แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ผู้บริหาร
ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ดร.ทรงนคร การนา
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผศ.ดร.วาสณา บุญส่ง
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นางวรลักษณ์ แก้วเอียด
นายกฤษฎา คงพูน
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ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จานงค์
นายอนุกูล นันทพุธ
นางรุ่งนภา แก้วนวล
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้างานวิชาการและวิจยั
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

จัดทาโดย
งานบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพ์และเผยแพร่
กันยายน 2561
เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร
นางสาวอัญชลี สะอาด
ศิลปกรรม
นายชนาธิป ลีนิน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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คำนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ ที่เผชิญกับความท้าทายจากบริบทภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจ เสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ในยุ ค ดิ จิ ทัล การเข้าสู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุ นแรง ประกอบกั บ
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในระยะของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ถือเป็นกลไกและจุดเปลี่ยน
ที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชั ย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยได้ ก าหนดเป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ มาตรการ แผนงานและโครงการส าคั ญ
ที่ต้องดาเนิ น การให้ เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมในช่ว ง 5 ปีแรก เพื่อพัฒ นามหาวิทยาลั ย
ไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่าง
มั่นคง”
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีความตระหนักและให้ความสาคัญ ในการดาเนินการเพื่อตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ
ทางการดาเนินงานของคณะฯ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เพื่ อ พั ฒ นาคณะฯ ไปสู่ เ ป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ ที่ ว่ า “คณะครุ ศ ำสตร์
อุ ต สำหกรรมและเทคโนโลยี เป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ ผลิ ต ครู
อำชีวศึกษำและนักเทคโนโลยีอย่ำงมืออำชีพ”
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
กันยำยน 2561
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บทที่ 1


สภาพปัจจุบัน

1.1 ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ ได้ประกาศ
ในราชกิจ จานุ เบกษา เมื่อวัน อังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่่า เดือน 2 เล่ มที่ 122
ตอนที่ 6 ก ท่าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กั ด ส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท่าการเรียนการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย เป็ น หนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ภาคใต้ ข องประเทศไทย ในระยะแรกมี ก าร
จั ด การเรี ย นการสอน เป็ น 7 คณะ และ
2 วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโ นโ ลยี คณะวิ ท ยาศาส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริห ารธุรกิจ คณะศิล ปศาสตร์ วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว และวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ
ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ
จ่านวน 15 หน่วยงาน (12 คณะ และ 3 วิทยาลัย ) ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยรัตภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
5,806 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด โดยคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี

อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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“ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ส่ ว นงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตามประกาศของสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ”

ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ย ง า น จั ด
การศึกษา 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์
อุ ต สาหกรรม เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
3 หลั กสู ตรสาขาวิชา คือ หลั กสู ตรสาขาวิชา
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
2) สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เปิ ด สอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเปิดสอนระดับ
ปริ ญญาตรี ควบ ปวส. หลั กสู ตรเทคโนโลยี
บั ณฑิต 1 หลั กสู ตรสาขาวิช า คือ หลั กสู ต ร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารรวม คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ่านวนเงิน 237
ล้านบาท ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้ ประกอบ
พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2559 เวลา 15.19 น. โดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณพีร ะศักดิ์ จั น ทร์ ป ระทีป อดีตนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประธานในพิ ธี และพระเทพสุ ธ รรมญาณ
ที่ป รึ กษาเจ้ าคณะภาค 18 เจ้ าอาวาสวัดชัย
มงคล พระอารามหลวง จั ง หวั ด สงขลา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และด่าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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สถาน ที่ ตั้ ง : คณะครุ ศ าส ตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เลขที่ 2/1
ถ น น ร า ช ด่ า เ นิ น น อ ก ต่ า บ ล บ่ อ ย า ง
อ่าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารส่านักงานคณบดี

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารสาขา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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1.3 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
จ่านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจ่าปีการศึกษา 2561 จ่านวน 5 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
2. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรีควบ ปวส.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ระดับการศึกษา
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
3
1
-

1

-

-

1

-

1
-

2
1

-

1

-

1.4 ข้อมูลบุคลากร
จ่านวนบุคลากรสายผู้สอน จ่าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ประเภทบุคลากร

2557

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ่า
2. เงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม (คน)

8
21
0
6
6
35

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
7
23
0
7
7
37

7
27
0
7
7
41
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จ่านวนบุคลากรสายผู้สอน จ่าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

คุณวุฒิ
ป.ตรี
0
0
0
0
0

ป.โท
32
34
37
35
35

ป.เอก
3
3
4
6
6

รวม (คน)
35
37
41
41
41

สัดส่วนร้อยละ
ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก
0 : 92 : 9
0 : 91 : 8
0 : 90 : 10
0 : 85 : 15
0 : 85 : 15

จ่านวนบุคลากรสายผู้สอน จ่าแนกตามต่าแหน่งทางวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

อาจารย์
33
33
36
35
35

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
1
1
3
1
4
1
5
1
5
1

รวม (คน)
35
37
41
41
41

สัดส่วนร้อยละ
อ. : ผศ. : รศ.
94 : 3 : 3
89 : 3 : 3
88 : 10 : 2
85 : 12 : 2
85 : 12 : 2

จ่านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ่าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ประเภทบุคลากร
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ่า
เงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม (คน)

2557

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

2561

1
5
0
2

1
7
0
2

1
7
0
2

1
8
1
2

1
8
1
1

4
12

7
17

7
17

6
18

7
18
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1.5 ข้อมูลนักศึกษา
จ่านวนนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2557-2561
ปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา (คน)
นักศึกษาใหม่

นักศึกษาส่าเร็จการศึกษา

นักศึกษาทั้งหมด

244
261
290
268
0

24
98
120
169
0

942
973
915
1028
0

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

จ่านวนนักศึกษา จ่าแนกตามสาขา และหลักสูตรสาขาวิชา ประจ่าปีการศึกษา 2557-2561
สาขา/หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรีควบ
ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
รวม (คน)

ปี 2557

ปีการศึกษา
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

33

31

34

35

29

76

69

69

72

46

35

35

29

35

23

107

109

104

99

73

0

23

30

21

10

251

268

266

262

181
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
งบประมาณในการจัดการศึกษา จ่าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบรายได้
13,545,470
19,727,040
26,153,930
30,631,180
34,239,890

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน
21,128,450
70,480,300
82,329,500
81,030,900
112,877,400

รวม
34,673,920
90,207,340
108,483,430
111,662,080
147,117,290

สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้ : แผ่นดิน
39 : 60
22 : 78
24 : 76
27 : 73
23 : 77

1.7 ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จ่าแนกตามแหล่งทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งทุนวิจัย
งบประมาณภายใน
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
งบประมาณภายนอก
รวม (บาท)

พ.ศ. 2557
517,000
397,000
120,000
517,000

พ.ศ. 2558
1,568,700
1,432,700
136,000
1,568,700

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
912,300
752,300
160,000
912,300

พ.ศ. 2560
1,929,600
1,789,600
140,000
1,929,600

พ.ศ. 2561
1,670,900
1,257,300
413,600
1,670,900

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
2
8
3
1
2
12

พ.ศ. 2560
16
5
21

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ประเภทบุคลากร
ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ
ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI
ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน ISI
รวม (ผลงาน)

พ.ศ. 2557
3
3
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1.8 ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านบริการวิชาการ จ่าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
ปีงบประมาณ

งบรายได้
0
0
0
0
0

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

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน
รวม
260,000+320,000 260,000+320,000
250,000
250,000
200,000
200,000
162,000
162,000
150,000
150,000

จ่านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรด้านบริการวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
ประเภทโครงการ
1. การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญให้บุคลากร
2. การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. การบริการวิชาการเพื่อ
แก้ปัญหาตามค่าร้องขอ
4. การบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
รวม (โครงการ)

ปีงบประมาณ โครงการใหญ่(โครงการย่อย)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
2
1
1
1

1(7)

1(7)

1(5)

1(5)

2(7)

2(7)

1(5)

1(5)

4

7
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พื้นที่ให้บริการวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

พื้นที่ให้บริการวิชาการ
ชุมชนท่องเที่ยววิถีโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา.
1. ชุมชนพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ชุมชนท่องเที่ยววิถีโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
1. ชุมชนพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ชุมชนท่องเที่ยววิถีโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
1. ชุมชนพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ชุมชนท่าข้าม อ่าเภอหาดใหญ จ.สงขลา
1. ชุมชนพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ชุมชนท่าข้าม อ่าเภอหาดใหญ จ.สงขลา

1.9 ข้อมูลด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ่าแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบรายได้
0
0
73,500
88,500
75,000

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน
80,000
112,000
360,000
318,000
250,000

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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รวม
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433,500
406,500
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จ่านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติจากหน่วยงานภายนอก ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2561
สาขา/หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
3. หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
รวม (รางวัล)

จานวน (รางวัล)
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

*หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561

1.10 ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว บ่ง ชี้คุ ณ ภาพของส่ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการประเมินตนเอง
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 โดยมีผลการประเมินดังนี้
สาขา/หลักสูตรสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ปี 2556

คะแนน (เต็ม 5)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
2.41
3.50
3.98
3.97
2.01
3.20
3.37
3.41
1.35
3.01
3.16
3.25
1.97
1.61
-

3.06
3.33
1.91

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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บทที่ 2


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

จากการที่ สั ง คมมี ลั ก ษณะพลวั ต ในบางด้ า นเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรว ดเร็ ว เช่ น ด้ า นการผลิ ต
ด้ า นเทคโนโลยี ในช่ ว งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบปัญหาสภาวะแวดล้ อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ นแรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน ที่ยังประสบปัญหา
ในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม เป็นต้น ดังนั้น การจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่จะตามมา คือ การสร้างคุณภาพการศึกษา
ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วยแก้วิกฤติ ความขัดแย้ง และการพัฒนา
ประเทศที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนคนส่ วนใหญ่ได้ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
ประกอบด้วย ปัจจุบัน ที่ต้องท้าให้เกิดขึ้นจริงใน 2 ส่วนที่สัมพันธ์กัน ดังนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กับการสร้างคุณภาพทางการศึกษา
2.1 บริบทภายนอกประเทศ
2.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
2.1.1.1 การขยายตั วของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ท้าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ช้า และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป
ส้าหรับในระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง
2.1.1.2 รู ป แบบการค้ า มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ก ารค้ า เสรี เ ฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการแข่ งขันในภาคการบริการและการท่องเที่ยว
ทั่ ว โลก มี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มการเดิ น ทางที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้คนได้อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ การเดินทางที่สะดวก และมีทางเลือกมากขึ้น
2.1.1.3 ตลาดเงินโลกไร้พรหมแดน เป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท้าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Application ทางการเงิน
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น

1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). (2559, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอน 115 ก.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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2.1.1.4 การเปิด เสรีมากขึ้น ของอาเซียนภายหลัง ปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสส้าคัญ หลาย
ประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจ้ากัดในด้าน อุปสงค์ในประเทศ
ซึ่งท้าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒ นาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาคสินค้าและบริการ
2.1.2 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างประชากรโลกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2643
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มี
สภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย ” มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการส้าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น
2.1.3 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ในอนาคตองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ สั่ ง สมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งประกอบกั บ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการท้างาน
ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระท้ามีความส้าคัญต่อการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการด้ารงชีวิตของมนุษย์
แบบก้ า วกระโดด (Disruptive Technology) โดยมี แ นวโน้ ม ว่ า เทคโนโลยี พื้ น ฐานใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และดิจิทัล
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูง ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม กลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒ นธรรม และบริ การที่มี มูล ค่ าสู ง โดยกลุ่ มเทคโนโลยี ที่ไ ทยมี ศั กยภาพพั ฒ นาได้ เ อง ได้แก่ การเกษตร
การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป
ส้าหรับกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการพัฒนา
ในลั ก ษณะวิ ศ วกรรมย้ อ นกลั บ (Reverse Engineering) เพื่ อ ให้ ส ามารถเร่ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห้ ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในระยะสั้น ต้องดึงดูด
นักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาวพัฒนาคนและบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พื้นฐานในลักษณะ
สหสาขาเพื่อสั่ งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส้าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
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2.1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ มี ค วามผั น ผ วนและรุ น แรงมากขึ้ น
ส่งผลกระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค ความตระหนัก ในระดับ
นานาชาติ ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด้าเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อ มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าหนด
กฎระเบียบในเรื่องการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมให้มีความชัดเจนและบังคับพฤติกรรมไปสู่การบริโภค
สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงกว้างในอนาคต
2.1.5 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs)
จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2558 UN จึงได้เริ่มกระบวนการหารือเพื่อก้าหนดวาระการพัฒ นา
ภายหลั ง ปี พ.ศ.2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทั ศ น์ “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยประเด็น ส้ าคัญของวาระการพัฒ นาภายหลั งปี พ.ศ.2558 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) 2 17 GOALS

แผนภาพที่ 2-1 วาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
ในการประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน พ.ศ. 2558
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองเป้ า หมายการพั ฒ นาของโลกชุ ด ใหม่ เ พื่ อ ด้ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจาก MDGs 2015
โดยใช้ชื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs : 2030) เพื่อเป็น
ทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วง 15 ปีต่อจากนี้ โดยได้มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 17 เป้าหมาย
169 เป้ า ประสงค์ โดยเป้ า หมายที่ 4 เป็ น เป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ได้ ก้ า หนดเป้ า หมายไว้ ว่ า
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
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ในส่ ว นของสาระส้ า คั ญ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ที่ เ น้ น การสร้ า งโอกาสท างการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาไปสู่ แนวคิดที่ให้ ความส้ าคัญกับการเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุกกลุ่ ม ปัญหาความเท่าเทียม
ของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของตลาดงานจึ ง ต้ อ งแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการท้ า งาน
ที่ ภ าคเอกชนต้ อ งการ รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ปั ญ หาการอ่ า นออกเขี ย นได้ แ ละการขาดทั ก ษะใหม่ ๆ
ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
เป้ า ประสงค์ ที่ ส้ า คั ญ ของ SDGs 2030 คื อ การสร้ า งหลั ก ประกั น ทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
เสมอภาคและเท่าเทียม ส้าหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจ้านวนครูที่มีคุณภาพ
เพิ่ ม จ้ า นวนเยาวชนและผู้ ใ หญ่ที่ มี ทั ก ษะที่ จ้ า เป็ นส้ าหรั บการท้ า งานและการเป็น ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง
ขจั ดความเหลื่ อมล้้ าทางการศึกษา โดยค้านึงถึงสิ ทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่ งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก
2.2 บริบทภายในประเทศ
2.2.1 รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 กับยุทธศาสตร์ชาติ3
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิด เป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การมี ส่ ว นร่ ว มและการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งทั่ ว ถึ ง ด้ ว ยยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด้าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
2.2.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ของไทย) หมายถึง การสร้างศั กยภาพหรือขีดความสามารถ ของประเทศให้เกิด
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยการใช้จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศมาช่วงชิง
ฉกฉวยให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศ หรือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มที่
และลดหรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามที่มาจากนอก
ประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยความมั่นคงทางด้านการเมือง ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความ
มั่นคงด้านการป้องกันประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งตามมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ ได้ 2 แบบ คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติแบบ Outdoor คือการหันหน้ามองออกไปข้างนอกหรือออกไปนอกประเทศ
โดยมองไปที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศ ยุทธศาสตร์ แบบ indoor
คือ การหันหน้ากลับมามองที่ภ ายในหรือหันกลับมามองภายในประเทศ โดยการมองไปที่จุดแข็งและจุดอ่อน
(ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ) ที่เรามีอยู่หรือที่เราก้าลังเผชิญอยู่
2. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จะต้ อ งใช้ “คน” ในรู ป แบบของแผนคนใช้ “เงิ น ” ในรู ป ของแผนเงิ น
(งบประมาณ) ท้า “งาน” ในรู ป แผนงาน (โครงการ) เป็นเครื่ องมือ (Tools) เพื่อเป็นตัว ผลั กดัน หรื อ ตั ว
ขับเคลื่อน (Drivers) ก้าลังอ้านาจของชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ คือ ก้าลังอ้านาจ ด้านการเมือง ก้าลัง
อ้านาจด้านเศรษฐกิจ ก้าลังอ้านาจด้านสังคมจิตวิทยา ก้าลังอ้านาจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และก้าลังอ้านาจด้านป้องกันประเทศ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง ต่อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ พัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่งคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
2.2.3 THAILAND 4.0
เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ :

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 20 ปี ข้างหน้า
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สร้างรายได้เฉลี่ยของประชาชนมากกว่า 12,000 เหรียญ/คน/ปี
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ใช้ Value - Based Economy

2.2.3.1 กับดักประเทศ ที่มีรายได้ ระดับปานกลาง รายได้ที่เหลื่อมล้า ประเทศต้องเผชิญ
กับกับดักประเทศที่มีร ายได้ร ะดับ ปานกลางและกับดักความเหลื่ อมล้้า ส่วนประเด็นท้าทายในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ สั ง คมของประเทศ คื อ การเปลี่ ย นสถานะจากประเทศรายได้ ป านกลาง (ความมั่ ง คั่ ง กระจุ ก )
ไปเป็นประเทศรายได้สูง (ความมั่งคั่งกระจาย)
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ภาพที่ 2-2 โครงสร้างเศรษฐกิจ : การเผชิญกับกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
2.2.3.2 ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศที่ ล ดลง อั น ดั บ ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14
และสิงค์โปร์ อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี

ภาพที่ 2-3 ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอย
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2.2.3.3 รายได้ที่เหลื่อมล้า ความยากจนยังมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้้ายังเป็นปัญหา
ที่ส้าคัญที่น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและโครงสร้าง
เศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้าทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของความ
เหลื่อมล้้าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่้าจะยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้
2.2.3.4 ปัญหาเชิงคุณ ภาพด้า นสุ ขภาพ การเรี ยนรู้ และคุณ ธรรมจริ ยธรรม คนไทย
มี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง มี ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขณะที่ ค วามก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น แต่การเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.3.5 กลไกการขั บ เคลื่ อ น THAILAND 4.0 สามกับดักส้ า คั ญที่ ประเทศก้ าลั ง เผชิ ญ
อยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วยกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อม
ล้้า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ถือเป็นอุปสรรคส้าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศขึ้นมา คือ โมเดลประเทศไทย
4.0 ซึ่งจะสามารถพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้ง 3 กับดัก พร้อมกับการน้าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 จะประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่ อนการเติบโต
(Engines of Growth) 6 เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งได้ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2-4 กลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
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1. กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิต
ภาพ (Productive Growth Engine) มีเป้าหมายส้าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ลไกนี้ ป ระกอบไปด้ ว ย การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือในรู ปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วม
ทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกขับเคลื่ อนด้วย
นวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง” ที่ประเทศ
ไทยก้าลังเผชิญอยู่
2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนรวม กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้าง
โอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมเพื่อตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและความท้าทาย ทางสังคมในมิติต่างๆ
โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจ
ระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
การสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง จากภายนอกและการจ่ายภาษี ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้า
กว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วม จึงเป็นการตอบโจทย์ ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักความเหลื่อมล้้า” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจากการสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคตจะต้องค้านึงถึง
การพั ฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง กลไกนี้ ป ระกอบด้ ว ยการมุ่ ง เน้ น การ
ใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก
มาสู่การค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสู ญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) โดยมีหัวใจ
ส้ าคัญอยู่ ที่การพัฒ นากระบวนการผลิ ตให้ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมน้อยที่สุ ด อันจะเกิดประโยชน์กั บ
ประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการตอบโจทย์
การหลุดออกจาก “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม ที่ก้าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบันทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
มีการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็น คุณ
ลักษณ์ส้าคัญของการเป็น “ประเทศโลกที่หนึ่ง” ในศตวรรษที่ 21 นี้
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ภาพที่ 2-5 ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ7
โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการแสวงหากลไกในการขับเคลื่อนความเติบโต (Engines of
Growth) ชุ ด ใหม่ โดยการแปลงความได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บของประเทศที่ มี อ ยู่ 2 ด้ า น คื อ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เ ปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึ งการบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดความ
ได้เปรียบ เชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหากกล่าวในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็คือการปรับโครงสร้างจากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่ม
ดิจิ ทัล เทคโนโลยี อิน เตอร์ เน็ ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
2.2.3.6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 8 คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบข้อเสนอ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”
เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก้าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างคุณภาพ และมีการสนับสนุน
เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน
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ภาพที่ 2-6 อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve
1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชุดนี้จะส่งผลต่อการเจริญ
เติมโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent,Medical and Wellness Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ้ากัดไม่
เพียงพอที่จะท้าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนา New
S-curve ควบคู่ไปด้วย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
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1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 3 หรือ กลุ่มที่ ต้อง
ปฏิรูป ควรต้องมีการพัฒนาหรือปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2-7 อุตสาหกรรมกลุ่ม Second Wave S-Curve
3. อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้
เทคโนโลยี เดิมในการผลิ ต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่จ้ากัด และสร้างมูล ค่า ทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่น การรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั่น โดยเพิ่มการออกแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น เสื้อผ้า Nanotech ส้าหรับเล่นกีฬา เครื่องนุ่งห่มส้าหรับวงการแพทย์เครื่องนุ่งห่มที่ช่วย
ด้านสุขภาพ เป็นต้น กลุ่มถัดมา ได้แก่ การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ที่รวบรวมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ ไม้ ปูน เซรามิก แก้วและกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพัฒนาวัส ดุต่าง ๆ เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัส ดุให้ท นทาน
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
พลาสติก ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เพื่อเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่กล่าวมาข้างต้น จ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา โดยต้องมีการก้าหนดกรอบเทคโนโลยี
หลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยการแปลงความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมความคิดสร้างสรรค์
นวั ต กรรม และการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ปรับ โครงสร้า ง จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมดั้ งเดิ ม สู่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
1. กลุม่ อาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่ มดิ จิ ทั ลเทคโนโลยี อิ นเตอร์ เน็ ตที่ เชื่ อมต่ อและบั งคั บอุ ปกรณ์ ต่ างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &
High Value Service)

ภาพที่ 2-8 กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
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2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)9
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งนี้ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. สรุปสาระส้าคัญของแผนฉบับนี้ว่าได้จัดท้าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงเป็นจุด
เปลี่ยนส้าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงมาสู่การปฏิบัติ ให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนท้าให้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ก้าหนดทั้ง
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน โครงการส้าคัญที่ต้องด้าเนินการ กลไกการขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามผลประเมิน
ที่ชัดเจนประกอบกับการเตรียมความพร้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ในหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุว่าการพัฒนาประเทศในระยะของแผนให้
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี มีหลักยึดส้าคัญ 6 ประการ คือ
1. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้
ประเทศมีระบบภูมิคุ้มกัน สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
2. การยึ ดคนเป็ น ศูน ย์ กลางการพัฒ นา โดยมุ่งให้ คนไทยมีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทักษะมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งพัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3. การยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การยึดหลักเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2579 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มาเป็นกรอบในการก้าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก
5. การยึ ด หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้้ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
6. ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
เป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม
2. ความเหลื่อมล้้าทางรายได้และความยากจนลดลง การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล
4. ทุน ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ เพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
จากแนวคิดในการเชื่อมโยงกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนและตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็น
ปัจจุบันสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 9

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ภาพที่ 2-9 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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2.2.5 กระทรวง และ จังหวัด 4.0
ทุกกระทรวง จังหวัด ต้องท้ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี รองรับในภาพรวม
กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้อ งน้ ามาวิเ คราะห์ แ ละจัด ท้ ากรอบยุท ธศาสตร์ ใหม่ (Reprofiling)
เช่น กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ 10 S-Curve ที่มีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการเป็นประเทศ
ไทย 4.0 ต้องจัดท้าในกลุ่มต่อไปนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
4. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
5. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
2.2.6 อุดมศึกษา 4.0
Function (ภารกิจ)
- จัดการศึกษาโดยผลิตและพัฒนาก้าลังคนไปรองรับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0
- บริการงานวิจัย บริการงานวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และชุมชนให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่มั่นคง และยั่งยืน รองรับกับจังหวัด 4.0 หรือเศรษฐกิจเมืองใหม่
เป้าหมาย : เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ หรือระดับโลก
กลยุทธ์ : พัฒนาหรือผลิตบัณฑิต เป็นบัณฑิต 4.0 หรือ ยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0
ตัวชี้วัด : 1. บัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. บัณฑิตท้างานในต่างประเทศได้
3. บัณฑิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานหรือสถานประกอบการ
4. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
จากการที่รั ฐ บาลมีน โยบายในการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ ก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นั้น
สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานนวัตกรรม การเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึด
จังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการน้าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
มหาวิทยาลัยต้อง “รุก รับ ปรับตัว” สู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ โดยต้องถือว่า
“การสร้างคนเป็นนวัตกรรม” เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ภารกิจหลักที่ถือ
เป็น Core Functions คือ สร้างคน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องท้าสร้างความรู้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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เพื่อใช้ความรู้ในการสร้างให้เป็นทุนมนุษย์ทั้งดี ทั้งเก่ง เพราะความรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อมีการน้าไปใช้ (ไม่ใช่มีไว้เก็บ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลและสังคม
สร้างนวัตกรรม โดยต่อยอดจากงานวิจัย หรื อจากจินตนาการ โดยเกาะเกี่ยวองค์ ความรู้
อาทิ กรณีสหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education (Coop) เป็นนวัตกรรมที่น้ามาใช้เสริม การผลิตบัณฑิต
ในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมท้างาน (Employability) ทันทีที่ส้าเร็จการศึกษาหรือ ให้ประกอบอาชีพอิสระถือ
เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการสร้างคน

ภาพที่ 2-10 รูปแบบของการด้าเนินงานมหาวิทยาลัย 4.010

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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ภาพที่ 2-11 อุดมศึกษาเป็นเลิศ

ภาพที่ 2-12 วาระของชาติตามแนวทางสหวิทยาการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ พั ฒ นาทั ก ษะและองค์ ค วามรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ
สถาบันเกษตรกร
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั นทางสั ง คมและทุ น ทางวัฒ นธรรมและความเข้ มแข็ง
ของชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจนทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้ องกับ ข้อบั งคับ สากลหรื อข้ อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ และ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ภาพที่ 2-13 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

ภาพที่ 2-14 กรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี รวม 4 ระยะ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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2.2.7 สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ด้าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อน้าประเทศก้าวข้ามกับกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อม
ล้้าภายในประเทศลดลง
เป้าหมาย
- เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทั กษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs คือ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing), การคิดเลข
เป็ น (Arithenmatics) และ 8CS คื อ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving), ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and
Innovation), ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding),
ทักษะความร่ ว มมือ การท้างานเป็ น ทีม และภาวะผู้ น้า (Collaboration, Teamwork and Leadership),
ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารสารสนเทศ และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ (Communications, Information and Media
Literacy), ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT
Literacy), ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills), ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
- เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง , ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทีย ม,
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ, ระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและการลงทุนการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ย นแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงาน 6 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเป้ าหมายเพื่อพัฒ นาคนทุกช่ว งวัยให้ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา การดูแล และ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และด้าเนินการให้คนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มีเป้ าหมายเพื่อพัฒ นาก้ าลั งคนให้ มี ทัก ษะที่ส้ า คัญจ้า เป็นและมีส มรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษาและมาตรฐานวิช าชีพ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ได้ ตามศั กยภาพ,
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภา พและ
มาตรฐานมีแหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัดการติดตาม และการประเมินผลที่มี
ประสิ ทธิภ าพมีร ะบบการผลิ ตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล และครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย และมีระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายเพื่อให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
มีเป้าหมายเพื่อให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกภาคส่วนของสั่งคมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่มีกฎหมายและรูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศ และมีระบบบริหารงานบุคคลของครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก้าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
2.2.8 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปฏิรูป
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน11
ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
 ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก รั ก และภู มิ ใ นความเป็ น ไทย รู้ จั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย

และหน้ า ที่ ค วาม

เป็นพลเมืองที่ดี
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้คิดเป็น มองเห็นอนาคต
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานท้า
 ลดจ้านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา

ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายกระดับ

คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
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ประเด็นสี่ : พัฒนาครู
 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
 บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก้าลังคน
 ผลิ ต ก้ า ลั ง คนสายอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน

สอดรั บ กั บ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผน
ผลิตก้าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
 ลดจ้านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 พัฒนาก้าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท้างานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
 พัฒนาความช้านาญในการประกอบชีพ การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะภาษา

ต่างประเทศให้กับก้าลังคน
 ส่งเสริมการให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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2.2.9 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
มาตรา 27 อธิการบดีมีอ้านาจและหน้าที่ วรรค 3 จัดท้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดูแลให้ มีการปฏิบั ติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด้าเนิน งานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
2.2.10 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2551 - 2565
วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ท้าเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
พันธกิจ (Mission) :
1. ผลิตก้าลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนา
อาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ชุมชน สังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ผู้ส้าเร็จการศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ
4. ผู้ส้าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะเหมาะสม
5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถตอบสนองชุมชนและสังคม
จุดเน้นและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย :
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนาแรงงานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3. เน้นความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาหารปลอดภัย
4. เป็นศูนย์ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรมทางทะเล
5. เป็นศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีการยางและโพลีเมอร์และพลังงานทดแทน
6. เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านระบบอัตโนมัติ
8. มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามความต้องการทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
และสังคม ในขณะที่มีความเข้มแข็งในเทคโนโลยีพื้นฐาน
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9. สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้กับความต้องการของสังคมและชุมชน
10. เป็นศูนย์ศึกษาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 2
ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคนดี คนเก่งมีทักษะในงานที่เป็นทุนมนุษย์
(Human Capital) ของประเทศ
กลยุทธ์ 3
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 4
ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย
กลยุทธ์ 5
ส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชนและ
สังคม
2.2.11 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 16 ด้าน
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยได้ด้าเนินการจัดท้าแผนกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อ
วางมาตรการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ก้าหนดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยจ้านวน 16 ด้านคือ
1. แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
2. แผนการบริการวิชาการแก่สังคม
3. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
5. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและวิทยบริการ
7. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
8. แผนพัฒนาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9. แผนการอนุรักษ์พลังงาน
10. แผนประชาสัมพันธ์
11. แผนจัดหารายได้
12. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
13. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
14. แผนท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
15. แผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัย)
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16. แผนบริหารและการประกันคุณภาพ (ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัย)
2.2.12 สังคมสูงวัย โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ในขณะที่ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและมี
รูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท้าให้คนในวัยศึกษาน้อยลงและคนสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 2-15 โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
2.2.13 ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม สังคมไทยก้าลังประสบปัญหาวิกฤตจากการที่มี
ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เนื่องจาก ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
กระแสใหม่ของโลกได้
2.2.14 ชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหา
และสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น
2.2.15 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
1. ด้านธรรมาภิบาล ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย บริษัทจดทะเบียนไทย
ให้ความส้าคัญในการพัฒนาการก้ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ด้ า นการบริ หารจัดการภาครั ฐและการกระจายอานาจ การบริห ารจัด การ
ภาครัฐมีการปรับตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การกระจาย
อ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่ และเขตพื้นที่ และ
การขาดแคลนรายได้ของ อปท. เป็นต้น
3. ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
- 39 -

MEDIUM TERM PLAN FOR 5 YEARS | 2018 - 2022

|

บทที่ 3
การทบทวนบทบาทหน้าที่
และภารกิจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
- 40 -

MEDIUM TERM PLAN FOR 5 YEARS | 2018 - 2022

บทที่ 3


การทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจ

ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบพั ฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561
- 2580) และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยกาหนดให้ส่วน
ราชการนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
หน่ ว ยงานเพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงจาเป็นต้องทบทวน
บทบาทหน้าที่และภารกิจ ให้มีความสอดคล้ องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนฉบับต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล จัดทาเป็น ยุทธศาสตร์ร ะยะราว 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์ร ะยะ
ปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จึงจาเป็นต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์ระยะปานกลาง 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) ของมหาวิทยาลั ย จึ งต้องคานึงถึงปัจจัยที่มีผ ลกระทบต่อคณะทั้งบริบทภายในและ
ภายนอก ทาการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน โอกาส และสิ่งท้าทาย (SWOT Analysis) เพื่อเป็นแนวทางใน
การกาหนดภารกิจใหม่ โดยสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
3.1 SWOT Analysis
ข้อได้เปรียบ (Strengths)
1. หลักสูตรเน้นวิชาปฏิบตั ิการและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
2. บุคลากรมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบตั ิ
อย่างเด่นชัด
3. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ทสี่ ามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. บัณฑิตมีทักษะปฏิบัตสิ ามารถปฏิบัติงานได้จริง สามารถทางาน
ได้หลากหลายทั้งในภาคการศึกษาและสถานประกอบการ
โอกาส (Opportunities)
1. มีเครือข่ายความร่วมมือครูวิชาชีพ
2. นโยบายภาครัฐในการผลิตครู 4 ปี
3. การเปิดกว้างทางธุรกิจดิจิทลั สร้างโอกาสให้สามารถพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ทักษะทางด้านภาษาและการสือ่ สาร ของนักศึกษาและบุคล
กรอยู่ในระดับทีต่ ้องพัฒนา
2. ภาระงานผูส้ อนมีมากในทุกด้าน
3. เครือข่ายงานวิจัยภายนอกยังมีน้อย
4. พื้นที่สาหรับสร้างการเรียนรูด้ ้วยตนเองของผู้เรียนยังมีไม่
เพียงพอ
สิ่งท้าทาย (Threats)
1. สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
2. นโยบายภาครัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลง
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลกระทบต่อตัวป้อน
ของหน่วยงานการศึกษา
4. ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เป็นการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึ้น
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3.2 บทบาทหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. ปรัชญา
มืออาชีพด้านนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน
2. ปณิธาน
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม
3. วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ
4. พันธกิจ
4.1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม
4.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้
4.3 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4.4 สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
5. ค่านิยมหลัก
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี น าค่ า นิ ย มหลั ก ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นค่านิยมหลักของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วย
ตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้
R = Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
U=

Unity
เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทางานเป็นทีม เสริมกาลัง สร้างความ
เข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกาลังคนและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T=

Technology and Innovation
ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

S=

Shining Wisdom
รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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6. วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ
7. อัตลักษณ์
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
8. เอกลักษณ์
สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ
9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ มหาวิทยาลั ยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลั กษณ์เชิงพื้นที่
เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้ างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกาหนด
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่สงขลา ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
10. เป้าหมายการพัฒนาคณะ
เป้าหมายหลักที่ 1 :
การพัฒนากาลังคนที่มคี ุณภาพและมีความสามารถสูงในการ
แข่งขันระดับภูมิภาค
เป้าหมายหลักที่ 2 :
เป็นที่พึ่งของสังคมและมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
เป้าหมายหลักที่ 3 :
เป็นองค์กรสมัยใหม่
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
1. สร้างบุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระดับภูมิภาค
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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3. สร้างการบริการทางวิชาการให้เป็นที่พึ่งของสังคมและก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
12. Platform การพัฒนาคณะ เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาคณะไปสู่ภารกิจใหม่ และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภ าพ คณะจึงได้นา Platform การพัฒ นา
มหาวิทยาลัย 7 Platform มาใช้สาหรับการพัฒนาตามภารกิจที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน ดังนี้
1. นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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2. การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

3. การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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4. สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

5. การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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6. วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

7. การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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13. เป้าประสงค์
1. บุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีมืออาชีพระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นาไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับภูมิภาค
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในระดับภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
4. อนุรักษ์ คุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
5. องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
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|

บทที่ 4
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์
เป้าประสงค์

พันธกิจ

บุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีมืออาชีพ
ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศด้วยนวัตกรรม



เป้าประสงค์



ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

บุคลากรสายวิชาชีพ และนักเทคโนโลยี 1. ร้อ ยละของผู้สาเร็จ การศึ ก ษา
มืออาชีพระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม
มีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่
กฎหมายกาหนด
2. ร้ อ ยละของผู้ ส อนที่ ผ่ า นการ
พั ฒ นาให้ มี คุ ณ สมบั ติ SMART
TEACHER
3. ร้อยละของนวัตกรรมหรือ งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย นสู่ ก า ร
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม


1

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
25
30

Base line
2560
5.05

ปี
2561
20

N/A

N/A

15

11.76

20

30

ปี
2564
35

ปี
2565
40

20

25

35

40

ยุทธศาสตร์

1

สร้ า งบุ ค ลากรสายวิ ช าชี พ และนั ก เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค


กลยุทธ์

ผู้กากับดูแลหลัก

1.พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

30

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

45

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

4.พัฒนาผู้สอนเป็น Smart Teacher

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5.พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่
6.พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้าน
การปฏิบัติ
7. พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน
(เพิ่มเติม)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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เป้าประสงค์

พันธกิจ

ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น าไปสู่
การใช้ประโยชน์ระดับภูมิภาค

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต
การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้



เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

2


ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
30
40

Base line
2560
13.17

ปี
2561
20

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น ทุ น วิ จั ย
ภายนอกเพิ่มขึ้น

5

10

10

3. จ า นว นห น่ ว ย งา น ที่ น า
ผ ล ง า น วิ จั ย สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม และงานสร้า งสรรค์
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5

10

15

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ลงา นวิ จั ย
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับภูมิภาค
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
ต่ อ สั ง คมเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง
พาณิชย์


ยุทธศาสตร์

2

สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น


กลยุทธ์

ผู้กากับดูแลหลัก

ปี
2564
50

ปี
2565
60

10

10

10

2. พัฒนางานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน รองคณบดี
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ระดับภูมิภาค

15

15

15

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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เป้าประสงค์

พันธกิจ

ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของสั ง คม ชุ ม ชนในระดั บ
ภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
อาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
อย่างยั่งยืน



3


ยุทธศาสตร์

3

สร้างการบริการทางวิชาการให้เป็นที่พึ่งของสังคม
และก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ


ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

พันธกิจ

อนุรักษ์ คุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม


เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

 อนุรักษ์ คุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรม

1. ร้ อ ย ละ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ
นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ
มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม

4


สื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมบนแนวทางวั ฒ นธรรม

สร้างสรรค์
Base line
2560
N/A

ปี
2561
N/A

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
5
5

ปี
2564
5

กลยุทธ์

ปี
2565

คะแนนการวัดคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

คะแนนการวัดคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

คะแนนการวัดคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เป้าประสงค์

ปี
2561
N/A

คะแนนการวัดคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค
ในระดับภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Base line
2560
N/A

ปี
2565
5

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ยุทธศาสตร์

4

สร้ า งสรรค์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมอย่ า งสร้า งสรรค์
บนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


กลยุทธ์

ผู้กากับดูแลหลัก

1. ทานุบารุง สืบทอด มรดกวัฒนธรรมให้ดารงอยู่
อย่างมีคุณค่า

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

3.อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
- 52 -
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เป้าประสงค์

พันธกิจ

อนุ รั ก ษ์ คุ ณ ค่ า ของมรดกทางวั ฒ นธรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม


4


สื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมบนแนวทางวั ฒ นธรรม

สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์

4

สร้ า งสรรค์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมอย่ า งสร้า งสรรค์
บนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

 องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการ 1. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ
บริหารองค์กร
ขับเคลื่อนพันธกิจ

Base line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

63.41

70

75

80

90

95

1+
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กลยุทธ์

ผู้กากับดูแลหลัก

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
มีความสุขในการทางาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

2.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น
องค์กรสมัยใหม่
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม
5.สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem)
ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

MEDIUM TERM PLAN FOR 5 YEARS | 2018 - 2022

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

1

เป้าประสงค์

สร้างบุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระดับภูมิภาค





1
บุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีมืออาชีพระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการรับเข้า
ศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ทิศทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

มาตรการ
1. สร้างกระบวนการ
รับเข้าศึกษา รูปแบบ
ใหม่สาหรับหลักสูตร
แบบ Formal และ
Informal
2. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่

1. เร่งพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active
Learning

ตัวชี้วัดมาตรการ
1. ร้อยละของหลักสูตรที่
รับผู้เรียนได้ตามแผน

1. จานวนหลักสูตรร่วมกับ
ต่างประเทศ หลักสูตร 2
ภาษาหรือหลักสูตรบูรณา
การข้ามศาสตร์

1. ร้อยละของผู้สอนที่มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

Base
line
2560
50

N/A

N/A

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

70

80

82

84

86

N/A

N/A

10

15

20

80

85

90

95

95

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัล
สาหรับการรับเข้าศึกษา (การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แรงจูงใจ)

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ด้านวิชาชีพครูและเทคโนโลยีดิจิทัล

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับ
การทางาน (WIL) ด้านวิชาชีพครูและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ ด้าน
วิชาชีพครู เทคโนโลยีดิจิทัล และ
สังคมผู้สูงอายุ
5. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีควบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
แบบ Active Learning

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. สนับสนุนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
- 54 -

MEDIUM TERM PLAN FOR 5 YEARS | 2018 - 2022
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์
4.พัฒนาผู้สอนเป็น Smart
Teacher

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. เร่งพัฒนาผู้สอน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ

1. ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพใน
สาขาเป้าหมายการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย

2. เร่งพัฒนาผู้สอน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านจัดการเรียนรู้
3. เร่งพัฒนาผู้สอน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร

4. บริหารจัดการ
ผู้สอนรูปแบบใหม่ให้
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอน

5.พัฒนาระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่

1. สร้างพื้นที่
สนับสนุนการเรียนรู้
(Ecosystem)

1. ร้อยละผู้สอนได้รับ
คะแนนประเมินในระดับดี
ขึ้นไป
1. ร้อยละของผู้สอนที่
จัดการเรียนด้วยระบบ
LMS เต็มรูปแบบ
2. ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
1. ร้อยละผู้สอนที่ทาหน้าที่
สอนเป็นหลักมีภาระงาน
สอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์
(งานสอน : งานวิจัย : งาน
บริการวิชาการ : งานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
70 : 10 : 10 : 10
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
(Ecosystem)

Base
line
2560
N/A

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

N/A

30

40

50

60

1. พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพตามสาขาเป้าหมาย
เทคโนโลยีดิจิทัล
- อุตสาหกรรมพลังงานและด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัล
- เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการพัฒนา
เมืองด้วยนวัตกรรม
2. ติดตามผลจากการพัฒนาผู้สอน
ตามสาขาวิชาชีพสู่การนาไปใช้
ประโยชน์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
จากรุ่นสู่รุ่น
1. เพิ่มศักยภาพผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

78.18

8

8

85

90

90

21.13

40

60

70

80

90

1. พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน
แบบ Online (LMS , MOOC)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

N/A

30

50

60

70

80

2. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
แก่ผู้สอน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. พัฒนาผู้สอนด้านการสื่อสารและ
การถ่ายทอดความรู้
1. กาหนดสัดส่วนภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอนรูปแบบใหม่

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. จัดให้มีพื้นที่สาหรับการเรียนรู้
(Ecosystem)
- Coworking Space,
ห้องปฏิบัติการร่วมกับเอกชน,

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

N/A

N/A

85

90

95

100

77.35

80

80

85

90

95
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6.พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ และ
โดดเด่ น เฉพาะทางด้ า นการ
ปฏิบัติ

มาตรการ

2. สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับการเรียนรู้
3. สนับสนุนระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ด้านระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
1. สร้างผู้เรียนให้เป็น
นักปฏิบัติมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมาตรการ

Base
line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี
ปี
2564

ปี
2565

1. ร้อยละของรายวิชาที่นับ
หน่วยกิตจากระบบการ
เรียนการสอน Online

N/A

N/A

2

5

10

15

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการเรียนรู้
1. จานวนกิจกรรมที่
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศน์
(Ecosystem)ร่วมกัน

82.13

85

87

89

91

93

12

13

15

15

15

1. ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ผู้ เ รี ย น ที่ ส อ บ ผ่ า น
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ จ า ก
องค์กรภายนอก
2. ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ผลงานนวัตกรรมหรื อ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน

4.64

5

5

5

5

8

10

10

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ห้องบ่มเพาะวิสาหกิจ,Innotion
Sapce
2. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
- E-Library ,Digital Text Book,
Learning CAI.
1. เพิ่มช่องทางการจัดการเรียนการ
สอน Online

2561

2562

2563

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

15

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบ
นิเวศน์ (Ecosystem) จากเครือข่าย
ความร่วมมือ
- เครือข่ายการฝึกทักษะวิชาชีพ ด้าน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ)

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5

5

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10

10

1. เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การ
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพขององค์กร
ภายนอก
- ด้านครูวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการนาผลงานด้าน
นวัตกรรมของผู้เรียนสู่เวทีการ
ประกวดแข่งขันและการนาไปใช้
ประโยชน์
3. พัฒนากระบวนการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน
4. สร้างแรงบันดาลใจและ
กระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม
5. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้เรียน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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7. พัฒนาทักษะการเป็น
พลเมืองโลกของผู้เรียน
(เพิ่มเติม)

มาตรการ

1. เร่งพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร
(เพิ่มเติม)

2. เร่งพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและงาน
อาชีพ (เพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

Base
line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี
ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

6. ส่งเสริมการนาผลงานด้าน
นวัตกรรมของผู้เรียนสู่การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

4.02

4.5

5

5

5

5

N/A

5

5

5

5

5

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (เพิ่มเติม)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

N/A

N/A

2

4

6

8

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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ยุทธศาสตร์

2

เป้าประสงค์

สร้างบุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระดับภูมิภาค





2
บุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีมืออาชีพระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

1. สร้างนักวิจัยมือ
อาชีพ

1.ร้อยละของนักวิจัยมืออาชีพต่อ
อาจารย์ผู้สอนที่ทาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก

Base
line
2560
N/A

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

N/A

5

10

15

20

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. พัฒนาหน่วยวิจัยตามอัตลักษณ์
ของศรีวิชัย

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่
น้อยกว่า 200,000 บาทต่อคนต่อปี (คิด
จากผู้สอนที่ทาหน้าที่วิจัยเป็นหลัก)

N/A

N/A

70

75

80

85

2. พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและ
ที่ปรึกษา

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. สนับสนุนระบบ
นิเวศน์
(Ecosystem) ด้าน
การวิจัย

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการ
วิจัย

N/A

N/A

80

85

90

95

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการวิจัย

10.00

10.00

20.00

30.00

40.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. บูรณาการ
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับ
พันธกิจอื่น

1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
อีกอย่างน้อย 1 ด้าน

1. ประกวดผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอื่น

2.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. พัฒนางานวิจัยในสถาบัน เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
สาหรับการบริหารจัดการองค์กร

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

N/A

5

10

15

20

25

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
- 58 -

MEDIUM TERM PLAN FOR 5 YEARS | 2018 - 2022
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
Base
line
2560
N/A

กลยุทธ์

มาตรการ

2. พัฒนางานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค

1.สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
และอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ

1. ร้อยละของทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

2. เร่งรัดการสร้าง
เครือข่ายแหล่งทุน
วิจัยจากภาครัฐและ
เอกชน

1. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุน
ที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพิ่มขึ้น

1. สื่อสารคุณค่า
และผลกระทบเชิง
บวกจากงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ต่อ
แหล่งทุน สังคม
และผู้ใช้ประโยชน์
2. พัฒนาระบบและ
กลไกการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์เชิง
พาณิชย์

1. จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่
นามาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและ
ขยายผลการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จากงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่
นามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

N/A

2

งบประมาณ (ล้านบาท) / ปี

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

N/A

10

10

10

10

N/A

5

5

5

5

2

2

2

2

4

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์
- นวัตกรรมเกษตร แผนบูรณาการ
ในห่วงโซ่คุณค่าสาขา วิชาชีพครู
และเทคโนโลยีดิจิทัล
- นวัตกรรมการท่องเที่ยว แผน
บูรณาการในห่วงโซ่คุณค่าสาขา
วิชาชีพครูและเทคโนโลยีดิจิทัล
- นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
เมือง แผนบูรณาการในห่วงโซ่
คุณค่าสาขา วิชาชีพครูและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตร
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย ด้านวิชาชีพครู
และเทคโนโลยีดิจิทัล

5.00

5.00

10.00

15.00

20.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
คุณค่างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สู่
กลุ่มเป้าหมาย

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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3

เป้าประสงค์

สร้างการบริการทางวิชาการให้เป็นที่พึ่งของสังคมและก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ



3
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในระดับภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการ
บริการวิชาการ

1. บริหารจัดการ
ผู้สอนรูปแบบใหม่ให้
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
วิชาการ

1. ร้อยละของผู้สอนที่ทาหน้าที่บริการ
วิชาการเป็นหลัก มีภาระงานบริการ
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเกณฑ์ (งานบริการวิชาการ :
งานสอน : งานวิจัย : งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม)
70 : 10 : 10 : 10
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการ
บริการวิชาการ

2. สนับสนุนระบบ
นิเวศน์
(Ecosystem) ด้าน
การบริการวิชาการ

3. บูรณาการงาน
บริการวิชาการ
ร่วมกับพันธกิจอื่น

2. สร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการ

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดหา
รายได้จากการ
บริการวิชาการ

1. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อื่น อย่างน้อย 1 ด้าน

1. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น

Base
line
2560
N/A

N/A

N/A

N/A

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

N/A

85

90

95

100

N/A

80

85

90

95

N/A

N/A

15

10

30

15

45

15

60

20

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. กาหนดสัดส่วนภาระงานบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลและช่องทางการ
ให้บริการวิชาการเพื่อการเผยแพร่

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
3. แสวงหาเครือข่ายที่สนับสนุน
ทุนการบริการวิชาการ
4. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงาน
ด้านการบริการวิชาการ
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริการวิชาการร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5.00

5.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. ประกวดผลงานการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอื่น
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การหารายได้จากการบริการ
วิชาการ( การเป็นที่ปรึกษา/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ)

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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มาตรการ

2.2 เร่งรัดการสร้าง
เครือข่ายแหล่งทุน
จากภาครัฐและ
เอกชน

ตัวชี้วัดมาตรการ

Base
line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

2. พัฒนาโจทย์การบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ
- นวัตกรรมการเกษตร
- นวัตกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
เมือง
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

4. พัฒนานวัตกรรมการบริการ
วิชาการ
4. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตร
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่ม
ร่วมกันให้กับสังคม (CSV :
Creatiing Shared Value)

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์บนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่า ง



4
อนุรักษ์ คุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม

ยั่งยืน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. ทานุบารุง สืบทอด มรดก
วัฒนธรรมให้ดารงอยู่อย่างมี
คุณค่า

มาตรการ
1. ส่งเสริมกิจกรรม
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม บน
พื้นฐานความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม และ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่
ความยั่งยืน

2. บูรณาการงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับพันธกิจอื่น

2. สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรม
สู่วิสาหกิจวัฒนธรรม

1. เร่งพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่

งบประมาณ (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดมาตรการ

Base line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

1.ระดับความสาเร็จของการทานุ
บารุง สืบทอดมรดกวัฒนธรรม
เป้าหมายดารงคูรค่าทางมรดก
วัฒนธรรม (คะแนนเต็ม 5 ) การ
วัดคุณค่ามรดกวัฒนธรรม 7 ระดับ
ดังนี้
1. ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
2. ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
3. ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
4. ความสามารถในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้นได้
6. ความผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น
7. ความเข้มแข็งในการรักษา
เอกลักษณ์
1. ร้อยละของผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธอื่นอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน

N/A

N/A

2.51
3.50

3.51
4.50

4.51
ขึ้นไป

4.51
ขึ้นไป

1. จานวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม

N/A

N/A

N/A

N/A

15

3

30

6

45

9

60

12

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมรดก
วัฒนธรรมจากแหล่งวัฒนธรรม

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบน
ระบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ประกวดผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอื่น
1. จัดทากระบวนการสร้างมรดก
วัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจ
วัฒนธรรม
- พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม
- ออกแบบต่อยอดมรดกทาง

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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3.อนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง
คุณค่าสิ่งแวดล้อม

มาตรการ

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดมาตรการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

Base line
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
กลุ่มวิสาหกิจ

N/A

N/A

5

5

5

5

3. จานวนนวัตกรรมที่นาไปพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม

N/A

N/A

3

6

9

12

1. ระดับความสาเร็จของการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

N/A

N/A

2.51
3.5

3.51
4.5

4.51
ขึ้นไป

4.51
ขึ้นไป

2. จานวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้
เกิดการพัฒนาองค์ตาม
องค์ประกอบของ Green
Campus

N/A

N/A

6

6

6

6

วัฒนธรรมโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์
- ออกแบบต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์
- พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้วย
นวัตกรรม
- เพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกลไกด้านการตลาด
1. การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ : UI Green matrix
2017)
2. กาหนดนโยบายด้านการใช้
กระดาษและพลาสติก (หมวดการ
ใช้ของเสีย : UI Green matrix
2017)
3. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์
เชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
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2561

2562

2563

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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สร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงโดยยึ ด หลั ก



5
องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารองค์กร

ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
ในการทางาน

1. ผลักดันให้ผู้บริหาร
ทุกระดับขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ

1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5 ปี
ในระดับเป้าประสงค์และ
มาตรการ บรรลุเป้าประสงค์
1. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปีบรรลุเป้าหมาย

2. สร้างการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์สู่บุคลากร
อย่างทั่วถึง

3. พัฒนาระบบ
งบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์
(งบประมาณแบ่งเป็นงบประจา
และงบยุทธศาสตร์)

Base line
2560
N/A

ปี
2561
40

63.41

70

N/A

5

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี
ปี
2562 2563
70
75

70

10

75

10

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
2564
80

ปี
2565
85

8

85

10

10

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของ
ผู้บริหารทุกระดับอย่างสม่าเสมอ

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ฝ่ายบริหารและวางแผน

1. จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนสู่
การปฏิบัติ
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
กากับ ติดตาม และประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์
4. เชื่อมโยงผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
1. จัดสรรงบประมาณที่มีความ
สอดคล้องกับแผนและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

ฝ่ายบริหารและวางแผน

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

ฝ่ายบริหารและวางแผน

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยง
แหล่งงบประมาณจากภายนอก

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
กากับ ติดตาม และประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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2.พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่
การเป็นองค์กรสมัยใหม่

มาตรการ

1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

1. เร่งรัดการเพิ่ม
คุณวุฒิและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
และตาแหน่งทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น

2. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความ
เชี่ยวชาญตามอัต
ลักษณ์คนศรีวิชัย

ตัวชี้วัดมาตรการ

Base line
2560

ปี
2561

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี
ปี
2562 2563

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
2564

ปี
2565

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
4. เชื่อมโยงผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
1. พัฒนาระบบการให้บริการแบบ
One stop service
- สาหรับนักศึกษา
- สาหรับบุคลากร
- สาหรับบุคคลทั่วไป
2. ส่งเสริมและประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมด้านการให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาระบบการให้บริการโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายบริหารและวางแผน

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

1. จานวนระบบการให้บริการ
แบบ One stop service

N/A

1

3

4

5

6

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. จานวนนวัตกรรมในการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1. จานวนบุคลากรที่มีคุณวิฒิ
สูงขึ้น (คน)

80.62

82

84

86

88

90

N/A

1

5

10

15

20

28

9

15

15

15

15

2. จานวนบุคลากรที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น
(คน)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ใบรับรองจากการพัฒนาตนเอง
เฉพาะทางตามเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร

27

30

30

30

30

30

2. พัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

N/A

N/A

70

75

80

85

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาย
งาน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

N/A

30

50

60

70

80

1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล
- ผู้บริหาร
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

N/A

N/A

50

60

70

80

2. พัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

5.สนับสนุนระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ที่เอื้อต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

มาตรการ

1. บริหารจัดการ
องค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้สอดคล้อง
กับการเป็นองค์กร
สมัยใหม่
2. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการ
องค์กร

Base line
2560

80.62

ปี
2561

82

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี
ปี
2562 2563

84

86

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
2564

88

ปี
2565

90

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ด้านการปฏิบัติงาน

80.62

82

84

86

88

90

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อความพร้อมของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

80.62

82

84

86

88

90

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

3. เสริมสร้างทักษะชีวิตของ
บุคลากร
- สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี มี
ทัศนคติเชิงบวก
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
หน้าที่ เพื่อสนับสนุนการผลิตนัก
ปฏิบัติ
- พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิก 3C
(Critical thinking ,Creative
thinking ,Conceptual thinking)
- ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4. จัดตั้งสถาบันพัฒนาคนศรีวิชัย
1. พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
พันธกิจ
2. พัฒนาระบบ Big Data เพื่อ
สนับสนุนการวินิจฉัย สั่งการ และ
การตัดสินใจ
3. พัฒนาระบบการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
4. พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมสาหรับการ
บริหารจัดการ
1. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและการ
เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

20.00
0.50

20.00
0.50

20.00
0.50

20.00
0.50

20.00
0.50

ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายบริหารและวางแผน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

1. จัดการทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ฝ่ายบริหารและวางแผน
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มาตรการ
3. สนับสนุนให้มี
เครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน

ตัวชี้วัดมาตรการ
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
เพิ่มขึ้น

Base line
2560
1

ปี
2561
1

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี
ปี
2562 2563
2
2

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
2564
2

ปี
2565
2

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตร
ร่วมกับเครือข่าย
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2561

2562

2563

2564

2565

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและวางแผน

