
 



บทที่  1 

ความเปนมาของคณะวิศวกรรมศาสตร                          

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการแบง

สวนราชการ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 118 ก. หนา 27-28 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2549 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  28  พฤศจกิายน  2549   

 ซ่ึงทางคณะวิศวกรรมศาสตร  มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติซ่ึงมีหลักวิชาดี หรืออีก

นัยหนึ่งเปนท้ังนักวิชาการและ นักปฏิบัติท่ีมีความสามารถ และมีคุณภาพทางดานวิชาชีพ  มีคุณธรรมและ

จริยธรรม  พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย  มีความยืดหยุนและมีความเปนสากลใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี เรงกระจายโอกาส ความเสมอภาค 

และความเทาเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูชุมชน สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบของ

เครือขายการเรียนรู และรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน  ท้ังในและตางประเทศ  นําวิชาการไปสูความเปนเลิศภายใตระบบการประกันคุณภาพเพ่ือ

เปนศูนยกลางการศึกษาของชุมชน 

 ดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ  มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  

กําหนดทิศทางสรางความเปนเลิศเฉพาะทาง  เพ่ือตอบสนองความตองการของการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสรางองคความรูอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง และนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางและ

พัฒนาตนแบบและเผยแพรผลงานวิจัยไดในระดับสากล  

 ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ไดขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสูสังคมเมือง

และชนบท  ใหสามารถไดรับประโยชนจากการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และ

รักษาสภาพแวดลอมอันเกิดจากการรวมสรางและใชประโยชนจากสังคมแหงการเรียนรู และสังคมสารสนเทศ

ตลอดจนสามารถชี้นําและเปนท่ีพ่ึงของสังคมได  

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  คณะฯ ไดดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกร

ดานศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหนักศึกษาและ บุคลากร  ไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา

ทองถ่ิน สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอ่ืน ๆ มุงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝง สรางจิตสํานึก  ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม 

  ปจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตรมีท้ังหมด  14  หลักสูตร  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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บทที่  2 

สภาวการณปจจุบนัและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการศึกษา 

1.  รัฐธรรมนูญ ป 2560  

 มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปน

พลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมายและสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวน

รวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย 

 มาตรา 275 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับ

แตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

2.  กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ  “ประชารัฐ”  โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ 

2. การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. การเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุก

ชวงวัย 

4. การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 
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5. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซ

มูลคา 

6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นท่ี 

7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสู

ฐานการผลิตและบริการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการ

วางรางฐานเพื่อสรางและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสําหรับอนาคต 

8. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 

9. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 

10. การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต 

11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลางวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

เพื่อสังคม 

12. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม 

13. การฟนฟูฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 

15. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยายขีด

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ

พื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

17. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

18. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถแขงขันได 

20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ 

 

 

 

 



5 
 
4. นโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยแลน 4.0 

 1. ความม่ังคับทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา 

(Value – Based Economy) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

 2. ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well-beings) เปน สังคมท่ีไมทอดท้ิงใครไวขางหลัง 

(Inclusive Society) ดวยการเติมเต็มศักยภาพของผูคนในสังคม เพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจสังคม และฟนความสมานฉันทและความเปนปกแผนของคนในสังคมใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

 3. การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน 

มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21 ควบคูไปกับการเปน คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง 

 4. การรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Wellness) มีระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถปรับสภาพตาม

ภูมิอากาศ ควบคูไปกับการเปน สังคมคารบอนต่ํา อยางเต็มรูปแบบ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

 สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายภายใตยุทธศาสตร จะมุงเนน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีเปนกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ (First S-Curve and New S-Curve) 

โดยจําแนกเปน 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

1. กุลมเกษตรแปรรูป  อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 

อุปกรณการแพทย และบริการทางการแพทย 

3. กลุมเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม อุปกรณอัจฉริยะ และหุนยนต เชน อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม หุนยนต อากาศ

ยานและชิ้นสวน 

4. กลุมดิจิทัล เชน เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเชื่อมตออุปกรณปญญาประดิษฐ ธุรกิจพัฒนาและ

ใหบริการซอฟตแวร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส Data Center Cloud Computing 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ทุนวัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง เชน ทองเท่ียว อุตสาหกรรม

แฟชั่น (สิ่งทอเครื่องนุงหม รองเทา เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) อุตสาหกรรมไลฟสไตล 

(เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน ของขวัญ ของชํารวยและของตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะอาหารและ

ในครัว ของเลน แกวและกระจก เซรามิก) อุตสาหกรรมสื่อสรางสรรคและแอนิเมชั่น (ภาพยนตร 

การพิมพ สิ่งพิมพ) 
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6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2580)  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) มีเปาหมายในการพัฒนาองคกรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ภายใตวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม” ท่ีมุงผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพ่ือเปน

กําลังแรงงานท่ีมาตรฐานกอใหเกิดรายไดสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับ

สากล ซ่ึงมีความสอดคลองกับภารกิจและบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

 1.ปรัชญา 

  มืออาชีพดานนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 2.ปณิธาน 

  มุงผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสรางสรรคสังคม 

 3. พันธกิจ 

  1) ผลิตกําลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

  2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคา

เชิงพาณิชย 

  3) ใหบริการวิชาการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค 

 4. อัตลักษณ 

  มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 

 5. เอกลักษณ 

  สรางนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 6. อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

  มหาวิทยาลัยมุงสรางความเขมแข็งและโดดเดนตามอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือเปนเสาหลักของ

ภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถดานการแขงขันในระดับประเทศและสากล 
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7. กรอบวิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใตแผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 4 

ระยะกําหนดระยะละ 5 ป ดังนี้ 

 ระยะ 5 ปท่ีหนึ่ง  มหาวิทยาลัยแหง “นวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอยางม่ันคง 

    (Innovative University) 

 ระยะ 5 ปท่ีสอง  มหาวิทยาลัยแหง “โอกาส” เพ่ือการพัฒนาประเทศใหม่ังค่ัง 

    (Opportunity  University) 

 ระยะ 5 ปท่ีสาม  มหาวิทยาลัย “ศิวิไลซ” แหงเอเชีย สูความม่ังค่ัง 

    (Civilized University) 

 ระยะ 5 ปท่ีสี  มหาวิทยาลัยแหง “พันธมิตร” เพ่ือการพัฒนาสูสากลอยางยั่งยืน 

    (Global Partner University) 

 8. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  1) สรางความโดดเดนและเปนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 

  2) สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร 

  3) สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

  4) สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

  5) สรางระบบการบรหิารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 9. Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม 

 เพ่ือตองการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูภารกิจใหมและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ท้ัง 5 

ดาน ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด Platform สําหรับการพัฒนาตามภารกิจใหมท่ีมีความ

สอดคลองและบูรณาการกัน 7 Platform ดังนี้ 

  1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education novation Platform) 

  2) การบริหารจดัการผูสอนรูปแบบใหม (Re-RUTS Lecturer Platform) 

  3) การสรางคนตามอัตลักษณศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

  4) สรางผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม (Research Platform) 

  5) การใหบริการวิชาการและกิจการเพ่ือสังคม (Social Engagement Platform) 

  6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) 

  7) การบริหารจัดการองคกรสมัยใหม (Modern Organization Management Platform) 
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บทที่  3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

1.  ผลการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และส่ิงท่ีทาทาย 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 

1. มีความไดเปรียบดานบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความ

เช่ียวชาญทักษะปฏิบัติอยางเดนชัด 

2. บัณฑิตมีทักษะปฏิบัตสิามารถปฏิบัติงานไดจริง 

3. มีศิษยเกา  ท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก และ

หลากหลายสาขาวิชา 

4. องคกรผูใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

1. มีรายไดหลักมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพียงอยางเดียว 

2. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรไมสาํเร็จการศึกษาตาม

แผนการเรียนท่ีกําหนดไว 

3. ภาวการณเปนผูนําของนักศึกษา  และทักษะการนําเสนออยู

ในระดับท่ีตองพัฒนา   

4. การบริหารจัดการการใชทรัพยากรรวมกันยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

5. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนเทคนิค วิธีการ

สอน และระบบสนับสนุนการเรยีนการสอน พัฒนาลาชากวา

สังคมภายนอก 

6. ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร ของนักศึกษา และ

บุคลากรอยูในระดับท่ีตองพัฒนา 

7. ระบบการบริหารจัดการ ตอบสนองความตองการของ

บุคลากรและนักศึกษาในระดับนอย 

โอกาส  (Opportunities) ส่ิงทาทาย  (Threats)   

1. กรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาสังคมแหงชาติ  แผน

แมบท นโยบายภาครัฐ และ นโยบาย Thailand 4.0  

Industry 4.0 ใหความสําคญัดานการศึกษาและพัฒนา

กําลังคน 

2. อุตสาหกรรมตองการเพ่ิมทักษะบุคลากรในดานวิศวกรรม

และเทคโนโลย ี

3. ชุมชนตองการเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและ

เพ่ิมผลผลิตของผลิตภณัฑ 

4. มีศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ  พรอมสนับสนุนการเรยีน  

การสอนของคณะฯ  และมหาวิทยาลัย 

 

1. การปรับทัศนคติ ของบุคลากรเก่ียวกับการสอนยุคใหมและ

มีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอล เก่ียวกับการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรตองมี  Learning  Outcome  based  และ

ทักษะท่ีมีความสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

3. สรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบการ

เรียนการสอนท่ีทันสมยั 

4. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะ และทักษะพ้ืนฐานตาม

ศตวรรษท่ี 21 ใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม  และ

ชุมชน 

5. การบูรณาการระหวางศาสตร  เพ่ือผลิตนวัตกรรม  ตาม

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 

6. มีแผนพัฒนาในการบริหารองคกร  แบบพ่ึงตนเอง โดยหา

รายไดจากองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม  

7. การบริหารจัดการองคกรมีความยืดหยุน และพรอม

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
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บทที่  4 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   พันธกิจ  และความเช่ือมโยง 

1.  ปรัชญา     

 “บัณฑิตพัฒนาชาติ   วิศวกรรมศาสตรพัฒนาคน” 

2.  ปณิธาน     

 สรางวิศวกรท่ีสรางสรรค เพ่ือพัฒนาประเทศและอาเซียน 

3.  วิสัยทัศน  

“คณะชั้นนําท่ีผลิตวิศวกร” 

4.  พันธกิจ 

1.   ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

2.  สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอ

สังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

3.   บริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.   ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. คานิยมหลัก 

สื่ออัตลักษณบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร       “ENGINEER” : วิศวกร 

 Experties  =  เชี่ยวชาญ 

 Network  =  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 Generosity  =  เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

 Innovative Technology=  เทคโนโลยีท่ีสรางสรรค 

 Nature  minded =  ใสใจธรรมชาต ิ

 Ethics   =  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 Eagerness  =  ใฝรู 

 Responsibility  =  มีความรับผิดชอบ สูงาน 

 

6. อัตลักษณ 

สรางสรรค สูงาน เชี่ยวชาญซ่ือสัตย   

7. เอกลักษณ 

“ วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ ” 
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8.  ยุทธศาสตร 

 1.  พัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม

และจริยธรรม สูระดับสากล 

 2.  พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

 3.  สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และกอใหเกิดรายได 

 4.  สงเสริมและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

5.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

9.  เปาประสงค 

 1. วิศวกร และนักเทคโนโลยเีชิงสรางสรรค เพ่ือตอบสนองประเทศไทย (Thailan 4.0) 

 2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค นําไปสูการใชประโยชนและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม 

 3. เปนองคกรแหงการเรียนรูเนนการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี  แบบพ่ึงตนเองและยั่งยืน 

 4. อนุรักษ สรางคุณคา มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

 5. องคกรสมัยใหมท่ีใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 



  

 

ปรัชญา 
 

ความเชื่อมโยง  ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร  และกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ปณิธาน 
 

วิสัยทัศน 
 

พันธกิจ 
 

ผลิตบัณฑติและกําลังคน ท่ีมี

คุณภาพและคณุธรรม ตอบสนอง

อุตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ 

สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และ

นวัตกรรม ท่ีมคีุณภาพและได

มาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอ

สังคมหรือสรางมลูคาเชิงพาณิชย 

 

บริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสู

การพัฒนาอยางยั่งยืนการนําไปใช

ประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิง

พาณิชยเปาหมายของประเทศ 

ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค และ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเปาหมาย

ของประเทศ 

สรางเครือขาย สานสัมพันธ

สังคม สงเสริมสุขภาพ และ

ทํางานอยางมีความสุข 

วิศวกร และนักเทคโนโลยเีชิง

สรางสรรค เพ่ือตอบสนอง

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

เปาประ 

สงค 
 

ยุทธศาส

ตร 
 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค นําไปสูการใช

ประโยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

สังคม 

 

องคกรแหงการเรียนรูเนนการ

สรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

ดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี  แบบพ่ึงตนเองและยั่งยืน 

อนุรักษ สรางคณุคา มรดก

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดวย

นวัตกรรมอยางยั่งยืน 

องคกรสมัยใหมท่ีใชนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการ 

พัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุง

สรางบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ คุณธรรม

และจรยิธรรม สูระดับสากล 

พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และ

นวัตกรรม  กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

กอใหเกิดรายได 

สงเสริมและอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจ

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สมัยใหมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 

วิศวกรเชิงสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

มุงม่ันผลิตวิศวกรท่ีสามารถสรางสรรคและใชเทคโนโลยีอยางมี คุณคา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
 

องคกรแหงการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงสรางสรรค 
 

   

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค 

2. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับภูมิภาค 

3. สงเสริมการถายทอดและขยายผล

การใชประโยชนเชิงพาณิชย จาก

งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค 

1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษา

สําหรับคนทุกชวงวยั 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและทิศทาง การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

3.พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning 

4. พัฒนาผูสอนเปน Smart Teacher 

5. พัฒนาระบบนิเวศน (Ecosystem) 

ที่เอื้อตอการเรียนรูแบบใหม 

6.พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดน

เฉพาะทางดานการปฏิบัติ 

7  พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก

 

1.พัฒนาระบบนวัตกรรมการบรกิาร

วิชาการ 

2. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต

ของสังคมและชุมชน 

3. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ 

1.ทํานุบํารุง  สืบทอด  มรดก

วัฒนธรรมใหดํารงอยูอยางมี

คุณคา 

2. สรางมรดกวัฒนธรรมสู

วิสาหกิจวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ  พัฒนา  และสราง

คุณคาส่ิงแวดลอม 

1.ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรสู

ความสําเร็จ 

2. พัฒนานวัตกรรมการ

ใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู

การเปนองคกรสมัยใหม 

4. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสมัยใหมดวยนวัตกรรม 

5. สนับสนุนระบบนิเวศน 

(Ecosystem) ท่ีเอื้อตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 



เปาประสงค / ตัวช้ีวัดเปาประสงค / คาเปาหมาย / ผูรับผิดชอบ / กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  1 :  ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 :  พัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูกํากับดูแลหลัก 
2562 2563 2564 2565 

วิศวกร และนักเทคโนโลยีเชิง

สรางสรรค  เพ่ือตอบสนอง

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0) 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตราคาจางท่ี

กฎหมายกําหนด 

25 30 35 40  1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษา

สําหรับคนทุกชวงวัย 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรและทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning 

4. พัฒนาผูสอนเปน SMART 

TEACHER 

5. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) 

6. พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดน

เฉพาะทางดานการปฏิบัติ 

7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก

ของผูเรียน 

 

ฝายวิชาการและ

วิจัย / ฝาย

พัฒนานักศึกษา 

2. รอยละของผูสอนท่ีผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ SMART 

TEACHER 

15 20 25 30 

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรคของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชน 

30 35 40 45 



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตรคาจางขั้นต่ํา

ที่กฎหมายกําหนด

25 30 35 40

2. รอยละของผูสอนที่ผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ Smart 

Teacher

15 20 25 30

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค ของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชนตอสังคม

30 35 40 45

1.1 4. 80 82 84 86 *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา

1.1.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา

 (การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

*1.1.3 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย 

(Education Pipeline)

- โครงการ  Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา - 0.055 0.06 0.065

- พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ  (Education Pipeline)    

*1.1.4 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง - โครงการเปดบานวิศวศรีวิชัย "RUTS Engineering Open House 

2020"

- 0.024 - -

- งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 ประจําป 2563

- 0.05 0.05 0.05

*1.1.5 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขาย

เปาหมาย

2.1 2.1.1 - โครงการสัมมนาสรรถนะตลาดแรงงานในอนาคต เปนผูประกอบการ - - 0.020 0.020

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพ เสริมสมรรถนะ

 และจัดหารายได

- - 0.1 0.15

2.1.3 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0235 0.0142 0.020 0.022

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0096 0.0045 0.006 0.0065

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)

กลยุทธ : 2. พัฒนาหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบการ

รับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

งบประมาณ (ลานบาท)

สรางกระบวนการรับเขาศึกษา

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ 

Formal และ Informal

รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียน

ไดตามแผน

พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัต

ลักษณเชิงพื้นที่

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร : พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล

เปาประสงค  : วิศวกร และนัก

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค เพื่อ

ตอบสนองประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0)

พันธกิจ /เปาประสงค /ยุทธศาสตร/ กลยุทธ /มาตรการ /แผนงาน โครงการ /ตัวชี้วัด มาตรการ / คาเปาหมาย ประจําป พ.ศ.2562 - 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

5. รอยละของผูสอนที่มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

 Active Learning

85 90 95 95 *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active 

Learning การสอนสําหรับอาจารยในศตวรรษที่ 21

0.023 0.025 0.026 0.027

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช eLearning Plaform 

สําหรับการเรียนการสอน"

0.0315 - - -

3.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning

- ปรับปรุงหองเรียนเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน    

*3.1.3 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรูแบบ Active Learning

3.1.4

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

4.1 4.1.1 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 - สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

 - สอดคลองกับอัตรลักษณเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

*4.1.2 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม

สําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ

0.060 0.060 0.060 0.060

- โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา - - 0.06 0.05

4.1.3 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสู

การนําไปใชประโยชน

4.1.4 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.5 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน - โครงการถายทอดความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร - - 0.20 0.20

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานจัดการเรียนรู

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวย

นวัตกรรม

- โครงการอบรม วิสัยทัศน การสอน การวิจัย นวัตกรรมเพื่ออนาคต - - 0.30 0.30

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +

 นักศึกษา )

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผล

ปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

6. รอยละของผูสอนที่จัดการ

เรียนรูดวยระบบ LMS เต็ม

รูปแบบ

60 70 80 90 *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

4.3.2 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer)

 จากการเรียนการสอนออนไลน ระหวาง

สถาบันการศึกษา

4.3.3 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

7. 50 60 70 80 *4.3.4 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกอาจารยผูสอน - - 0.35 0.35

*4.3.5 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอยละของผูสอนที่สอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตาม

สาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

กลยุทธ : 4. พัฒนาผูสอนเปน 

Smart Teacher

กลยุทธ : 3. พัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหม

ใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

5.1 8. 80 85 90 95 *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  - จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา    

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Entrepreneur Space

 - Laboratory  

 - ฯลฯ

5.2 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

 - MOOC

 - LMS / Moodle

 - Smart  Classloom

 - Web basd course

 - ฯลฯ

5.3 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการ

เรียนรูรูปแบบใหม

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ และ

ฝกงาน

-   

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกดานระบบ

นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

เรียนรู

9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับ

เครือขายภายนอกเพื่อใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน 

(Ecosystem) รวมกัน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม *5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem)

 จากเครือขายความรวมมือ

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

10. 5 5 5 5 6.1.1 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

*6.1.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพขององคกรภายนอก

- โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาต  

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

0.0685 0.0516 0.055 0.055

6.1.3 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดาน

การปฏิบัติ

0.0912 0.0913 0.0914 0.0915

- โครงการเรียนรู สรางสรรค แบงปน "วิศวกรรมเครื่องนุงหม" 0.063 - - -

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม

- 0.030 0.030 0.030

- โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

ทรัพยากร

0.070 0.058 0.035 0.04

- โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Surver Camp) 0.140 0.102 0.10 0.10

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและ

บุคลากร

0.080 0.05 0.05 0.05

- โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเปนนักปฏิบัติ

0.040 0.028 0.20 0.020

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Ecosystem)

กลยุทธ : 5. พัฒนาระบบนิเวศน 

(Ecosystem)  ที่เอื้อตอการเรียนรู

รูปแบบใหม

กลยุทธ : 6. พัฒนาความเปนเลิศ

และโดดเดนเฉพาะทางดานการ

ปฏิบัติ

รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่

สอบผานสมรรถนะวิชาชีพจาก

องคกรภายนอก

สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem)

สนับสนุนระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

- โครงการศึกษาดูงานระบบและรักษสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

ขนาดใหญ

0.0084 - - -

- โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 0.006 - - -

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 0.0762 0.010 0.010 0.010

- โครงการศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 0.0175 0.010 - -

- โครงการศึกษาดูงานดานระบบการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยี

โทรคมนาคมศูนยควบคุมการบิน

0.0084 0.010 - -

- โครงการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 0.30 0.50 0.50 0.50

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE 

Network)

- - 0.20

-

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานคํานวนเพื่อการ

ประกอบการของวิศวกรรมในอนาคต (Programing for future 

Engineers)

- - 0.50 0.50

- โครงการพัฒนาเมล็ดพันธวิศวกรมืออาชีพ  (From Engineering 

students to professional engineers)

- - 0.30 0.30

11. 10 10 10 10 6.1.4 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ

ดานนวัตกรรม

6.1.5 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดาน

นวัตกรรมแกผูเรียน

*6.1.6 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวที

การประกวดแขงขันและการนําไปใชประโยชน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกวด

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

0.1494 0.179 0.18 0.19

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน

สูเวทีระดับชาติ

0.1 0.0891 0.08 0.08

- โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเผยแพรผลงาน

ปริญญานิพนธนักศึกษาและการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประจําป

การศึกษา 2561

0.043 - 0.04 -

- โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัย แฟร 2019 0.178 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ

0.3 0.2 1.0 0.2

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสู

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

- โครงการติดปกงานวิจัย และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่มีศักยภาพเพื่อ

การพาณิชย

- - 0.35 0.35

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ของผูเรียน
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

สมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 สําหรับนักศึกษา

- 0.006 0.006 0.006

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด 

(Pitching)

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดาน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค

7.2 14. 2 4 6 8 7.2.1 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 0.102 0.0972 0.10 0.10

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.0566 0.0632 0.065 0.068

- โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12 0.65 0.49 0.30 0.50

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0.0046 0.005 0.005 0.005

- โครงการคายคุณธรรม 0.10 - - -

- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงวินัยนักศึกษา 0.0452 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายางนา”

- 0.156 0.156 0.156

*7.2.2 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ SMEs - - 0.25 0.25

- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนผูประกอบการที่ยั่งยืน - - 0.25 0.25

กลยุทธ : 7.  พัฒนาทักษะการเปน

พลเมืองโลกของผูเรียน

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูประกอบการ

เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ

งานอาชีพ



เปาประสงค / ตัวช้ีวัดเปาประสงค / คาเปาหมาย / ผูรับผิดชอบ / กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  2 :  สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรท่ี  2 :  พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูกํากับดูแลหลัก 
2562 2563 2564 2565 

ง า น วิ จั ย  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  

นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

นําไปสูการใชประโยชนและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม 

 

1. รอยละของผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชนตอ

สังคมเพ่ือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

30 40 50 60 1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค 

2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับภูมิภาค 

3. สงเสริมการถายทอดและขยายผล

การใชประโยชนเชิงพาณิชย จาก

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค 

 

ฝายวิชาการและ

วิจัย 

2. รอยละของเงินทุนวิจัยภายนอก

เพ่ิมข้ึน 

10 10 10 10 

3. จํานวนหนวยงาน  ท่ีนํา

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

และงานสรางสรรคไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย 

15 15 15 15 
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1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตรคาจางขั้นต่ํา

ที่กฎหมายกําหนด

25 30 35 40

2. รอยละของผูสอนที่ผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ Smart 

Teacher

15 20 25 30

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค ของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชนตอสังคม

30 35 40 45

1.1 4. 80 82 84 86 *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา

1.1.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา

 (การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

*1.1.3 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย 

(Education Pipeline)

- โครงการ  Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา - 0.055 0.06 0.065

- พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ  (Education Pipeline)    

*1.1.4 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง - โครงการเปดบานวิศวศรีวิชัย "RUTS Engineering Open House 

2020"

- 0.024 - -

- งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 ประจําป 2563

- 0.05 0.05 0.05

*1.1.5 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขาย

เปาหมาย

2.1 2.1.1 - โครงการสัมมนาสรรถนะตลาดแรงงานในอนาคต เปนผูประกอบการ - - 0.020 0.020

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพ เสริมสมรรถนะ

 และจัดหารายได

- - 0.1 0.15

2.1.3 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0235 0.0142 0.020 0.022

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0096 0.0045 0.006 0.0065

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ

พันธกิจ /เปาประสงค /ยุทธศาสตร/ กลยุทธ /มาตรการ /แผนงาน โครงการ /ตัวชี้วัด มาตรการ / คาเปาหมาย ประจําป พ.ศ.2562 - 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ : 2. พัฒนาหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบการ

รับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

งบประมาณ (ลานบาท)

สรางกระบวนการรับเขาศึกษา

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ 

Formal และ Informal

รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียน

ไดตามแผน

พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัต

ลักษณเชิงพื้นที่

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร : พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล

เปาประสงค  : วิศวกร และนัก

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค เพื่อ

ตอบสนองประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0)

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

5. รอยละของผูสอนที่มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

 Active Learning

85 90 95 95 *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active 

Learning การสอนสําหรับอาจารยในศตวรรษที่ 21

0.023 0.025 0.026 0.027

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช eLearning Plaform 

สําหรับการเรียนการสอน"

0.0315 - - -

3.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning

- ปรับปรุงหองเรียนเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน    

*3.1.3 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรูแบบ Active Learning

3.1.4

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

4.1 4.1.1 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 - สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

 - สอดคลองกับอัตรลักษณเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

*4.1.2 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม

สําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ

0.060 0.060 0.060 0.060

- โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา - - 0.06 0.05

4.1.3 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสู

การนําไปใชประโยชน

4.1.4 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.5 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน - โครงการถายทอดความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร - - 0.20 0.20

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานจัดการเรียนรู

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวย

นวัตกรรม

- โครงการอบรม วิสัยทัศน การสอน การวิจัย นวัตกรรมเพื่ออนาคต - - 0.30 0.30

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +

 นักศึกษา )

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผล

ปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

6. รอยละของผูสอนที่จัดการ

เรียนรูดวยระบบ LMS เต็ม

รูปแบบ

60 70 80 90 *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

4.3.2 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer)

 จากการเรียนการสอนออนไลน ระหวาง

สถาบันการศึกษา

4.3.3 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

7. 50 60 70 80 *4.3.4 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกอาจารยผูสอน - - 0.35 0.35

*4.3.5 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ : 4. พัฒนาผูสอนเปน 

Smart Teacher

กลยุทธ : 3. พัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตาม

สาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

รอยละของผูสอนที่สอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกําหนด
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหม

ใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

5.1 8. 80 85 90 95 *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  - จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา    

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Entrepreneur Space

 - Laboratory  

 - ฯลฯ

5.2 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

 - MOOC

 - LMS / Moodle

 - Smart  Classloom

 - Web basd course

 - ฯลฯ

5.3 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการ

เรียนรูรูปแบบใหม

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ และ

ฝกงาน

-   

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกดานระบบ

นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

เรียนรู

9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับ

เครือขายภายนอกเพื่อใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน 

(Ecosystem) รวมกัน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม *5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem)

 จากเครือขายความรวมมือ

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

10. 5 5 5 5 6.1.1 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

*6.1.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพขององคกรภายนอก

- โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาต  

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

0.0685 0.0516 0.055 0.055

6.1.3 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดาน

การปฏิบัติ

0.0912 0.0913 0.0914 0.0915

- โครงการเรียนรู สรางสรรค แบงปน "วิศวกรรมเครื่องนุงหม" 0.063 - - -

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม

- 0.030 0.030 0.030

- โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

ทรัพยากร

0.070 0.058 0.035 0.04

- โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Surver Camp) 0.140 0.102 0.10 0.10

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและ

บุคลากร

0.080 0.05 0.05 0.05

- โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเปนนักปฏิบัติ

0.040 0.028 0.20 0.020

สนับสนุนระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่

สอบผานสมรรถนะวิชาชีพจาก

องคกรภายนอก

สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem)

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Ecosystem)

กลยุทธ : 5. พัฒนาระบบนิเวศน 

(Ecosystem)  ที่เอื้อตอการเรียนรู

รูปแบบใหม

กลยุทธ : 6. พัฒนาความเปนเลิศ

และโดดเดนเฉพาะทางดานการ

ปฏิบัติ
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

- โครงการศึกษาดูงานระบบและรักษสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

ขนาดใหญ

0.0084 - - -

- โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 0.006 - - -

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 0.0762 0.010 0.010 0.010

- โครงการศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 0.0175 0.010 - -

- โครงการศึกษาดูงานดานระบบการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยี

โทรคมนาคมศูนยควบคุมการบิน

0.0084 0.010 - -

- โครงการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 0.30 0.50 0.50 0.50

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE 

Network)

- - 0.20

-

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานคํานวนเพื่อการ

ประกอบการของวิศวกรรมในอนาคต (Programing for future 

Engineers)

- - 0.50 0.50

- โครงการพัฒนาเมล็ดพันธวิศวกรมืออาชีพ  (From Engineering 

students to professional engineers)

- - 0.30 0.30

11. 10 10 10 10 6.1.4 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ

ดานนวัตกรรม

6.1.5 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดาน

นวัตกรรมแกผูเรียน

*6.1.6 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวที

การประกวดแขงขันและการนําไปใชประโยชน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกวด

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

0.1494 0.179 0.18 0.19

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน

สูเวทีระดับชาติ

0.1 0.0891 0.08 0.08

- โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเผยแพรผลงาน

ปริญญานิพนธนักศึกษาและการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประจําป

การศึกษา 2561

0.043 - 0.04 -

- โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัย แฟร 2019 0.178 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ

0.3 0.2 1.0 0.2

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสู

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

- โครงการติดปกงานวิจัย และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่มีศักยภาพเพื่อ

การพาณิชย

- - 0.35 0.35

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ของผูเรียน
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

สมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 สําหรับนักศึกษา

- 0.006 0.006 0.006

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด 

(Pitching)

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดาน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค

7.2 14. 2 4 6 8 7.2.1 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 0.102 0.0972 0.10 0.10

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.0566 0.0632 0.065 0.068

- โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12 0.65 0.49 0.30 0.50

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0.0046 0.005 0.005 0.005

- โครงการคายคุณธรรม 0.10 - - -

- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงวินัยนักศึกษา 0.0452 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายางนา”

- 0.156 0.156 0.156

*7.2.2 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ SMEs - - 0.25 0.25

- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนผูประกอบการที่ยั่งยืน - - 0.25 0.25

เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ

งานอาชีพ

กลยุทธ : 7.  พัฒนาทักษะการเปน

พลเมืองโลกของผูเรียน

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูประกอบการ



เปาประสงค / ตัวช้ีวัดเปาประสงค / คาเปาหมาย / ผูรับผิดชอบ / กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  3 :  บริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และกอใหเกิดรายได 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูกํากับดูแลหลัก 
2562 2563 2564 2565 

องคกรแหงการเรียนรูเนนการ

ส ร า ง ส ร ร ค สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  

น วั ต ก ร ร ม  ด า น

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี   แบบพ่ึงตนเอง

และยั่งยืน 

 

ชุมชน  สังคม ในระดับภูมิภาค มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

คะแน

นการ

วัด

คุณภา

พชีวิต 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

5 

 

คะแน

นการ

วัด

คุณภา

พชีวิต 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

5 

 

คะแน

นการ

วัด

คุณภา

พชีวิต 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

5 

คะแน

นการ

วัด

คุณภา

พชีวิต 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

5 

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการ

วิชาการ 

2. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต

ของสังคมและชุมชน 

3. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ 

 

 

ฝายวิชาการและ

วิจัย 
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1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตรคาจางขั้นต่ํา

ที่กฎหมายกําหนด

25 30 35 40

2. รอยละของผูสอนที่ผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ Smart 

Teacher

15 20 25 30

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค ของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชนตอสังคม

30 35 40 45

1.1 4. 80 82 84 86 *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา

1.1.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา

 (การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

*1.1.3 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย 

(Education Pipeline)

- โครงการ  Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา - 0.055 0.06 0.065

- พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ  (Education Pipeline)    

*1.1.4 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง - โครงการเปดบานวิศวศรีวิชัย "RUTS Engineering Open House 

2020"

- 0.024 - -

- งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 ประจําป 2563

- 0.05 0.05 0.05

*1.1.5 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขาย

เปาหมาย

2.1 2.1.1 - โครงการสัมมนาสรรถนะตลาดแรงงานในอนาคต เปนผูประกอบการ - - 0.020 0.020

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพ เสริมสมรรถนะ

 และจัดหารายได

- - 0.1 0.15

2.1.3 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0235 0.0142 0.020 0.022

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0096 0.0045 0.006 0.0065

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)

กลยุทธ : 2. พัฒนาหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบการ

รับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

งบประมาณ (ลานบาท)

สรางกระบวนการรับเขาศึกษา

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ 

Formal และ Informal

รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียน

ไดตามแผน

พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัต

ลักษณเชิงพื้นที่

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร : พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล

เปาประสงค  : วิศวกร และนัก

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค เพื่อ

ตอบสนองประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0)

พันธกิจ /เปาประสงค /ยุทธศาสตร/ กลยุทธ /มาตรการ /แผนงาน โครงการ /ตัวชี้วัด มาตรการ / คาเปาหมาย ประจําป พ.ศ.2562 - 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

5. รอยละของผูสอนที่มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

 Active Learning

85 90 95 95 *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active 

Learning การสอนสําหรับอาจารยในศตวรรษที่ 21

0.023 0.025 0.026 0.027

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช eLearning Plaform 

สําหรับการเรียนการสอน"

0.0315 - - -

3.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning

- ปรับปรุงหองเรียนเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน    

*3.1.3 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรูแบบ Active Learning

3.1.4

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

4.1 4.1.1 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 - สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

 - สอดคลองกับอัตรลักษณเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

*4.1.2 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม

สําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ

0.060 0.060 0.060 0.060

- โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา - - 0.06 0.05

4.1.3 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสู

การนําไปใชประโยชน

4.1.4 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.5 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน - โครงการถายทอดความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร - - 0.20 0.20

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานจัดการเรียนรู

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวย

นวัตกรรม

- โครงการอบรม วิสัยทัศน การสอน การวิจัย นวัตกรรมเพื่ออนาคต - - 0.30 0.30

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +

 นักศึกษา )

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผล

ปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

6. รอยละของผูสอนที่จัดการ

เรียนรูดวยระบบ LMS เต็ม

รูปแบบ

60 70 80 90 *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

4.3.2 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer)

 จากการเรียนการสอนออนไลน ระหวาง

สถาบันการศึกษา

4.3.3 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

7. 50 60 70 80 *4.3.4 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกอาจารยผูสอน - - 0.35 0.35

*4.3.5 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอยละของผูสอนที่สอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตาม

สาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

กลยุทธ : 4. พัฒนาผูสอนเปน 

Smart Teacher

กลยุทธ : 3. พัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหม

ใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

5.1 8. 80 85 90 95 *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  - จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา    

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Entrepreneur Space

 - Laboratory  

 - ฯลฯ

5.2 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

 - MOOC

 - LMS / Moodle

 - Smart  Classloom

 - Web basd course

 - ฯลฯ

5.3 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการ

เรียนรูรูปแบบใหม

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ และ

ฝกงาน

-   

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกดานระบบ

นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

เรียนรู

9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับ

เครือขายภายนอกเพื่อใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน 

(Ecosystem) รวมกัน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม *5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem)

 จากเครือขายความรวมมือ

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

10. 5 5 5 5 6.1.1 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

*6.1.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพขององคกรภายนอก

- โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาต  

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

0.0685 0.0516 0.055 0.055

6.1.3 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดาน

การปฏิบัติ

0.0912 0.0913 0.0914 0.0915

- โครงการเรียนรู สรางสรรค แบงปน "วิศวกรรมเครื่องนุงหม" 0.063 - - -

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม

- 0.030 0.030 0.030

- โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

ทรัพยากร

0.070 0.058 0.035 0.04

- โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Surver Camp) 0.140 0.102 0.10 0.10

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและ

บุคลากร

0.080 0.05 0.05 0.05

- โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเปนนักปฏิบัติ

0.040 0.028 0.20 0.020

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Ecosystem)

กลยุทธ : 5. พัฒนาระบบนิเวศน 

(Ecosystem)  ที่เอื้อตอการเรียนรู

รูปแบบใหม

กลยุทธ : 6. พัฒนาความเปนเลิศ

และโดดเดนเฉพาะทางดานการ

ปฏิบัติ

รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่

สอบผานสมรรถนะวิชาชีพจาก

องคกรภายนอก

สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem)

สนับสนุนระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

- โครงการศึกษาดูงานระบบและรักษสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

ขนาดใหญ

0.0084 - - -

- โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 0.006 - - -

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 0.0762 0.010 0.010 0.010

- โครงการศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 0.0175 0.010 - -

- โครงการศึกษาดูงานดานระบบการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยี

โทรคมนาคมศูนยควบคุมการบิน

0.0084 0.010 - -

- โครงการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 0.30 0.50 0.50 0.50

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE 

Network)

- - 0.20

-

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานคํานวนเพื่อการ

ประกอบการของวิศวกรรมในอนาคต (Programing for future 

Engineers)

- - 0.50 0.50

- โครงการพัฒนาเมล็ดพันธวิศวกรมืออาชีพ  (From Engineering 

students to professional engineers)

- - 0.30 0.30

11. 10 10 10 10 6.1.4 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ

ดานนวัตกรรม

6.1.5 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดาน

นวัตกรรมแกผูเรียน

*6.1.6 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวที

การประกวดแขงขันและการนําไปใชประโยชน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกวด

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

0.1494 0.179 0.18 0.19

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน

สูเวทีระดับชาติ

0.1 0.0891 0.08 0.08

- โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเผยแพรผลงาน

ปริญญานิพนธนักศึกษาและการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประจําป

การศึกษา 2561

0.043 - 0.04 -

- โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัย แฟร 2019 0.178 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ

0.3 0.2 1.0 0.2

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสู

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

- โครงการติดปกงานวิจัย และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่มีศักยภาพเพื่อ

การพาณิชย

- - 0.35 0.35

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ของผูเรียน
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

สมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 สําหรับนักศึกษา

- 0.006 0.006 0.006

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด 

(Pitching)

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดาน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค

7.2 14. 2 4 6 8 7.2.1 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 0.102 0.0972 0.10 0.10

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.0566 0.0632 0.065 0.068

- โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12 0.65 0.49 0.30 0.50

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0.0046 0.005 0.005 0.005

- โครงการคายคุณธรรม 0.10 - - -

- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงวินัยนักศึกษา 0.0452 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายางนา”

- 0.156 0.156 0.156

*7.2.2 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ SMEs - - 0.25 0.25

- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนผูประกอบการที่ยั่งยืน - - 0.25 0.25

กลยุทธ : 7.  พัฒนาทักษะการเปน

พลเมืองโลกของผูเรียน

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูประกอบการ

เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ

งานอาชีพ



เปาประสงค / ตัวช้ีวัดเปาประสงค / คาเปาหมาย / ผูรับผิดชอบ / กลยุทธ 

พันธกิจท่ี  4 :  ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  สงเสริมและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูกํากับดูแลหลัก 
2562 2563 2564 2565 

อนุรักษ  สรางคุณคา มรดก

วัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอม 

ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

รอยละการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมท่ี

สรางคุณคาตอมรดกวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 

5 

 

5 5 5 1. ทํานุบํารุง  สืบทอด มรดก

วัฒนธรรม ใหดํารงอยูอยางมีคุณคา 

2. สรางสรรคมรดกวัฒนธรรมสู

วิสาหกิจวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ พัฒนา และสรางคุณคา

สิ่งแวดลอม 

 

 

ฝายพัฒนา

นักศึกษา 
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1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตรคาจางขั้นต่ํา

ที่กฎหมายกําหนด

25 30 35 40

2. รอยละของผูสอนที่ผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ Smart 

Teacher

15 20 25 30

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค ของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชนตอสังคม

30 35 40 45

1.1 4. 80 82 84 86 *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา

1.1.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา

 (การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

*1.1.3 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย 

(Education Pipeline)

- โครงการ  Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา - 0.055 0.06 0.065

- พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ  (Education Pipeline)    

*1.1.4 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง - โครงการเปดบานวิศวศรีวิชัย "RUTS Engineering Open House 

2020"

- 0.024 - -

- งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 ประจําป 2563

- 0.05 0.05 0.05

*1.1.5 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขาย

เปาหมาย

2.1 2.1.1 - โครงการสัมมนาสรรถนะตลาดแรงงานในอนาคต เปนผูประกอบการ - - 0.020 0.020

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพ เสริมสมรรถนะ

 และจัดหารายได

- - 0.1 0.15

2.1.3 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0235 0.0142 0.020 0.022

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0096 0.0045 0.006 0.0065

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ

พันธกิจ /เปาประสงค /ยุทธศาสตร/ กลยุทธ /มาตรการ /แผนงาน โครงการ /ตัวชี้วัด มาตรการ / คาเปาหมาย ประจําป พ.ศ.2562 - 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ : 2. พัฒนาหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบการ

รับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

งบประมาณ (ลานบาท)

สรางกระบวนการรับเขาศึกษา

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ 

Formal และ Informal

รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียน

ไดตามแผน

พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัต

ลักษณเชิงพื้นที่

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร : พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล

เปาประสงค  : วิศวกร และนัก

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค เพื่อ

ตอบสนองประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0)

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

5. รอยละของผูสอนที่มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

 Active Learning

85 90 95 95 *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active 

Learning การสอนสําหรับอาจารยในศตวรรษที่ 21

0.023 0.025 0.026 0.027

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช eLearning Plaform 

สําหรับการเรียนการสอน"

0.0315 - - -

3.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning

- ปรับปรุงหองเรียนเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน    

*3.1.3 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรูแบบ Active Learning

3.1.4

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

4.1 4.1.1 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 - สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

 - สอดคลองกับอัตรลักษณเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

*4.1.2 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม

สําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ

0.060 0.060 0.060 0.060

- โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา - - 0.06 0.05

4.1.3 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสู

การนําไปใชประโยชน

4.1.4 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.5 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน - โครงการถายทอดความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร - - 0.20 0.20

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานจัดการเรียนรู

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวย

นวัตกรรม

- โครงการอบรม วิสัยทัศน การสอน การวิจัย นวัตกรรมเพื่ออนาคต - - 0.30 0.30

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +

 นักศึกษา )

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผล

ปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

6. รอยละของผูสอนที่จัดการ

เรียนรูดวยระบบ LMS เต็ม

รูปแบบ

60 70 80 90 *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

4.3.2 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer)

 จากการเรียนการสอนออนไลน ระหวาง

สถาบันการศึกษา

4.3.3 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

7. 50 60 70 80 *4.3.4 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกอาจารยผูสอน - - 0.35 0.35

*4.3.5 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ : 4. พัฒนาผูสอนเปน 

Smart Teacher

กลยุทธ : 3. พัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตาม

สาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

รอยละของผูสอนที่สอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกําหนด
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พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหม

ใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

5.1 8. 80 85 90 95 *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  - จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา    

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Entrepreneur Space

 - Laboratory  

 - ฯลฯ

5.2 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

 - MOOC

 - LMS / Moodle

 - Smart  Classloom

 - Web basd course

 - ฯลฯ

5.3 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการ

เรียนรูรูปแบบใหม

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ และ

ฝกงาน

-   

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกดานระบบ

นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

เรียนรู

9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับ

เครือขายภายนอกเพื่อใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน 

(Ecosystem) รวมกัน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม *5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem)

 จากเครือขายความรวมมือ

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

10. 5 5 5 5 6.1.1 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

*6.1.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพขององคกรภายนอก

- โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาต  

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

0.0685 0.0516 0.055 0.055

6.1.3 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดาน

การปฏิบัติ

0.0912 0.0913 0.0914 0.0915

- โครงการเรียนรู สรางสรรค แบงปน "วิศวกรรมเครื่องนุงหม" 0.063 - - -

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม

- 0.030 0.030 0.030

- โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

ทรัพยากร

0.070 0.058 0.035 0.04

- โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Surver Camp) 0.140 0.102 0.10 0.10

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและ

บุคลากร

0.080 0.05 0.05 0.05

- โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเปนนักปฏิบัติ

0.040 0.028 0.20 0.020

สนับสนุนระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่

สอบผานสมรรถนะวิชาชีพจาก

องคกรภายนอก

สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem)

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Ecosystem)

กลยุทธ : 5. พัฒนาระบบนิเวศน 

(Ecosystem)  ที่เอื้อตอการเรียนรู

รูปแบบใหม

กลยุทธ : 6. พัฒนาความเปนเลิศ

และโดดเดนเฉพาะทางดานการ

ปฏิบัติ



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

- โครงการศึกษาดูงานระบบและรักษสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

ขนาดใหญ

0.0084 - - -

- โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 0.006 - - -

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 0.0762 0.010 0.010 0.010

- โครงการศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 0.0175 0.010 - -

- โครงการศึกษาดูงานดานระบบการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยี

โทรคมนาคมศูนยควบคุมการบิน

0.0084 0.010 - -

- โครงการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 0.30 0.50 0.50 0.50

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE 

Network)

- - 0.20

-

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานคํานวนเพื่อการ

ประกอบการของวิศวกรรมในอนาคต (Programing for future 

Engineers)

- - 0.50 0.50

- โครงการพัฒนาเมล็ดพันธวิศวกรมืออาชีพ  (From Engineering 

students to professional engineers)

- - 0.30 0.30

11. 10 10 10 10 6.1.4 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ

ดานนวัตกรรม

6.1.5 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดาน

นวัตกรรมแกผูเรียน

*6.1.6 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวที

การประกวดแขงขันและการนําไปใชประโยชน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกวด

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

0.1494 0.179 0.18 0.19

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน

สูเวทีระดับชาติ

0.1 0.0891 0.08 0.08

- โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเผยแพรผลงาน

ปริญญานิพนธนักศึกษาและการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประจําป

การศึกษา 2561

0.043 - 0.04 -

- โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัย แฟร 2019 0.178 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ

0.3 0.2 1.0 0.2

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสู

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

- โครงการติดปกงานวิจัย และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่มีศักยภาพเพื่อ

การพาณิชย

- - 0.35 0.35

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ของผูเรียน



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณ (ลานบาท)

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

สมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 สําหรับนักศึกษา

- 0.006 0.006 0.006

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด 

(Pitching)

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดาน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค

7.2 14. 2 4 6 8 7.2.1 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 0.102 0.0972 0.10 0.10

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.0566 0.0632 0.065 0.068

- โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12 0.65 0.49 0.30 0.50

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0.0046 0.005 0.005 0.005

- โครงการคายคุณธรรม 0.10 - - -

- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงวินัยนักศึกษา 0.0452 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายางนา”

- 0.156 0.156 0.156

*7.2.2 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ SMEs - - 0.25 0.25

- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนผูประกอบการที่ยั่งยืน - - 0.25 0.25

เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ

งานอาชีพ

กลยุทธ : 7.  พัฒนาทักษะการเปน

พลเมืองโลกของผูเรียน

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูประกอบการ



เปาประสงค / ตัวช้ีวัดเปาประสงค / คาเปาหมาย / ผูรับผิดชอบ / กลยุทธ 

พันธกิจท่ี   1.  ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

     2.  สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

  3.  บริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     4.  ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 5.  สรางเครือขาย สานสัมพันธสังคม สงเสริมสุขภาพ และทํางานอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูกํากับดูแลหลัก 
2562 2563 2564 2565 

องคกรสมัยใหมท่ีใชนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการ 

ระดับความสําเร็จในการบริหาร

จัดการองคกรเพ่ือขับเคลื่อนพันธ

กิจ 

75 

 

80 85 90 1. ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสู

ความสําเร็จ 

2. พัฒนานวัตกรรมการใหบริการดวย

เทคโนโลยีดิจิตัล 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการเปน

องคกรสมัยใหม 

4. พัฒนาระบบการบริการจัดการ

สมัยใหมดวยนวัตกรรม 

5. สนับสนุนระบบนิเวศน 

(Ecosystem) ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ฝายบริหารและ

วางแผน 

 



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

รายไดสูงกวาอัตรคาจางขั้นต่ํา

ที่กฎหมายกําหนด

25 30 35 40

2. รอยละของผูสอนที่ผานการ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ Smart 

Teacher

15 20 25 30

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค ของผูเรียนสูการ

นําไปใชประโยชนตอสังคม

30 35 40 45

1.1 4. 80 82 84 86 *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา

1.1.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา

 (การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

*1.1.3 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย 

(Education Pipeline)

- โครงการ  Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา - 0.055 0.06 0.065

- พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ  (Education Pipeline)    

*1.1.4 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง - โครงการเปดบานวิศวศรีวิชัย "RUTS Engineering Open House 

2020"

- 0.024 - -

- งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 ประจําป 2563

- 0.05 0.05 0.05

*1.1.5 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขาย

เปาหมาย

2.1 2.1.1 - โครงการสัมมนาสรรถนะตลาดแรงงานในอนาคต เปนผูประกอบการ - - 0.020 0.020

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

0.030 0.230 0.060 -

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพ เสริมสมรรถนะ

 และจัดหารายได

- - 0.1 0.15

2.1.3 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0235 0.0142 0.020 0.022

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ประจําปการศึกษา 2562 0.0096 0.0045 0.006 0.0065

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)

กลยุทธ : 2. พัฒนาหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบการ

รับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

งบประมาณ (ลานบาท)

สรางกระบวนการรับเขาศึกษา

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ 

Formal และ Informal

รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียน

ไดตามแผน

พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัต

ลักษณเชิงพื้นที่

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร : พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สูระดับสากล

เปาประสงค  : วิศวกร และนัก

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค เพื่อ

ตอบสนองประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0)

พันธกิจ /เปาประสงค /ยุทธศาสตร/ กลยุทธ /มาตรการ /แผนงาน โครงการ /ตัวชี้วัด มาตรการ / คาเปาหมาย ประจําป พ.ศ.2562 - 2565

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด



2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning

5. รอยละของผูสอนที่มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

 Active Learning

85 90 95 95 *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active 

Learning การสอนสําหรับอาจารยในศตวรรษที่ 21

0.023 0.025 0.026 0.027

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช eLearning Plaform 

สําหรับการเรียนการสอน"

0.0315 - - -

3.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning

- ปรับปรุงหองเรียนเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน    

*3.1.3 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการเรียนรูแบบ Active Learning

3.1.4

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

4.1 4.1.1 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 - สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

 - สอดคลองกับอัตรลักษณเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

*4.1.2 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม

สําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ

0.060 0.060 0.060 0.060

- โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา - - 0.06 0.05

4.1.3 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสู

การนําไปใชประโยชน

4.1.4 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.5 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน - โครงการถายทอดความรูดานวิชาชีพแกบุคลากร - - 0.20 0.20

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานจัดการเรียนรู

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวย

นวัตกรรม

- โครงการอบรม วิสัยทัศน การสอน การวิจัย นวัตกรรมเพื่ออนาคต - - 0.30 0.30

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +

 นักศึกษา )

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผล

ปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร

6. รอยละของผูสอนที่จัดการ

เรียนรูดวยระบบ LMS เต็ม

รูปแบบ

60 70 80 90 *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

(LMS , MOOC)

4.3.2 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer)

 จากการเรียนการสอนออนไลน ระหวาง

สถาบันการศึกษา

4.3.3 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

7. 50 60 70 80 *4.3.4 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกอาจารยผูสอน - - 0.35 0.35

*4.3.5 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอยละของผูสอนที่สอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตาม

สาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

กลยุทธ : 4. พัฒนาผูสอนเปน 

Smart Teacher

กลยุทธ : 3. พัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหม

ใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

5.1 8. 80 85 90 95 *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  - จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา    

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Entrepreneur Space

 - Laboratory  

 - ฯลฯ

5.2 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

 - MOOC

 - LMS / Moodle

 - Smart  Classloom

 - Web basd course

 - ฯลฯ

5.3 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการ

เรียนรูรูปแบบใหม

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยี

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ และ

ฝกงาน

-   

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกดานระบบ

นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

เรียนรู

9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับ

เครือขายภายนอกเพื่อใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน 

(Ecosystem) รวมกัน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม *5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem)

 จากเครือขายความรวมมือ

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมือ

อาชีพ

10. 5 5 5 5 6.1.1 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

*6.1.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพขององคกรภายนอก

- โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาต  

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

0.0685 0.0516 0.055 0.055

6.1.3 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดาน

การปฏิบัติ

0.0912 0.0913 0.0914 0.0915

- โครงการเรียนรู สรางสรรค แบงปน "วิศวกรรมเครื่องนุงหม" 0.063 - - -

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ทางดานวิศวกรรม

- 0.030 0.030 0.030

- โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

ทรัพยากร

0.070 0.058 0.035 0.04

- โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Surver Camp) 0.140 0.102 0.10 0.10

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและ

บุคลากร

0.080 0.05 0.05 0.05

- โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเปนนักปฏิบัติ

0.040 0.028 0.20 0.020

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Ecosystem)

กลยุทธ : 5. พัฒนาระบบนิเวศน 

(Ecosystem)  ที่เอื้อตอการเรียนรู

รูปแบบใหม

กลยุทธ : 6. พัฒนาความเปนเลิศ

และโดดเดนเฉพาะทางดานการ

ปฏิบัติ

รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่

สอบผานสมรรถนะวิชาชีพจาก

องคกรภายนอก

สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem)

สนับสนุนระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

- โครงการศึกษาดูงานระบบและรักษสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

ขนาดใหญ

0.0084 - - -

- โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 0.006 - - -

- โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 0.0762 0.010 0.010 0.010

- โครงการศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 0.0175 0.010 - -

- โครงการศึกษาดูงานดานระบบการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยี

โทรคมนาคมศูนยควบคุมการบิน

0.0084 0.010 - -

- โครงการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 0.30 0.50 0.50 0.50

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE 

Network)

- - 0.20

-

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานคํานวนเพื่อการ

ประกอบการของวิศวกรรมในอนาคต (Programing for future 

Engineers)

- - 0.50 0.50

- โครงการพัฒนาเมล็ดพันธวิศวกรมืออาชีพ  (From Engineering 

students to professional engineers)

- - 0.30 0.30

11. 10 10 10 10 6.1.4 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ

ดานนวัตกรรม

6.1.5 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดาน

นวัตกรรมแกผูเรียน

*6.1.6 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวที

การประกวดแขงขันและการนําไปใชประโยชน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกวด

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

0.1494 0.179 0.18 0.19

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน

สูเวทีระดับชาติ

0.1 0.0891 0.08 0.08

- โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเผยแพรผลงาน

ปริญญานิพนธนักศึกษาและการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประจําป

การศึกษา 2561

0.043 - 0.04 -

- โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัย แฟร 2019 0.178 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ

0.3 0.2 1.0 0.2

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสู

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

- โครงการติดปกงานวิจัย และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่มีศักยภาพเพื่อ

การพาณิชย

- - 0.35 0.35

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ของผูเรียน
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งบประมาณ (ลานบาท)พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน กิจกรรม / โครงการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร

12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน

สอบสมรรถนะเทคโนโลยี

ดิจิทัลของผูเรียน

5 5 5 5 *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ

สมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 สําหรับนักศึกษา

- 0.006 0.006 0.006

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด 

(Pitching)

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดาน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค

7.2 14. 2 4 6 8 7.2.1 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 0.102 0.0972 0.10 0.10

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.0566 0.0632 0.065 0.068

- โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12 0.65 0.49 0.30 0.50

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0.0046 0.005 0.005 0.005

- โครงการคายคุณธรรม 0.10 - - -

- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงวินัยนักศึกษา 0.0452 - - -

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “หมุนเฟอง เพาะพันธกลายางนา”

- 0.156 0.156 0.156

*7.2.2 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ SMEs - - 0.25 0.25

- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนผูประกอบการที่ยั่งยืน - - 0.25 0.25

กลยุทธ : 7.  พัฒนาทักษะการเปน

พลเมืองโลกของผูเรียน

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูประกอบการ

เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ

งานอาชีพ
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