
 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
 
 

1. วิสัยทัศน์ 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 7 วิสัยทัศน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีด้าน
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
 
2. พันธกิจ 
 

 
 

 
ภาพที่ 8 พันธกิจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 
 



 2.1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม 
 2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 
 2.3 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
 2.4 อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดย
ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
 
 
3. เป้าหมายหลัก (Goal Strategies) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 เป้าหมายหลักและประเด็นยุทธศาสตร์  
  

 
 ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ 3 ด้าน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

เป้าหมายหลักที่ 1 : การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาและการจัดการศึกษา/วิชาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่บัณฑิตและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 
 2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 



เป้าหมายหลักที่ 2 : เป็นที่พ่ึงของสังคมและชี้น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3. การพัฒนาการบริการทางวิชาการท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเชิงพ้ืนที่ให้เป็น
ที่ยอมรับและเป็นที่พ่ึงของสังคมอย่างแท้จริง 
           4. การส่งเสริมให้ เกิดจิตส านึกที่ดี ในการการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุ ง 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติ 
 เป้าหมายหลักท่ี 3 : บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 5. การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล



 

 
 

4. ความเชื่อมโยง เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 10  ความเชื่อมโยงเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ 



 

 
 

 
ตารางที่ 1  ความเชื่อมโยง เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ 

 

เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อม
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/วิชาการ 
1. การพัฒนาและการจัดการศึกษา/
วิชาการ เ พ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่
บัณฑิตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 

1. บัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี 
ที่เป็นคนเก่ง คนดี  
2. บัณฑิตที่ สามารถน านวัตกรรมมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค
ได ้
3. ก าลังคนที่มีทักษะ และมีความสามารถ
ตามมาตรฐานอาชีพและพัฒนาตนเอง 
สังคมได้ตามศักยภาพ 

1. ร้อยละการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพ อิสระของบัณฑิตภาย ใน  1  ปี
หลังจากส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. จ านวนก าลังคนที่ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของภูมิภาคทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา 

ด้านการวิจัย 
2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

4. งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
โดดเด่นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
และภูมิภาค 
 
5. งานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้แก้ปัญหา
ของสังคมและสามารถสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 
6. มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือรองรับการ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เป้าหมายของภูมิภาค 

4. ผ ล ง า น วิ จั ย  น วั ต ก ร ร ม  ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 
5. จ านวนงานวิ จั ย  นวัตกรรม หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ  
6. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือ ใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ 



 

 
 

เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
 
7. จ านวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของภูมิภาค 

2. เป็นที่พึ่งของสังคมและชี้น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. การพัฒนาการบริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศเชิงพ้ืนที่ ให้เป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่พ่ึงของสังคม 

7. ชุมชนและสังคมมีโอกาสได้รับการ
บริการวิชาการตามความต้องการอย่างมี
ส่วนร่วมในการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเ พ่ิมศักยภาพในการแข่ งขันของ
ภูมิภาค 
8. ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตในระดับภูมิภาค 
9. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและชี้น า
สถาบันการศึกษาสู่สังคมการศึกษาแห่ง
วิชาชีพ 

8. ร้อยละของผู้ รับบริการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
9. จ านวนผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา 
บทเรียนที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
10. ระดับความส า เร็จ ในการบริการ
วิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สังคมในพื้นที่เป้าหมาย 
11. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือหรือเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

 
 

เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
4. การอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การ
ท า นุ บ า รุ ง  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติ 
 

10. นักศึกษาและบุคลากร มีบทบาท
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบทอด 
บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และมีความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของตน 
11. มีชุมชนต้นแบบในการให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

12. จ านวนบทความหรือกิจกรรมด้าการ
ท านุบ ารุงฯ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
13. ระดับของความตระหนักและมี
จิตส านึกที่ดีของบุคลากร นักศึกษาต่อการ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
14. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 



 
 

เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
3. บริหารจัดการองค์กรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
5. การบริ หารจั ดการ เชิ ง รุ กที่ มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

12. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
ใช้และใช้นวัตกรรมในการบริหาร 
จัดการ 
13. บุคคลากรมี ความสุ ข ในการ
ท างานและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร 
14. มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
พัฒนาองค์กรในทุกด้าน 
15. เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
 

15. จ านวนนวัตกรรมที่ ใช้ ในการ
บริหารจัดการ 
16. ระดับความสุขของบุคลากรทุก
ระดับที่ เกิดจากการพัฒนาองค์กร
ร่วมกัน 
17. จ านวนงบประมาณเงินรายได้
จากการรายได้จากพันธกิจการบริหาร
ทรัพยากรของคณะและความร่วมมือ
กับแหล่งทุนภายนอก  
18. ร้อยละของระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 



 

5. แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

5.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการจัดการศึกษา/วิชาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่
บัณฑิตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 
 

 
 

ภาพที่ 11  แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 

 
ตารางที่ 2  แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายหลักท่ี 1. การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาและการจัดการศึกษา/วิชาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่บัณฑิตและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีที่เป็นคนเก่ง คนดี  
2. บัณฑิตที่สามารถน านวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคได้ 
3. ก าลังคนที่มีทักษะและมีความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและพัฒนาตนเอง สังคมได้ตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสู่ความโดดเด่นโดยใช้นวัตกรรม จ านวน 2 กลุ่ม   
 1) หลักสูตรด้านครูวิชาชีพนักปฏิบัติ 
 2) หลักสูตรด้านเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่เฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น 
 1) สาขาเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 
 1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่เฉพาะทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคในลักษณะ 
ปวส. ควบ ปริญญาตรี เช่น 
 1) สาขาอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 2) สาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 3) สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
 4) สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
 1.4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ด้านครูวิชาชีพที่บูรณาการกับหน่วยงานเพื่อผลิตครูวิชาชีพในสาขาขาดแคลน 
 1) สาขาครุศาสตร์เกษตร 
 2) สาขาคหกรรมศึกษา 
 3) สาขาบริหารธุรกิจศึกษา 
 4) สาขาครุศาสตร์โยธา 
 1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้นวิจัยด้านการพัฒนาก าลังคนทางอาชีวศึกษา 
 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.1 พัฒนานวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นการสร้างบัณฑิตนักนวัตกรรม 
2 แนวทาง คือ 
 1) การผลิตครูวิชาชีพนักปฏิบัติ (EDU-platform) 
 2) การผลิตนักเทคโนโลยีนักนวัตกรรม (TECH-platform) 
 2.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบ Innovative Start up แก่นักศึกษา 
 2.3 สนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
 2.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะปฏิบัติให้
นักศึกษา 
 2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การทดสอบ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.6 พัฒนาเนื้อหาและสื่อ ในรูปแบบออนไลน์ (Digital Content) ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษา (Coach) อย่างมืออาชีพ 
 3.1 จัดระบบพ่ีเลี้ยงด้านการพัฒนาทักษะการสอนด้านเทคนิควิชาชีพแก่อาจารย์ 
 3.2 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะและเทคโนโลยีเฉพาะทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ    
 3.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับสถานประกอบการแบบระยะยาว 
 3.5 สนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์โดยใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน 
 



 

 

กลยุทธ์ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 4.2 จัดพ้ืนที่ส าหรับให้บริการและกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ (Co-Working Space) 
 4.3 พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่รองรับการอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 4.4 พัฒนาพื้นที่ส าหรับเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น เช่น ห้องโปรเจ็ค  ห้องพัฒนานวัตกรรม 
 4.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะที่สอดคล้องกับแนวทาง Green University ของมหาวิทยาลัย  
5. พฒันานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่ดีและเป็นพลังของภูมิภาค 
 5.1 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน 
 5.2 จัดกิจกรรมที่สร้างค่านิยมในการเป็นเป็นคนเก่งและดี และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 5.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับความความต้องการของผู้ประกอบการ 
 5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
 5.5 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม 
 5.6 สนับสนุนกิจกรรมการฝึกงาน หรือ ฝังตัวในสถานประกอบการของนักศึกษา 
 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 6.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูวิชาชีพและสถาบันที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครู  
 6.2 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนและองค์กรกับองค์กรวิชาชีพ บริษัทชั้นน าที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 
 6.3 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะและวิชาการ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 
 6.4 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่นักศึกษา 
 
7. พัฒนารูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต 
 7.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาก าลังคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เช่น ระบบ Credit Bank
 7.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น MOOC , Web base instruction เป็นต้น 

 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
2. จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นวิจัยด้านการพัฒนาก าลังคนทางอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยี 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่น าระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการ
สอน 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบหรืออาชีพอิสระระหว่างเรียน 
5. ร้อยละการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา 
6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะปฏิบั ติให้อาจารย์
และนักศึกษา 
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
8. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนในเกิดการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน 
9. จ านวนรายวชิา ในรูปแบบออนไลน์ (Digital Content) ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 



 

 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
10. จ านวนอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงด้านการสอนวิชาชีพ 
11. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีเฉพาะทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 
12. จ านวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับสถานประกอบการแบบระยะยาว 
 

13. ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
14. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกท่ีดีและเป็นพลังของภูมิภาค 
15. จ านวนนวัตกรรมที่อาจารย์และนักศึกษาพัฒนาขึ้น 
16. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
17. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี 
18. จ านวนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่นักศึกษา 
19. จ านวนหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  
พ.ศ. 25๖๑ – 25๘๐ 

แผนการพัฒนา  
มทร.ศรีวิชัย 16 ด้าน 

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง 
กับการยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภูมิภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  
สร้ า งความโดด เด่นและ เป็น เลิ ศ 
เฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการรับ เข้ าศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
2. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 
4. พั ฒ น า ผู้ ส อ น เ ป็ น  Smart 
Teacher 
5. พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
6. พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่น
เฉพาะทางด้านการปฏิบัติ 
7. พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก
ของผู้เรียน   
  

- แผนการผลติบัณฑิตนักปฏบิัติ 

2. พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนที่ สอดคล้องกับพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

- แผนการผลติบัณฑิตนักปฏบิัติ 
- แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า สู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. พัฒนาศักยภาพของอาจารยใ์ห้
เป็นที่ปรึกษา(Coach) อย่างมือ
อาชีพ 

- แผนการผลติบัณฑิตนักปฏบิัติ 
- แผนพัฒนาบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

- แผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณปูโภค 
- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและวิทย
บริการ 

5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมือง
โลกที่ดีและเป็นพลังของภูมิภาค 

- แผนส่งเสริมพฒันานักศึกษาสู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

- แผนการผลติบัณฑิตนักปฏบิัติ 
- แผนพัฒนาบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

7. พัฒนารูปแบบการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

- แผนการผลติบัณฑิตนักปฏบิัติ 

 
 



 

 

5.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 

  

 

 
ภาพที่ 12  แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 

 
 

เป้าหมายหลักท่ี 1. การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4. งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีโดดเด่นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และภูมิภาค 
5. งานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้แก้ปัญหาของสังคมและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
6. มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 
5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  
6. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ใช้สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจได้ 
7. จ านวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้นักวิจัยมีความสุข 
 1.1 พัฒนาระบบและกลไกที่เก่ียวข้องที่อ านวยความสะดวกต่อการท างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
 



 

 

กลยุทธ์ 
2. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย นักนวัตกรรมและนักประดิษฐ์ 
 2.1 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้เข้มแข็งและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 
 2.2 จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 
 
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 3.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยภายนอกที่เป็นแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
 3.2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ร่วมกันกับภาคเอกชน 
 
4. ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 4.1 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ จดสิทธิบัตร และใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ 
 4.2 พัฒนาวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดประโยชน์และมีผลกระทบต่อการการพัฒนาก าลังคนและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 
 4.3 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แบบมุ่งเป้าในประเด็นเชิงพ้ืนที่ 
 4.4 พัฒนาโจทย์วิจัยจากความต้องการของชุมชน สังคมและผู้ประกอบการโดยตรง 
 4.5 สนับสนุนให้มีการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
5. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 5.1 พัฒนาระบบบ่มเพาะธุรกิจที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  
 5.2 พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อระบบการบริหารงานวิจัย 
2. จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 
3. จ านวนเครือข่ายวิจัยภายนอกที่เป็นแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ร่วมพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับภาคเอกชน 
5. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
6. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
7. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ใช้สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจได้ 
8. จ านวนเงินสนับสนุนด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภายนอก และจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
 
 
 
 



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
พ.ศ. 25๖1 – 25๘๐ 

แผนการพัฒนามทร. 
ศรีวิชัย 16 ด้าน 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ให้นักวิจัยมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 
2. พัฒนา ง าน วิ จั ย  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค 
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผล
การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์จาก
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

2. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย นัก
นวัตกรรมและนักประดิษฐ ์

- แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 

3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนบัสนุน
งานวิจยั นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 

4. ส่งเสริมให้มีการน าผลงาน 
วิจัยไปใช้ประโยชน ์

- แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 

5. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากการวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 
- แผนจัดหารายได ้

 
5.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศเชิงพ้ืนที่ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 

 
 

ภาพที่ 13  แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
 
 
 

 



 

 

เป้าหมายหลักท่ี 2. เป็นที่พ่ึงของสังคมและชี้น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  3 .  การ พัฒนาการบริ ก ารทางวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บแผนยุ ทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศเชิงพื้นท่ี ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

เป้าประสงค์ 
7. ชุมชนและสังคมมีโอกาสได้รับการบริการวิชาการตามความต้องการอย่างมีส่วนร่วมในการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของภูมิภาค 
8. ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมผลผลิตในระดับภูมิภาค 
9. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและชี้น าสถาบันการศึกษาสู่สังคมการศึกษาแห่งวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
8. ร้อยละของผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
9. จ านวนผลงานวิจัย หนังสอื ต ารา บทเรียนที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จในการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
11. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือหรือเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
2. ด าเนินการบริการวิชาการเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
 2.1 ก าหนดชุมชนเป้าหมายเพ่ือการบริการวิชาการด้วยแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสู่ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (Community Engagement) 
 2.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในชุมชนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนในลักษณะของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 
(University Social Responsibility) 
4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนต่ ากว่าปริญญาตรี  
 4.1 สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาสู่สบันการศึกษาภาคพ้ืนฐาน (Educational Pipe Line)  
 4.2 สนับสนุนกิจกรรมสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
 
5. พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับภูมิภาค 
 5.1 ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือจัดท ามาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
 5.2 พัฒนาสถานที่ทดสอบและเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการบริการวิชาการในลักษณะประชารัฐ 
7. สนองงานพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพของคน 
 7.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 7.2 สนับสนุนการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (โครงการ อพ.สธ.) 
 
8. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากการการบริการวิชาการ 
 8.1 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพ 
 8.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 



 

 

กลยุทธ์ 
 8.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาก าลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 8.4 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านครูวิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. จ านวนผลงานวิจัย หนังสอื ต ารา บทเรียนที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
3. ระดับความส าเร็จในการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการจากทุกโครงการ 
5. จ านวนมาตรฐานอาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดท าร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
6. จ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานอาชีพท่ีพัฒนาขึ้น 
7. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือหรือเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
8. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการแก่สังคม 
9. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ก่อให้เกิดรายได้ 
10. จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย           
พ.ศ. 25๖๑ – 25๘๐ 

แผนการพัฒนา                  
มทร.ศรีวิชัย 16 ด้าน 

1. พัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการที่
สามารถบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการ
วิชาการ 
2.  สร้ า ง ราย ได้จ ากการบริ การ
วิชาการ 

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
สู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. ด า เนินการบริการวิชาการเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม 

- แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ปัญหา
ตามความต้องการของชุมชนในลักษณะ
ของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนจัดหารายได ้

4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้าน
วิชาชีพในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนต่ ากว่าปริญญาตรี  

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนจัดหารายได ้

5. พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพส าหรับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับภูมิภาค 

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนจัดหารายได ้

6 .  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยคว าม ร่ ว มมื อ
สนับสนุนการบริการวิชาการในลักษณะ
ประชารัฐ 

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนจัดหารายได ้

7. สนองงานพระราชด าริที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาอาชีพของคน 

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
 

8. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากการการ
บริการวิชาการ 

-  แผนการบริการวชิาการแก่สังคม 
- แผนจัดหารายได ้



 

 

5.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 14 แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
 

เป้าหมายหลักท่ี 2. เป็นที่พ่ึงของสังคมและชี้น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและชาติ 

เป้าประสงค์ 
10. นักศึกษาและบุคลากร มีบทบาทและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตน 
11. มีชุมชนต้นแบบในการให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
12. จ านวนบทความหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงฯ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
13. ระดับของความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีของบุคลากร นักศึกษาต่อการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
14. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบกลไกการท านุฯที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
2. พัฒนานวัตกรรมส าหรับพัฒนาชุมชนเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางทางศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน (Cultural Engagement) 
   2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ 
   2.2 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 



 

 

กลยุทธ์ 
3. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทและมีจิตส านึกที่ดีต่อการท านุฯ 
   3.1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้น าในศาสนพิธีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวง 
   3.2 สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษาได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ 
4. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 

 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบกลไกการท านุฯที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของคณะ 
2. จ านวนบทความหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
3. ระดับของความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีของบุคลากร นักศึกษาต่อการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
5. จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย          

พ.ศ.25๖1-25๘๐ 
แผนการพัฒนา                  

มทร.ศรีวิชัย  16 ด้าน 
1. พัฒนาระบบกลไกการท านุฯที่
สามารถบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างสรรค์มรดกทางวฒันธรรมบน
แนวคิดวิสาหกิจวฒันธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. ท านุบ ารุง  สบืทอด มรดก
วัฒนธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า 
 
กลยุทธ์ 
3. อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่า
สิ่งแวดล้อม 

- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
- แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า สู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนานวัตกรรมส าหรับพฒันา 
ชุมชนเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางทางศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (Cultural Engagement) 

- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. สนับสนุนให้บุคลกรและนักศึกษามี
บทบาทและมีจิตส านึกที่ดีต่อการท านุฯ 

- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
- แผนส่งเสริมพฒันานักศึกษาสู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

4. ส่งเสริมให้มีเกิดรายได้จากมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 

- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- แผนจัดหารายได ้

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 15  แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
 
 

เป้าหมายหลักท่ี 3. บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
12. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
13. บุคคลากรมีความสุขในการท างานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
14. มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน 
15. เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 
15 จ านวนนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
16. ระดับความสุขของบุคลากรทุกระดับที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
17. จ านวนงบประมาณเงินรายได้จากการรายได้จากพันธกิจ การบริหารทรัพยากรของคณะและความร่วมมือกับ
แหล่งทุนภายนอก  
18. ร้อยละของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
กลยุทธ์ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขในการท างาน  
   1.1 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทั้งคุณวุฒิและต าแหน่ง โดยมุ่งความเป็นเลิศเฉพาะทางและ
สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจขององค์กร 
   1.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากรสายวิชาการ 
   1.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากรสายสนับสนุน 
   1.4 พัฒนาระบบหมุนเวียนงานและการการท างานข้ามสาย 
   1.5 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 



 

 

กลยุทธ์ 
   1.6 จัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นสวัสดิการของบุคลากร 
   1.7 พัฒนาทักษะการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารทุกระดับ 
 
2. การบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเพียงพอ และการหารายได้ทรัพยากรที่มี 
   2.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มุ่งประสิทธิภาพขององค์กร 
   2.2 บริหารการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความคุ้มค่าและยึดหลักพอเพียง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
   2.3 จัดท าแผนการหารายได้จากการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การบริการวิชาการ การท านุฯ การฝึกทักษะ
นักศึกษา และทรัพยากรของคณะ 
   2.4 สนับสนุนให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการในมิติ Agenda, Area และโครงการ
ประชารัฐ เพิ่มมากข้ึน 
 
3. การบริหารจัดการโครงสรา้งองค์กรและเครื่องมืออุปกรณ์ 
   3.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   3.2 พัฒนาพื้นที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรและนักศึกษา เช่น 
                1.) Co-Working Space 
                2.) หน่วยพัฒนาเทคนิคและสื่อการสอน 
                3.) หน่วยออกแบบและพัฒนามีเดียร์สมัยใหม่ 
                4.) หน่วยออกแบบและพัฒนาต ารา 
                5.) Computer Center 
                6.) หน่วยพัฒนานวัตกรรม 
   3.3 ร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางในคณะ เช่น ห้องปฏิบัติการทางปิโตรเคมีจาก
บริษัทเชฟรอน  ห้องปฏิบัติการสื่อสารทางโทรคมนาคมจาก DTAC เป็นต้น  
 
4. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดผลสัมฤทธิ์ 
   4.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้  
   4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กรและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แก่บุคคลภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
   4.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
   4.5 พัฒนาองค์กรโดยใช้แนวทาง Green Campus  
 
5. บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรและการตัดสินใจ  
   5.2 พัฒนาระบบ Smart Office 
   5.3 พัฒนาระบบการบริการแบบ One Stop-Service 
 
6. บริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 



 

 

 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ระดับความสุขของบุคลากรทุกระดับที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
5. จ านวนเงินในกองทุนสวัสดิการส าหรับบุคลากร 
6. จ านวนสัดสว่นของงบประมาณเงินประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
7. จ านวนงบประมาณเงินรายได้จากการรายได้จากพันธกิจ การบริหารทรัพยากรของคณะและความร่วมมือกับ
แหล่งทุนภายนอก 
8. จ านวนพื้นที่ส าหรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรและนักศึกษาด้านต่างๆ 
9. จ านวนพื้นที่/ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีเอกชนและร่วมมือและคณะจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ 
11. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
12. ร้อยละของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย          
พ.ศ. 25๖1 – 25๘๐ 

แผนการพัฒนา                  
มทร.ศรีวิชัย 16 ด้าน 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสุขในการท างาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  
สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ ์
1. ขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์สู่
ความส าเร็จ 
2. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น
องค์กรสมัยใหม่ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
สมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม 
5. สนบัสนุนระบบนิเวศน(์Ecosystem) 
ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 

- แผนพัฒนาบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
อย่างคุ้มค่าและเพียงพอ และการหา
รายได้ทรัพยากรที่มี 
 

-แผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 
- แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิต ิ
- แผนจัดหารายได ้

3. การบริหารจัดการโครงสร้าง
องค์กรและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 

- แผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณปูโภค (ยงัไม่เข้าสภา
มหาวิทยาลยั) 
- แผนการพฒันามหาวิทยาลัย 
เป็น Green Campus 
- แผนจัดหารายได ้
- แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

4. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึด
ผลสัมฤทธิ ์
 

- แผนประชาสัมพันธ ์
- แผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 
- แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิต ิ
- แผนการอนุรักษ์พลังงาน 
- แผนการพฒันามหาวิทยาลัย 
เป็น Green Campus 
- แผนบริหารและการประกันคณุภาพ 



 

 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย          
พ.ศ. 25๖1 – 25๘๐ 

แผนการพัฒนา                  
มทร.ศรีวิชัย 16 ด้าน 

(ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัย) 
5. บริหารจัดการโดยใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและวิทย
บริการ 

6. บริหารองค์กรโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- แผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 



 

6. ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ไปสู่กลยุทธ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 16  ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ไปสู่กลยุทธ์ 
 
 



 

 

ตารางที่ 3  ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ไปสู่กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นสถาบันผลิตและพฒันาครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยดี้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
4. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติ 

เป้าหมายหลัก 1. การพฒันาก าลังคนที่มีความพรอ้มในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค 

2. เป็นที่พึ่งของสงัคมและชี้น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิภูมิภาค 3. บริหารจัดการองคก์รเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาและการจัดการศึกษา/วิชาการ 
เพื่อสร้างความเป็นเลิศแก่บัณฑิตและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับ
ภูมิภาค 
 

2. การพฒันางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐท์ี่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

3. การพัฒนาการบริการทาง
วิ ช า ก า ร ที่ ส อ ด รั บ กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเชิง
พื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่ง
ของสังคมอย่างแท้จริง 

4. การส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกที่ดีในการการอนุรักษ์ สืบทอด 
บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและชาติ 
 

5. การบริหารจัดการเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีที่เป็นคน
เก่ง คนดี  
2. บัณฑิตที่สามารถน านวัตกรรมมาขับเคลือ่น
เศรษฐกิจและสังคมของภมูิภาคได ้
3. ก าลังคนที่มทีกัษะและมีความสามารถตาม
มาตรฐานอาชีพและพัฒนาตนเอง สังคมได้ตาม
ศักยภาพ 

4.  ง านวิ จั ย  น วั ตก รรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีโดดเด่นตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และภูมิภาค 
5. งานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้
แก้ปัญหาของสังคมและสามารถ
สร้างโอกาสทางธรุกจิ 
6. มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพือ่
รองรับการพฒันาก าลังคนและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ภูมิภาค 

7. ชุมชนและสังคมมีโอกาสไดร้ับ
การบรกิารวิชาการตามความ
ต้องการอย่างมีสว่นร่วมในการการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของ
ภูมิภาค 
8. ยกระดับและพัฒนาฝีมอื
แรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับ
ภูมิภาค 
9. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และชี้น าสถาบันการศกึษาสู่สังคม
การศกึษาแห่งวิชาชีพ 

10. นักศกึษาและบุคลากร มีบทบาทและมจีิตส านกึในการ
อนรุักษ์ สืบทอด บรูณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมของทอ้งถิน่ และมีความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของตน 
11. มีชุมชนต้นแบบในการให้เป็นเป็นแหลง่เรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

12. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
สูง ใช้และใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ 
13. บุคคลากรมีความสุขในการ
ท างานและมีส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาองค์กร 
14. มีงบประมาณเพียงพอต่อ
การพัฒนาองค์กรในทุกด้าน 
15. เป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาล 
 

  



 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ)  
กลยุทธ ์ 1. พัฒนาหลกัสตูรที่สอดคล้องกบัการ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภูมิภาค 
   1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรสู่ความโดด
เด่นโดยใชน้วัตกรรม จ านวน 2 กลุ่ม คอื   
1.) หลักสูตรด้านครูวชิาชีพนกัปฏิบัติ    
2.) หลักสูตรด้านเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายในภูมิภาค 
   1.2 พัฒนาหลกัสูตรใหม่เฉพาะทางที่
เกี่ยวขอ้งกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น 
          1.) สาขาเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 
   1.3 พัฒนาหลกัสูตรใหม่เฉพาะทางที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศใน
ระดับภูมิภาคในลกัษณะ ปวส. ควบ ปริญญาตรี 
เช่น 
           1.) สาขาอุตสาหกรรมดจิิตอล  2.) 
สาขาอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอ์ัจริยะ  3.) 
สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ 4.) สาขาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 
   1.4 พัฒนาหลกัสูตรใหม่ด้านครูวิชาชีพที่
บูรณาการกับหนว่ยงานเพือ่ผลิตครูวิชาชีพใน
สาขาขาดแคลน  เช่น 1.) สาขาครุศาสตร์เกษตร  
2.) สาขาคหกรรมศกึษา  3.) สาขาบริหารธุรกจิ
ศึกษา  4.) สาขาครุศาสตรโ์ยธา 
   1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้น
วิจัยด้านการพัฒนาก าลังคนทางอาชวีศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกบัพัฒนาทกัษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่21  
   2.1 พัฒนานวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นการสร้าง
บัณฑิตนักนวัตกรรม 2 แนวทาง คอื  1.) การ
ผลิตครูวิชาชีพนกัปฏิบัติ (EDU-platform)  2.) 
การผลิตนกัเทคโนโลยีนักนวัตกรรม (TECH-
platform) 
   2.2 พัฒนาทกัษะความเป็นผู้ประกอบ  

1. พัฒนาระบบการบรหิาร
งานวิจัย นวตักรรมและ
สิ่งประดษิฐ์ให้นกัวิจัยมีความสุข 
   1.1 พัฒนาระบบและกลไกที่
เกี่ยวขอ้งทีอ่ านวยความสะดวก
ต่อการท างานวจิัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์
2. พัฒนาศกัยภาพของนกัวิจยั 
นักนวตักรรมและนกัประดษิฐ์ 
   2.1 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้
เข้มแข็งและเกิดผลสัมฤทธิเป็น
รูปธรรม 
   2.2 จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทางเพือ่รองรับการพัฒนา
ก าลังคนและอุตสาหกรรม
เป้าหมายของภูมิภาค 
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อ
สนบัสนุนงานวิจัย นวตักรรม
และสิ่งประดษิฐ ์
   3.1 สร้างความรว่มมอืกับ
เครือข่ายวิจัยภายนอกที่เป็น
แหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
   3.2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์
ร่วมกันกับภาคเอกชน 
4. ส่งเสริมให้มีการน า
ผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
   4.1 พัฒนางานวจิัยที่มี
คุณภาพ จดสทิธิบัตร และใช้สร้าง
โอกาสทางธรุกิจได ้
   4.2 พัฒนาวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดประโยชนแ์ละมี
ผลกระทบตอ่การการพัฒนา
ก าลงัคนและอุตสาหกรรม
เป้าหมายของภูมิภาค 

1. พัฒนาระบบกลไกบรกิาร
วิชาการทีส่ามารถบูรณาการกบั
พันธกจิอื่นของคณะ 
2. ด าเนินการบรกิารวิชาการ
เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติของ
ชุมชนและสังคม 
   2.1 ก าหนดชุมชนเป้าหมาย
เพื่อการบรกิารวิชาการดว้ยแบบมี
ส่วนรว่มเป็นระยะเวลาตอ่เนื่องสู่
ความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน 
(Community Engagement) 
   2.2 บูรณาการความรว่มมอืกับ
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยใน
ชุมชนที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
แกป้ญัหาตามความต้องการของ
ชุมชนในลกัษณะของ
มหาวทิยาลยัรบัใชส้ังคม 
(University Social 
Responsibility) 
4. พัฒนากระบวนการเรยีนรู้
ด้านวิชาชพีในสถานศกึษาที่
จัดการเรยีนการสอนต่ ากวา่
ปรญิญาตรี  
   4.1  สนับสนุนกิจกรรม
เชื่อมโยงสถาบันอุดมศกึษาสู่สบัน
การศกึษาภาคพื้นฐาน 
(Edcational Pipe Line)  
   4.2 สนับสนุนกิจกรรม
สถาบันอุดมศึกษาพีเ่ลี้ยง 
5. พัฒนามาตรฐานอาชีพและ
คณุวุฒิวิชาชพีส าหรบัการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
ระดบัภูมิภาค 
 

1. พัฒนาระบบกลไกการท านุฯที่สามารถบูรณาการกบัพันธ
กิจอืน่ของคณะ 
2. พัฒนานวตักรรมส าหรบัพัฒนาชุมชนเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาแหล่งเรียนรูท้างทางศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (Cultural Engagement) 
   2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนรุักษ์ เผยแพร่ 
   2.2 พัฒนาหลกัสูตรเพือ่การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
3. สนบัสนนุใหบ้คุลกรและนกัศกึษามีบทบาทและมีจติส านกึ
ทีด่ตี่อการท านุฯ 
   3.1 พัฒนานกัศึกษาให้เป็นผูน้ าในศาสนพิธีทั้งพิธรีาษฎรแ์ละ
พิธีหลวง 
   3.2 สนับสนุนกิจกรรมให้นกัศึกษาได้สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของภาคใต ้
4. ส่งเสริมให้มีเกดิรายไดจ้ากมรดกทางศลิปวัฒนธรรม 
(Cultural Enterprise) 

1. การบรหิารจดัการทรพัยากร
บคุคลให้มีความสุขในการ
ท างาน  
   1.1 จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลทั้งคณุวุฒแิละ
ต าแหน่ง โดยมุ่งความเป็นเลิศ
เฉพาะทางและสอดคลอ้งกับ
โครงสร้างและภารกจิขององคก์ร 
   1.2 พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคคลากรสายวิชาการ 
   1.3 พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคคลากรสายสนับสนุน 
   1.4 พัฒนาระบบหมุนเวียน
งานและการการท างานข้ามสาย 
   1.5 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) 
   1.6 จัดตั้งกองทนุเพือ่เป็น
สวัสดิการของบุคลากร 
   1.7 พัฒนาทกัษะการบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลแก่
ผู้บริหารทกุระดับ 
2. การบรหิารจดัการ
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ
เพียงพอ และการหารายได้
ทรพัยากรที่มี 
   2.1 จัดท าแผนกลยุทธท์าง
การเงินที่มุ่งประสิทธภิาพของ
องค์กร 
   2.2 บริหารการใชจ้่าย
งบประมาณด้วยความคุ้มค่าและ
ยึดหลักพอเพียง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อน  



 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ)  
กลยุทธ ์ Innovative Start up แกน่ักศกึษา 

   2.3 สนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริงนอกห้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
   2.4 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกทั้งรฐัและเอกชนเพือ่รว่มกันพัฒนา
ทักษะปฏิบัติให้นกัศึกษา 
   2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผล การ
ทดสอบ ทักษะ และสมรรถนะวชิาชีพที่
เหมาะสมอย่างมีประสทิธิภาพ 
   2.6 พัฒนาเนือ้หาและสื่อ ในรูปแบบออนไลน์ 
(Digital Content) ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
3. พัฒนาศกัยภาพของอาจารย์ให้เปน็ที่
ปรกึษา(Coach) อย่างมืออาชีพ 
   3.1 จัดระบบพี่เลี้ยงด้านการพฒันาทักษะการ
สอนด้านเทคนิควชิาชีพแก่อาจารย์ 
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3.3  พัฒนาอาจารย์ด้านทกัษะและเทคโนโลยี
เฉพาะทางที่สอดคลอ้งกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ    
   3.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับสถานประกอบการแบบระยะ
ยาว 
   3.5 สนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการของอาจารย์โดยใช้นวตักรรมที่เกิดจาก
การเรียนการสอน 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพฒันา
ทกัษะทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียน
การสอน 
   4.2 จัดพืน้ที่ส าหรับให้บริการและกระตุน้การ
เรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของนักศกึษาด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ (Co-working Space) 

  4.3 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แบบมุ่งเป้าใน
ประเดน็เชิงพืน้ที ่
   4.4 พัฒนาโจทย์วิจัยจากความ
ต้องการของชุมชน สังคมและ
ผู้ประกอบการโดยตรง 
   4.5 สนับสนุนให้มกีารน าเสนอ
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
5. ส่งเสริมให้มีเกดิรายไดจ้าก
การวจิัย นวตักรรมและ
สิ่งประดษิฐ ์
   5.1 พัฒนาระบบบ่มเพาะ
ธุรกจิทีเ่กิดจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  
   5.2 พัฒนาผลงานวจิัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทีเ่กดิ
โอกาสทางธรุกิจ 

   5.1 ร่วมมอืกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพือ่จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
   5.2 พัฒนาสถานทีท่ดสอบและ
เป็นองคก์รรับรองมาตรฐานอาชีพ
และคุณวฒุิวิชาชีพ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สนบัสนุนการบรกิารวิชาการใน
ลกัษณะประชารัฐ 
7. สนองงานพระราชด ารทิี่
เกีย่วข้องกบัการพฒันาอาชพี
ของคน 
   7.1 สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
   7.2 สนับสนุนการด าเนนิงาน
ในโครงการอนรุักษ์พนัธกุรรมพืช
ในสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ 
อพ.สธ.) 
8. ส่งเสริมให้มีเกดิรายไดจ้าก
การการบรกิารวิชาการ 
   8.1 พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาก าลังคนด้านครูวชิาชีพ 
   8.2 พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาศกัยภาพของ
ผู้สูงอายุ 
   8.3 พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาก าลังคนในเขต
เศรษฐกิจพเิศษ 
   8.4 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นครู
วิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ยุทธศาสตรข์องคณะ 
   2.3 จัดท าแผนการหารายได้
จากการวจิัย ทรัพย์สินทางปัญญา 
การบรกิารวิชาการ การท านุฯ 
การฝกึทกัษะนักศกึษา และ
ทรัพยากรของคณะ 
   2.4 สนับสนุนให้มกีารขอรับ
การสนับสนนุงบประมาณจาก
ส่วนราชการในมิต ิAgenda , 
Area และโครงการประชารัฐ เพิ่ม
มากขึน้ 
3. การบรหิารจดัการโครงสร้าง
องคก์รและเครื่องมืออุปกรณ ์
   3.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้สอดคล้องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
   3.2 พัฒนาพื้นที่เพื่อพฒันา
ศักยภาพและทักษะของบุคลากร
และนกัศึกษา เช่น   
1.) Co-working space     
2.) หน่วยพัฒนาเทคนิคและสือ่
การสอน   
3.) หน่วยออกแบบและพฒันา
มีเดียร์สมัยใหม่   
4.) หน่วยออกแบบและพฒันา
ต ารา   
5.) Computer center    
6.) หน่วยพัฒนานวัตกรรม 
   3.3 ร่วมมอืกับเอกชนในการ
พัฒนาห้องปฏิบัตกิารเฉพาะทาง
ในคณะ เช่น หอ้งปฏิบัติการทางปิ
โตรเคมีจากบริษัทเชฟรอน  
ห้องปฏิบัติการสือ่สารทาง
โทรคมนาคมจาก DTAC เป็นต้น  
  



 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ)  
กลยุทธ ์    4.3 พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่

รองรับการอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
   4.4 พัฒนาพืน้ที่ส าหรับเสริมทักษะการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเช่น เช่น ห้องโปรเจค  ห้องพฒันา
นวัตกรรม 
   4.5 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในคณะที่
สอดคล้องกับแนวทาง Green University ของ
มหาวิทยาลัย  
5. พัฒนานกัศกึษาให้เปน็พลเมืองโลกทีด่แีละ
เป็นพลังของภูมิภาค 
   5.1 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของ
นักศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน 
   5.2 จัดกิจกรรมที่สร้างค่านิยมในการเป็นเป็น
คนเกง่และด ีและบัณฑิตที่พึงประสงค ์
   5.3 ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานที่สอดคล้อง
กับความความต้องการของผู้ประกอบการ 
   5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการการพัฒนานกัศกึษา
เป็นผู้ประกอบการ 
   5.5 ส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกับ
การพัฒนานวัตกรรม 
   5.6 สนับสนุนกิจกรรมการฝกึงาน หรือ ฝังตัว
ในสถานประกอบการของนกัศึกษา 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน 
   6.1 สร้างความรว่มมอืกับสถาบันผลิตครู
วิชาชีพและสถาบันที่เกี่ยวขอ้งเพือ่พัฒนาบัณฑิต
วิชาชีพคร ู 
   6.2 สร้างความรว่มมอืในการพฒันาก าลงัคน
และองคก์รกับองคก์รวิชาชีพ บริษัทชัน้น าที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศใน
ระดับภูมิภาค 
   6.3 สร้างความรว่มมอืกับเครอืข่ายศิษย์เก่าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนทกัษะและวิชาการ และ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 
 

   4. การบรหิารจดัการองคก์รโดย
ยึดผลสัมฤทธิ ์
  4.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้  
   4.2 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทางการศกึษา 
   4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารใน
องค์กรและประชาสมัพันธ์
ภาพลักษณ์แก่บุคคลภายนอกที่มี
ประสิทธภิาพ 
   4.4 พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยง 
   4.5 พัฒนาองคก์รโดยใช้
แนวทาง Green campus  
5. บรหิารจดัการโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
   5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารองคก์รและการ
ตัดสินใจ  
   5.2 พัฒนาระบบ Smart 
Office 
   5.3 พัฒนาระบบการบรกิาร
แบบ One stop-service 
6.บรหิารองคก์รโดยยดึหลกัธรร
มาภบิาล 



 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ)  
กลยุทธ ์    6.4 กจิกรรมการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

ระดับชาติและนานาชาตเิพื่อสร้างความโดดเด่น
ให้แก่นกัศึกษา 
7. พัฒนารปูแบบการศกึษาตลอดชีวติ 
   7.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา
ก าลังคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศกึษา เช่น ระบบ 
Credit Bank 
   7.2 พัฒนาหลกัสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น MOOC , Web base 
instruction เป็นต้น 
 

    

 


