพ

 0.10  0.10  0.10 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาศักยภาพนักสิ่งแวดล้อมสู่

ความเป็นมืออาชีพ

 1.00  1.00  1.00 

3. สร้างมาตรฐานด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของ

ศรีวิชัย

 1.00  1.00  1.00 

5. บูรณาการงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

(สิ่งแวดล้อม)ร่วมกับ

พันธกิจอื่น

1.ร้อยละผลงานด้านทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) ที่บูรณา

การกับการเรียนการสอนและพันธ

กิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

(สิ่งแวดล้อม)ร่วมกันระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1.00  1.00  1.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

2. ประกวดผลงานด้านทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) ที่

บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอื่น

 2.00  2.00  2.00 - สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

- คณะ/วิทยาลัย
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แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร

ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรสมัยใหม่

(Modern Organization Management Platform)
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แผนภาพที่ 4-8       แสดง Modern Organization Management Platform

7.    Modern Organization Management Platform

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้

ความสำาคญัและมุง่พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รในปจัจบุนั

ใหเ้ปน็ระบบบรหิารจัดการสมยัใหม ่ทีมุ่ง่เนน้ผลสำาเรจ็ของงาน

และความรบัผดิชอบมากกวา่ระเบยีบและขัน้ตอน ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล โดยการบรหิารจัดการองคก์รสมัยใหมจ่ำาเปน็ตอ้ง

อาศยัวทิยาการดา้นการบรหิารจดัการเขา้มาสนบัสนนุเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ไปสู่องค์กรสมัยใหม่ จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม เขา้มามสีว่นชว่ยและสนบัสนนุในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร

ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้ความเหมาะ

สมตอ่บรบิทขององค์กรและความสอดคลอ้งของสภาวการณท์ีมี่

การเปล่ียนแปลงในปจัจุบนัและอนาคต โดย Modern Organi-

zation Management Platform  มีองค์ประกอบ 4 ส่วนดังนี้ 

1. ก�รบริก�ร (Services) 

มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับการบริการตาม

พันธกิจที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ด้วยการพัฒนาวิธีการให้

มีความแตกต่างและตอบโจทย์ โดยการสร้างนวัตกรรมการ

บริการรองรับบริบทการทำางานท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเป็น

เอกลักษณ์ขององค์กรที่สนับสนุนการทำางานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

2. ทรัพย�กรบุคคล (Man)

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบุคลากรให้เกิดการเรียน

รู้และมีทัศนคติเชิงบวก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตามอัตลักษณ์คนศรีวิชัย โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

บคุลากรใหม้คีณุลกัษณะทางความคดิ 3 ดา้น ไดแ้ก ่การคดิเชงิ

วิพากษ์ (Critical Thanking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thanking) และความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking)

3. ก�รบริห�รจัดก�ร (Management)

มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหาร

จดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ขบัเคลือ่นไปสูอ่งคก์รสมยั

ใหม่ด้วยนวัตกรรม โดยใช้แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ 

“POSDCoRB” ของ Luther Gulick และคณะ 7 ประการ ดงันี ้          

1) การวางแผนงาน (Planning) มีการกำาหนด

แผนงานกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี

ทศิทางในการปฏบิติังานหรอืทำางานร่วมกนัอยา่ง

กลมกลืนไปในทางเดียวกัน

2) การจดัองค์การ (Organizing) จดัการโครงสรา้ง

องค์กรให้มีสายบังคับบัญชาที่คล่องตัวมีการ 

กระจายอำ านาจอย่ าง เหมาะสม นำ าการ

บริหารจัดการองค์กรแบบแนวราบมาปรับ

ใช้  เนื่องจากแนวโน้มการบริหารองค์กร 

ในอนาคตบุคลากรต้องบริหารกันเองใน

ลักษณะของ Self-managed, Self-moti-

vated Teams โดยสร้างการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากบุคลากร 

ในยคุ 4.0 ตอ้งการความอสิระในการบรหิารความ

สำาเร็จของการทำางานด้วยตนเองมีการเชื่อม

สายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้นและสร้างความ

จงรักภักดีต่อองค์กรเพื่อสนับสนุนนโยบายของ 

ผู้บริหารระดับสูง

3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) ส่งเสริม

และพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานขององค์กร ได้แก่ การจัดอัตรากำาลัง การ

สรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล  

การเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง เงินเดือน การโยก

ย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์กร จนกระทั่งการ

ให้บุคคลพ้นจากตำาแหน่ง 

4) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กร

ต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

แม่นยำา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ

ผู้บริหารองค์กร บนพื้นฐานข้อมูลข่าวสารที่ 

ถูกต้องและทันสมัย จากคลังข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big data) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์กร 

5) การประสานงาน (Coordinating) สร้างการ

สือ่สารทัง้ในและนอกองคก์รอยา่งเปน็ระบบเพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินกิจกรรมให้ตรง

ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและ

สามารถลดหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งใน

องค์กรและนอกองค์กรได้ 

6) การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะ

ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานข้อมูลต่อผู้

บริหารอย่างสมำาเสมอ โดยรายงานข้อมูลต้องมี

มาตรฐาน เที่ยงตรง สามารถวัดผลได้ รวมท้ัง

นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามามี

สว่นชว่ยในการสนบัสนนุขอ้มูลเพ่ือความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำา

7) การจัดทำางบประมาณ (Budgeting) องค์กร

ควรจัดทำาระบบบัญชีและงบประมาณเป็นแบบ

มาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี 

(Balance Sheet) ไดอ้ยา่งมีระบบในการบรหิาร

งานองค์กร

4. ระบบนิเวศน์ (Ecosystem)

มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดย

มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาสิ่งสนับสนุน 

การทำางาน และการทำางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 

ด้านต่างๆ เพื่อนำาไปสู่นวัตกรรมการจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ
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      สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศ�สตร์ที่ 5

      เป็นองค์กรสมัยใหม่

เป้�หม�ยที่ 1

เป้�ประสงค์ ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์
   ผลก�รดำ�เนินง�น ค่�เป้�หม�ย กลยุทธ์ ผู้กำ�กับดูแลหลัก
 2560 2561 2562 2563

องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรม

ในการบริหารจัดการ

ระดับความสำาเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ

 63.41 60.98 75 80 1. ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จ - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กร

สมัยใหม่

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่

ด้วยนวัตกรรม

    1. ผลิตกำาลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

     2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

      3. ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรร

พันธกิจที่ 1

เป้�ประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย              / กลยุทธ์ / ผู้กำ�กับดูแล



127แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563126 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศ�สตร์ที่ 6 

      องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

เป้�ประสงค์ที่ 1

                                                   ระดับความสำาเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
   ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สู่ความสำาเร็จ

1. ผลักดันให้ผู้บริหาร
ทุกระดับขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ

1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง
5 ปี ในระดับเป้าประสงค์ และ
มาตรการ บรรลุเป้าหมาย

N/A N/A 70 75 1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   

 0.50  0.50  0.50 - กองนโยบายและแผน 

2. กำาหนดมาตรการในการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติ

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ของผู้บริหารทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอ

2. สร้างการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์สู่บุคลากร
อย่างทั่วถึง

1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผปฏิบัติ
งานประจำาปีบรรลุเป้าหมาย 

63.41 60.98 70 75 1. จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

 0.10  0.10  0.10 - กองนโยบายและแผน 

2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนสู่
การปฏิบัติ

3. พัฒนาระบบงบประมาณ
ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณแบ่งเป็นงบประจำา 
และงบยุทธศาสตร์)

N/A 5 10 10 1. จัดทำาแผนงาน/โครงการมุ่งเป้า
ตามยุทธศาสตร์

 0.30  0.30  0.30 - กองนโยบายและแผน 

2. จัดสรรงบประมาณที่มีความ
สอดคล้องกับแผนและทิศทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัย

3. สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
งบประมาณจากภายนอก

4. ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
กำากับ ติดตาม และประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์

5. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

6. เชื่อมโยงผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์กับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ / ม�ตรก�ร / ตัวชี้วัด / ค่�เป้�หม�ย / แผนง�น               / กิจกรรม / โครงก�ร / งบประม�ณ / ผู้รับผิดชอบ



129แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563128 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
   ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนานวัตกรรมการให้

บริการด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

1. พัฒนาระบบการให้

บริการเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง

1. จำานวนระบบการให้บริการ

แบบ One stop service

N/A N/A 3 4 1. พัฒนาระบบการให้บริการแบบ

 One stop service

 3.00  3.00  3.00 - สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองคลัง

    - สำาหรับนักศึกษา

    - สำาหรับบุคลากร

    - สำาหรับบุคคลทั่วไป

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบการให้
บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3. จำานวนนวัตกรรมในการให้
บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

80.62 76.1 84 86 2. พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

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

 5.00  5.00  5.00 - สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A 5 10

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การให้บริการ (Service mind)

 5.00  5.00  5.00 - ทุกหน่วยงาน

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สู่การเป็นองค์กร

สมัยใหม่

1. เร่งรัดการเพิ่มคุณวุฒิ

และการเข้าสู่ตำาแหน่ง

ทางวิชาการและ

ตำาแหน่งทางวิชาชีพ

ที่สูงขึ้น

1. จำานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ

สูงขึ้น (คน)

28 12 15 15 1. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา

ตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 10.00  10.00  10.00 - กองบริหารงานบุคคล 

 

2.จำานวนบุคลากรที่มีตำาแหน่ง

ทางวิชาการและวิชาชีพ

เพิ่มขึ้น (คน)

27 16 30 30 2. พัฒนาระบบการเข้าสู่ตำาแหน่ง

ทางวิชาการและวิชาชีพ

 5.00  5.00  5.00 - กองบริหารงานบุคคล 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้

รับใบรับรองจากการพัฒนา

ตนเองเฉพาะทางตาม

เป้าหมายมหาวิทยาลัย

N/A N/A 70 75 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตามสายงาน

 10.00  10.00  10.00 - กองบริหารงานบุคคล 

 

    - ผู้บริหาร

    - บุคลากรสายวิชาการ

    - บุคลากรสายสนับสนุน



131แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563130 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
    ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ให้มีความเชี่ยวชาญตาม

อัตลักษณ์คนศรีวิชัย

1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร 

2. ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด

N/A N/A 50 60 1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะ

การปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล

 - ผู้บริหาร

 - บุคลากรสายวิชาการ

 - บุคลากรสายสนับสนุน

 10.00  10.00  10.00 - ทุกหน่วยงาน 

N/A

   

 N/A 50 60

2. พัฒนาทักษะด้านภาษา

ต่างประเทศ

5.00 5.00 5.00 - ทุกหน่วยงาน

3. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

- กองบริหารงานบุคคล

4.จัดตั้งสถาบันพัฒนาคนศรีวิชัย

- สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 

มีทัศนคติเชิงบวก 

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

หน้าที่ เพื่อสนับสนุนการผลิต

นักปฏิบัติ

- พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิก 3C 

(Critical thinking ,Crea-

tive thinking ,Conceptual 

thinking)

20.00 20.00 20.00 - กองบริหารงานบุคคล

5. เสริมสร้างทักษะชีวิตของบุคลากร 30.00 30.00 20.00 - กองบริหารงานบุคคล

4. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ด้วย

นวัตกรรม

1. บริหารจัดการองค์กร

เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง

1. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อระบบบริหาร

จัดการองค์กร

80.62 86.48 84 86 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  0.10  0.10  0.10 - สำานักงานอธิการบดี

   - การจัดการองค์กรแนวราบ

   - การมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการองค์กร

2. พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

ตามพันธกิจ

 0.50  0.50  0.50 - ทุกหน่วยงาน

3. พัฒนาระบบ Big Data เพื่อ

สนับสนุนการวินิจฉัย สั่งการ 

และการตัดสินใจ

 5.00  5.00  5.00 - สำานักวิทยบริการและทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ทุกหน่วยงาน



133แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563132 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

4. พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร

 10.00  10.00  10.00 - กองประชาสัมพันธ์ 

- ทุกหน่วยงาน

- การสื่อสารไปยังบุคคลที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

โดยผ่านผู้บริหาร (Manage-

ment Communication)

 - การสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคล

ภายในองค์กร (Organizational 

Communication)

 - การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ขององค์กร (Marketing Com-

munication)

5. พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

 2.00  2.00  2.00 - กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน

คุณภาพ

- ทุกหน่วยงาน- การบริหารความเสี่ยง

- การประกันคุณภาพ

- บริหารจัดการองค์กรให้มี

  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- ฯลฯ

2 .จำานวนนวัตกรรมที่นำามาใช้

ในการบริหารจัดการ

N/A N/A 30 60 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ

มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมสำาหรับ

การบริหารจัดการ 

 10.00  10.00  10.00 - ทุกหน่วยงาน

   - จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน

   - การสร้างแรงจูงใจ



135แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563134 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
    ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. บริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลรูป

แบบใหม่

1. ร้อยละของผู้สอนมีสัดส่วน

ตามพันธกิจเป็นไปตามเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

เกณฑ์ 

- ผู้สอนที่ทำาหน้าที่สอน

  เป็นหลัก ร้อยละ 40 

- ผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัย

  เป็นหลัก ร้อยละ 40 

- ผู้สอนที่ทำาหน้าที่บริการ

  วิชาการเป็นหลัก 

   ร้อยละ 15 

- ผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุง

  ศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก 

  ร้อยละ 5

2. ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนต่อบุคลากร

ทั้งหมด

N/A N/A 85 90 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัย

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 0.50  0.50  0.50 - กองบริหารหารบุคคล

- จัดสรร สรรหา คัดเลือก 

  บรรจุ แต่งตั้ง

- เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง 

  เงินเดือน

- โยกย้าย พ้นจากตำาแหน่ง

2. บริหารจัดการบุคลากร

สายวิชาการให้มีสัดส่วน

สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา

ผู้สอนรูปแบบใหม่

 1.00  1.00  1.00 

50 48 49 48

3. บริหารจัดการบุคลากรสาย

สนับสนุนให้มีสัดส่วนสอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

 1.00  1.00  1.00 

5. สนับสนุนระบบนิเวศน์

(Ecosystem) ที่เอื้อต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย

1. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้สอดคล้องกับ

การเป็นองค์กร

สมัยใหม่

1. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อระบบนิเวศน์  

 (Ecosystem) 

ด้านการปฏิบัติงาน

80.62 96.38 84 86 1. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานและ

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

 50.00  50.00  50.00 - สำานักงานวิทยาเขต 

- กองกลาง 

- จัดให้มีพื้นที่ Innovative 

  District 

- จัดให้มี Social Lab 

- Smart Office

- จัดให้มีพื้นที่ Cosharing 

  Space

- จัดให้มีพื้นที่ Coworking 

  Space

- จัดให้มีพื้นที่ Learning Space

- ฯลฯ
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กลยุทธ์ ม�ตรก�ร ตัวชี้วัดม�ตรก�ร
    ผลก�รดำ�เนินง�น ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย แผนง�น/กิจกรรม/โครงก�ร
งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563

2. พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปการ ภูมิทัศน์ และ
ผลักดันการบริการด้านต่างๆ 
เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่

100.00 100.00 100.00 - สำานักงานวิทยาเขต 
- กองกลาง 
 

2. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อความพร้อม
ของเทคโนโลยีดิจิทัล

80.62 76.10 84 86 1. พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างทั่วถึง

 20.00  20.00  20.00 - สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จัดการทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ

 50.00  50.00  50.00 

   - Data Center ,Big data

   - Clould Computing

   - ฯลฯ

3. สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล

 10.00  10.00  10.00  - สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

   - IOT เพื่อการบริหารจัดการ

   - พัฒนา Mobile Application

   - Remote Desktop Conection

   - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

3. สนับสนุนให้มีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน

1. จำานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือเพิ่มขึ้น

1 1 2 2 1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตร
ร่วมกับเครือข่าย

 3.00  3.00  3.00 - คณะ/วิทยาลัย

 - พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
   ผู้เรียนตามอุตสาหกรรม
   เป้าหมาย

- ขยายพื้นที่ให้บริการ
   ด้านวิชาการ

2. สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย
ร่วมกับพันธกิจอื่น

 1.00  1.00  1.00 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ



139แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563138 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปาหมาย

กลยุทธ

เปาประสงค

พันธกิจ

Platform

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาสำหรับ
คนทุกชวงวัย
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning
4. พัฒนาผูสอนเปน SMART TEACHER
5. พัฒนาระบบนิเวศน  (Ecosystem)
ที่เอื้อตอการเรียนรูรูปแบบใหม
6. พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดน
เฉพาะทางดานการปฏิบัติ
7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก
ของผูเรียน

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่ง
ประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค
2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
และงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค
3. สงเสริมการถายทอดและขยายผลการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย จากงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการ
บริการวิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ของสังคมและชุมชน
3. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ

1. ทำนุบำรุง  สืบทอด มรดก
วัฒนธรรมใหดำรงอยูอยางมีคุณคา
2. สรางสรรคมรดกวัฒนธรรม
สูวิสาหกิจวัฒนธรรม
3. อนุรักษ พัฒนา และสรางคุณคา
สิ่งแวดลอม

1.ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสู
ความสำเร็จ
2. พัฒนานวัตกรรมการให
บริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สูการเปนองคกรสมัยใหม
4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหมดวย
นวัตกรรม
5. สนับสนุนระบบนิเวศน
(Ecosystem) ที่เอื้อตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

 นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนา
สังคมในระดับภูมิภาคดวยนวัตกรรม

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค นำไปสูการใชประโยชนและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน
ในภูมิภาค อยางยั่งยืนดวยนวัตกรรม

อนุรักษ สรางคุณคามรดกวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมดวยนวัตกรรม

อยางยั่งยืน

องคกรสมัยใหมที่ใชนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ

 - RUTS Education Innovation Platform
- Re-RUTS Lecturer Platform

- RUTS Branding Platform
 - Research Platform  - Social Engagement Platform - Cultural Enterprise Platform

 - Modern  Organization
Management Platform

สรางความโดดเดนและเปนเลิศ
เฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพื้นที่

สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
และกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร

สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ
ที่กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ

สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบน
แนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

สรางระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความ
เชี่ยวชาญตอบสนองอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ
เปนองคกรสมัยใหมเปนเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตกำลังคนเฉพาะทาง
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
สูการนำไปใชประโยชนตอสังคม

หรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย

ใหบริการวิชาการแกสังคมดวย
นวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบน
แนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

มหาวิทยาลัย           นวัตกรรมเพื่อสังคมวิสัยทัศน 20 ป
(2561 - 2580)

วิสัยทัศน 5 ป
(2561 - 2565) มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม            เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอยางมั่นคง

4. คว�มเช่ือมโยง วิสัยทัศน์ เป้�หม�ย พันธกิจ ยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์ Platform กลยุทธ์
ภ�ยใต้แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี งบประม�ณ พ.ศ.2563 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

เปาหมาย

กลยุทธ

เปาประสงค

พันธกิจ

Platform

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาสำหรับ
คนทุกชวงวัย
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning
4. พัฒนาผูสอนเปน SMART TEACHER
5. พัฒนาระบบนิเวศน  (Ecosystem)
ที่เอื้อตอการเรียนรูรูปแบบใหม
6. พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดน
เฉพาะทางดานการปฏิบัติ
7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก
ของผูเรียน

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่ง
ประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค
2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
และงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค
3. สงเสริมการถายทอดและขยายผลการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย จากงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการ
บริการวิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ของสังคมและชุมชน
3. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ

1. ทำนุบำรุง  สืบทอด มรดก
วัฒนธรรมใหดำรงอยูอยางมีคุณคา
2. สรางสรรคมรดกวัฒนธรรม
สูวิสาหกิจวัฒนธรรม
3. อนุรักษ พัฒนา และสรางคุณคา
สิ่งแวดลอม

1.ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสู
ความสำเร็จ
2. พัฒนานวัตกรรมการให
บริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สูการเปนองคกรสมัยใหม
4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหมดวย
นวัตกรรม
5. สนับสนุนระบบนิเวศน
(Ecosystem) ที่เอื้อตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

 นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนา
สังคมในระดับภูมิภาคดวยนวัตกรรม

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค นำไปสูการใชประโยชนและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน
ในภูมิภาค อยางยั่งยืนดวยนวัตกรรม

อนุรักษ สรางคุณคามรดกวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมดวยนวัตกรรม

อยางยั่งยืน

องคกรสมัยใหมที่ใชนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ

 - RUTS Education Innovation Platform
- Re-RUTS Lecturer Platform

- RUTS Branding Platform
 - Research Platform  - Social Engagement Platform - Cultural Enterprise Platform

 - Modern  Organization
Management Platform

สรางความโดดเดนและเปนเลิศ
เฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพื้นที่

สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
และกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร

สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ
ที่กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ

สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบน
แนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

สรางระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความ
เชี่ยวชาญตอบสนองอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ
เปนองคกรสมัยใหมเปนเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตกำลังคนเฉพาะทาง
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
สูการนำไปใชประโยชนตอสังคม

หรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย

ใหบริการวิชาการแกสังคมดวย
นวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบน
แนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

มหาวิทยาลัย           นวัตกรรมเพื่อสังคมวิสัยทัศน 20 ป
(2561 - 2580)

วิสัยทัศน 5 ป
(2561 - 2565) มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม            เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอยางมั่นคง

     คว�มคว�มเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ เป้�หม�ย พันธกิจ ยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์ Platform กลยุทธ ์
     ภ�ยใต้แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี พ.ศ.2563 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

แผนภ�พที่ 4-9  



141แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563140 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�ร และผู้กำ�กับดูแล

ตัวชี้วัดในระดับเป้�ประสงค์

ลำ�ดับที่ ตัวชี้วัดระดับเป้�ประสงค์         ผลก�รดำ�เนินง�น                              ค่�เป้�หม�ย ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�ร ผู้กำ�กับดูแล
2560 2561 2562 2563

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

1. 1. ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาที่กฎหมายกำาหนด 5.05 N/A 25 30 สวท. / คณะ/วิทยาลัย  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. 2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART TEACHER N/A N/A 15 20 สวท. 

3. 3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคม

11.76 11.93 30 35 สวท. / คณะ/วิทยาลัย

ด้�นก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

4. 1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่นำาไปใช้

ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

13.17 18.35 30 40 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช5. 2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 5 10 10 10 สวพ.

6. 3. จำานวนหน่วยงาน  ที่นำาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5 10 15 15 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร

7. 1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

N/A N/A คะแนน

การวัด

คุณภาพ

ชีวิตเพิ่ม

ขึ้นร้อย

ละ 5

คะแนน

การวัด

คุณภาพ

ชีวิตเพิ่ม

ขึ้นร้อย

ละ 5

หน่วยบริการวิชาการ  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

- รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ด้�นทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

8. 1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม N/A N/A 5 5 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย



143แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563142 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำ�ดับที่ ตัวชี้วัดระดับเป้�ประสงค์         ผลก�รดำ�เนินง�น                              ค่�เป้�หม�ย ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�ร ผู้กำ�กับดูแล
2560 2561 2562 2563

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

9. 1. ระดับความสำาเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 63.41 27.59 75 80 ทุกหน่วยงาน  - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช



145แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563144 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�ร และผู้กำ�กับดูแล

ตัวชี้วัดในระดับม�ตรก�ร
ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
ลำ�ดับที่ ตัวชี้วัดระดับม�ตรก�ร         ผลก�รดำ�เนินง�น                              ค่�เป้�หม�ย ผู้รับผิดชอบ ผู้กำ�กับดูแล

2560 2561 2562 2563

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

1. 1. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน 50.00 9.84 82 82 สวท. /สำานักงานวิทยาเขต/กองประชาสัมพันธ์  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2. 2. จำานวนหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรบูรณาการ

ข้ามศาสตร์

N/A N/A N/A 10 สวท. / คณะ/วิทยาลัย

3. 3. ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning N/A N/A 85 90 สวท. / คณะ/วิทยาลัย

4. 4. ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพในสาขาเป้าหมายการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

N/A N/A 30 40 คณะ/วิทยาลัย

5. 5. ร้อยละผู้สอนได้รับคะแนนประเมินในระดับดีขึ้นไป 78.18 97.47 80 85 สวท. 

6. 6. ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 21.13 40.00 60 70 สวท. /คณะ/วิทยาลัย

7. 7. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำาหนด N/A N/A 50 60 สวท. /คณะ/วิทยาลัย

8. 8. ร้อยละผู้สอนที่ทำาหน้าที่สอนเป็นหลักมีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด เกณฑ์ ( งานสอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ : งาน

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 สวท./คณะ/วิทยาลัย

9. 9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 77.35 96.38 80 85 สวท. /สำานักวิทยบริการฯ/สำานักงานวิทยาเขต 

10. 10. ร้อยละของรายวิชาที่นับหน่วยกิตจากระบบการเรียนการสอน Online N/A N/A 2 5 สวท. /สำานักงานวิทยาเขต 

11. 11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับการเรียนรู้ 77.35 76.10 80 85 สวท. /สำานักวิทยบริการฯ/สำานักงานวิทยาเขต 

12. 12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ 

82.13 76.10 87 89 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. 13. จำานวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ 

(Ecosystem) ร่วมกัน

12 N/A 15 15 คณะ/วิทยาลัย

14. 14. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก 4.64 N/A 5 5 สวท. / คณะ/วิทยาลัย

15. 15. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 5.00 6.86 10 10 คณะ/วิทยาลัย

16. 16. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 4.02 20.12 5 5 คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ภาษา

17. 17. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน N/A N/A 5 5 คณะ/วิทยาลัย/สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18. 18. จำานวนรางวัลที่ได้รับจากการนำาเสนอแนวคิด (Pitching)ของผู้เรียน N/A N/A 20 30 คณะ/วิทยาลัย



147แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563146 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำ�ดับที่ ตัวชี้วัดระดับม�ตรก�ร         ผลก�รดำ�เนินง�น                              ค่�เป้�หม�ย ผู้รับผิดชอบ ผู้กำ�กับดูแล
2560 2561 2562 2563

19. 19. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 86.20 91.57 88 89 สวท.

20. 20. ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ N/A N/A 2 4 สวท./คณะ/วิทยาลัย

ด้�นก�รสร้�งผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

21. 1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก มีภาระงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด เกณฑ์ (งานวิจัย : งานสอน : งานบริการวิชาการ : งานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 คณะ/วิทยาลัย  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

22. 2. ร้อยละของนักวิจัยมืออาชีพต่ออาจารย์ผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก N/A N/A 5 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

23. 3. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่น้อยกว่า 

200,000 บาทต่อคนต่อปี (คิดจากผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก)

N/A N/A 70 75 สถาบันวิจัยและพัฒนา

24. 4. จำานวนศูนย์ความเป็นเลิศ N/A N/A  - 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

25. 5. ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย N/A N/A 80 85 สถาบันวิจัยและพัฒนา

26. 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย N/A N/A 80 85 สถาบันวิจัยและพัฒนา

27. 7. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 10 15 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย

28. 8. ร้อยละของทุนวิจัยเพิ่มขึ้น N/A N/A 10 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย

29. 9. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพิ่มขึ้น N/A N/A 5 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย

30. 10. จำานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่นำาไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น

2 2 6 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา/หน่วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา

31. 11. จำานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่นำาไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา/หน่วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา

ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร

32. 1. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่บริการวิชาการเป็นหลัก มีภาระงานบริการวิชาการ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เกณฑ์ (งานบริการวิชาการ : งานสอน : 

งานวิจัย : งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 คณะ/วิทยาลัย  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
33. 2. ร้อยละของนักบริการวิชาการมืออาชีพต่อผู้สอนที่มีหน้าที่บริการวิชาการเป็นหลัก N/A N/A 2 3 หน่วยบริการวิชาการ

34. 3. ร้อยละความพึงพอใจของนักบริการวิชาการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้าน

การบริการวิชาการ 

N/A N/A 80 85 หน่วยบริการวิชาการ

35. 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการ

บริการวิชาการ  

N/A N/A 80 85 หน่วยบริการวิชาการ

36. 5. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

อย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 หน่วยบริการวิชาการ/คณะ/วิทยาลัย
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37. 6. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น N/A N/A 50 55 หน่วยบริการวิชาการ/คณะ/วิทยาลัย

38. 7. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้สูง 
(ผู้รับบริการแบบร่วมทุนหรือก่อให้เกิดรายได้)

N/A N/A 10 15 หน่วยบริการวิชาการ/คณะ/วิทยาลัย

39. 8. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 5 10 10 10 หน่วยบริการวิชาการ/คณะ/วิทยาลัย

40. 9. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น N/A N/A 10 15 หน่วยบริการวิชาการ/คณะ/วิทยาลัย

ด้�นทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

41. 1. ระดับความสำาเร็จของการทำานุบำารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรมเป้าหมายดำารง
คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม (คะแนนเต็ม 5) 
การวัดคุณค่ามรดกวัฒนธรรมมี 7 ระดับ ดังนี้ 
   1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
   2) ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
   3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
   4)ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
   5) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
   6) ความผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น
   7) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์

N/A N/A 2.51-
3.50

3.51-
4.50

สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง
 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

42. 2. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก มีภาระงานทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เกณฑ์ (งานทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม : งานสอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ) 
70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 คณะ/วิทยาลัย

43. 3. ร้อยละของนักวัฒนธรรมมืออาชีพต่อผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นหลัก

N/A N/A 2 3 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ

44. 4. ร้อยละของผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

45. 5. จำานวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม N/A N/A 3 6 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

46. 6. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม N/A N/A 5 5 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

47. 7. จำานวนนวัตกรรมที่นำาไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม N/A N/A 3 6 สำานักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

48. 8. ระดับความสำาเร็จของการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(คะแนนเต็ม 5)

N/A N/A 2.51-
3.50

3.51-
4.50

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
สำานักงานวิทยาเขต

49. 9. จำานวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green 
Campus

N/A N/A 6 6 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
สำานักงานวิทยาเขต/กองกลาง

50. 10. จำานวนนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ N/A N/A 6 6 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
สำานักงานวิทยาเขต/กองกลาง
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51. 11. จำานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ N/A N/A 6 6 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/

สำานักงานวิทยาเขต/กองกลาง

52. 12. ร้อยละของผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) เป็น

หลัก มีภาระงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) เป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด    เกณฑ์ (งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) : งาน

สอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ) 70 : 10 : 10 : 10

N/A N/A 85 90 คณะ/วิทยาลัย

53. 13. ร้อยละของนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพต่อผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

(สิ่งแวดล้อม) เป็นหลัก

N/A N/A 2 3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

54. 14. ร้อยละผลงานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) ที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

N/A N/A 15 30 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/

คณะ/วิทยาลัย

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

55. 1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5 ปี 

ในระดับเป้าประสงค์ และมาตรการ บรรลุเป้าหมาย

N/A N/A 70 75 กองนโยบายและแผน  - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

 - รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

56. 2. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำาปีบรรลุเป้าหมาย 63.41 60.98 70 75 กองนโยบายและแผน

57. 3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ 

(งบประมาณแบ่งเป็นงบประจำา และงบยุทธศาสตร์)

N/A 5.00 10 10 กองนโยบายและแผน

58. 4. จำานวนระบบการให้บริการแบบ One stop service N/A N/A 3 4 สำานักวิทยบริการฯ/สวท./กบค./กองคลัง

59. 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 80.62 76.1 84 86 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

60. 6. จำานวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล N/A N/A 5 10 ทุกหน่วยงาน

61. 7. จำานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น (คน) 28 12 15 15 กองบริหารงานบุคคล

62. 8. จำานวนบุคลากรที่มีตำาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น (คน) 27 16 30 30 กองบริหารงานบุคคล

63. 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับใบรับรองจากการพัฒนาตนเองเฉพาะทางตามเป้า

หมายมหาวิทยาลัย

N/A N/A 70 75 กองบริหารงานบุคคล

64. 10. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร N/A N/A 50 60 ทุกหน่วยงาน

65. 11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

N/A N/A 50 60 ทุกหน่วยงาน

66. 12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการองค์กร 80.62 86.48 84 86 สำานักงานอธิการบดี

67. 13. จำานวนนวัตกรรมที่นำามาใช้ในการบริหารจัดการ N/A N/A 30 60 ทุกหน่วยงาน
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68. 14. ร้อยละของผู้สอนมีสัดส่วนตามพันธกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำาหนดเกณฑ์ 

  - ผู้สอนที่ทำาหน้าที่สอนเป็นหลัก ร้อยละ 40 

  - ผู้สอนที่ทำาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก ร้อยละ 40 

  - ผู้สอนที่ทำาหน้าที่บริการวิชาการเป็นหลัก ร้อยละ 15 

  - ผู้สอนที่ทำาหน้าที่ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก ร้อยละ 5

N/A N/A 85 90 กบค.

69. 15. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนต่อบุคลากรทั้งหมด 50.00 48.00 49 48 กบค.

70. 16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบนิเวศน์   (Ecosystem) 

ด้านการปฏิบัติงาน

80.62 96.38 84 86 สำานักงานวิทยาเขต/กองกลาง

71. 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล 80.62 76.10 84 86 สำานักวิทยฯ

72. 18. จำานวนเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 1 1 2 2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
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