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ฉบับปรับปรุง 22 เมษายน 2563

ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแล

ด้านการจัดการศึกษา
1. 1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี

รำยได้สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต  ำ
ที กฎหมำยก ำหนด
เปล่ียนเป็น : ร้อยละของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูง
กว่ำอัตรำค่ำจ้ำง 15,000 
บำท/เดือน

25 ร้อยละ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ − ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
ระดับปริญญำโทของ มทร.ศรีวิชัย ที ส ำเร็จกำรศึกษำภำคปกติและภำค
สมทบของปีกำรศึกษำก่อนหน้ำปีรำยงำนผลข้อมูล (ปี 2561)
− รำยได้ หมำยถึง เงินเดือนหรือค่ำตอบแทน ที ได้รับจำกกำรประกอบ
อำชีพท้ังงำนประจ ำและธุรกิจส่วนตัว รวมถึงรำยได้เสริม

 - ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ที เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำก่อน
หน้ำปีรำยงำนผลข้อมูล (ปี 2561)
 - ข้อมูลจำกกำรบันทึกข้อมูลของบัณฑิตที เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร

กรณีท่ี 1

กรณีท่ี 2

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย  - รองอธิกำรบดี (ผศ.ยุทธนำ)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

15 ร้อยละ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ − ผู้สอน หมำยถึง บุคลำกรสำยวิชำกำรของ มทร.ศรีวิชัย ประเภท 
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั วครำว 
ที ปฏิบัติหน้ำที ด้ำนกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักและภำรกิจด้ำนอื นๆ ที 
ได้รับมอบหมำย

− คุณสมบัติ Smart teacher ประกอบด้วย
      S : Skill   − ทักษะวิชำชีพครู
                   − ทักษะกำรถ่ำยโอนควำมรู้
                   − ทักษะด้ำนภำษำ
                   − ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์
     M : Management มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที เป็น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
      A : Attitude กำรมีจิตส ำนึกของควำมเป็นครู
      R : Resourse กำรมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสิ งแวดล้อมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
      T : Technology กำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสืบค้น
      โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
คุณสมบัติ Smart Teacher  2 ประเด็นดังน้ี
      1. S : Skill (ผู้สอนผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษที 
มหำวิทยำลัยก ำหนด , ผู้สอนที มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
 Learning)
      2. T : Technology (ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้สอน
ที จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS , ผ่ำนกำรอบรมด้ำน IT)

2. ร้อยละของผู้สอนที ผ่ำนกำร
พัฒนำให้มีคุณสมบัติ SMART
 TEACHER

2.   − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำวิทยำลัยฯ 
ที รับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
− ฐำนข้อมูลผู้สอนที มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ของคณะ/วิทยำลัย
− ฐำนข้อมูลผู้สอนที ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน IT ของ
คณะ/วิทยำลัย (ท้ังน้ีหลักสูตรดังกล่ำวจะต้องมีใบ
ประกำศนียบัตรรับรอง หรือเป็นหลักูตรที มีโครงกำร
รองรับและมีรำยละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที ชัดเจน โดย
หลักสูตรฝึกอบรม หมำยถึง องค์ควำมรู้ของเน้ือหำใน
กำรอบรมที ประกอบไปด้วย หัวข้อวิชำ เทคนิค วิธีกำร 
แผนกำรสอน กิจกรรม วิชำกำร เพื อให้ผู้เข้ำรับอบรม
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบกำรณ์ 
ทิศทำงของกำรเปลี ยนแปลง พฤติกรรม ตำมเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที วำงไว้)

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

คู่มือตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ล าดับ

จ ำนวนผู้สอนที่มีคะแนนสอบสมรรถณะภำษำอังกฤษ
ผ่ำนเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด และหรือ

จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ และหรือผ่ำนกำรอบรมด้ำน IT และหรือ
ผู้สอนที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning

(อย่ำงน้อย 2 ประเด็น จำก 4 ประเด็น)
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมผู้สอนที่ลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในปีท่ีรำยงำน

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรท่ีมีรำยได้สูงกว่ำ 15,000 บำท/เดือน
_________________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทั้งหมด

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรที่มีรำยได้สูงกว่ำ 15,000 บำท/เดือน
_________________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทั้งหมด



ฉบับปรับปรุง 22 เมษายน 2563

ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

3. 3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม

30 ร้อยละ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ − นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โท ในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง
   1. ผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่ำ หรือ
   2. ผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมที ก่อให้เกิดมูลค่ำเชิงพำณิชย์

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ของ
ผู้เรียนจำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนจะต้องเป็นผลงาน
ตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

4. 4. ร้อยละของหลักสูตรที รับ
ผู้เรียนได้ตำมแผน

80 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − หลักสูตร หมำยถึง หลักสูตรที มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ 
มทร.ศรีวิชัย ในระดับ ปวส. , ป.ตรี , ป.โท ในรอบระยะเวลำที รำยงำน
ผล
− แผน หมำยถึง แผนรับนักศึกษำประจ ำรอบที รำยงำนผล 
(ภำคกำรศึกษำที  1/2563)

− รำยงำนสถิติจ ำนวนนักศึกษำ เปรียบเทียบแผนรับ
นักศึกษำกับจ ำนวนนักศึกษำที รับไว้ จำกส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

5. 5. ร้อยละของผู้สอนที มี
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning

90 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − Active learning หมำยถึง กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม กำรมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ในรูปแบบที หลำกหลำย เช่น 
กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ระดมสมอง แลกเปลี ยนควำมคิดเห็น เป็น
ต้น

− แบบประเมินอำจำรย์ผู้สอนที จัดกระบวนกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยนักศึกษำเป็นผู้ประเมิน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นผู้พัฒนำระบบ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในปีท่ีรำยงำน
_____________________________________________________________ x100

จ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด

จ ำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำเป็นไปตำมแผน
__________________________________   x 100

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่ีมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning
_______________________________________________________ x 100

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

70 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ /
คณะ/วิทยำลัย

7. 7. ร้อยละของผู้สอนที สอบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษที 
มหำวิทยำลัยก ำหนด

60 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร  − มหำวิทยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเครื องมือในกำรทดสอบ
สมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับผู้สอน โดยก ำหนดเกณฑ์สอบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 1 ระดับ ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื อง แนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
กองบริหำรงำนบุคคล /
คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

8. 8. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อสิ งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ (Ecosystem)

85 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง บุคลำกรสำยวิชำกำร , บุคลำกรสำยสนับสนุน 
และนักศึกษำ มทร.ศรีวิชัย ที ใช้บริกำรสิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้
−  สิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้ หมำยถึง ควำมพร้อมทำงกำยภำพที 
มหำวิทยำลัยฯ จัดให้กับผู้ใช้บริกำร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน วัสดุ สิ งพิมพ์ พ้ืนที 
ส ำหรับกำรเรียนรู้ เป็นต้น

 - ฐำนข้อมูลระบบประเมินอำจำร์ผู้สอน (หำรือ
ประเด็นกำรประเมินกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน)
 - พัฒนำระบบประเมินสิ งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับ 
อำจำรย์ , บุคลำกร (ยังไม่มี)

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน /
ส ำนักวิทยบริกำรฯ /
ส ำนักงำนวิทยำเขต /
กองกลำง /
คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

9. 9. จ ำนวนกิจกรรมที ร่วมมือกับ
เครือข่ำย ภำยนอกเพื อใช้
ประโยชน์จำกระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ร่วมกัน

15 กิจกรรม ตัวช้ีวัดมำตรกำร − เครือข่ำยภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที ตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยฯ
− กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมที บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
− ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) หมำยถึง สิ งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
ของหน่วยงำนเครือข่ำยภำยนอก ที เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ ส ำหรับ
บุคลำกรและนักศึกษำ มทร.ศรีวิชัย เช่น พ้ืนที กำรเรียนรู้ , 
ห้องปฏิบัติกำร, เครื องมือ, เครื องจักร เป็นต้น

− ฐำนข้อมูลกำรท ำกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ
นิเวศน์กับหน่วยงำนภำยนอกที ท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยหรือคณะ/วิทยำลัย (MOU หรือ MOA)

 จ ำนวนกิจกรรมที ร่วมมือกับเครือข่ำย ภำยนอกเพื อใช้ประโยชน์จำกระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ร่วมกัน ของปีที รำยงำน

คณะ/วิทยำลัย คณะ/วิทยำลัย

 − LMS หมำยถึง ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนที ท ำหน้ำที บริหำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ สำมำรถเข้ำถึงเน้ือหำ
กิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยออนไลน์ โดยองค์ประกอบของ LMS
 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี
       1. ระบบจัดกำรหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งำน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหำรระบบ โดยสำมำรถ
เข้ำสู่ระบบจำกที ไหน เวลำใดก็ได้ โดยผ่ำน เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
ระบบสำมำรถรองรับจ ำนวน user และจ ำนวนบทเรียนได้ไม่จ ำกัด โดย
ข้ึนอยู่กับ hardware/software ที ใช้ และระบบสำมำรถรองรับกำรใช้
งำนภำษำไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ
       2. ระบบกำรสร้ำงบทเรียน (Content Management) 
ประกอบด้วยเครื องมือในกำรช่วยสร้ำง Content ซึ งสำมำรถใช้งำนได้
ดีท้ังกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนในรูปแบบ 
Streaming Media 
       3. ระบบกำรทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation 
System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบกำรสุ่มข้อสอบสำมำรถจับ
เวลำกำรท ำข้อสอบและกำรตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลย รำยงำน
สถิติ คะแนน และสถิติกำรเข้ำเรียนของนักเรียน
       4. ระบบส่งเสริมกำรเรียน (Course Tools) ประกอบด้วย
เครื องมือต่ำงๆ ที ใช้สื อสำรระหว่ำง ผู้เรียน-ผู้สอน และ ผู้เรียน-ผู้เรียน 
ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสำมำรถเก็บ History ของ
ข้อมูลเหล่ำน้ีได้
       5. ระบบจัดกำรข้อมูล (Data Management System) 
ประกอบด้วยระบบจัดกำรไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเน้ือที เก็บข้อมูล
บทเรียนเป็นของตนเอง

− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนระบบ LMS ของมหำวิทยำลัยฯ 
ที รับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
− ฐำนข้อมูลกำรใช้งำนสื อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ของคณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัยร้อยละของผู้สอนที จัดกำร
เรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็ม
รูปแบบ

6.6. จ ำนวนผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
(LMS หรือ สื่อออนไลน์อื่นๆ)

____________________________________________ x 100
จ ำนวนผู้สอนท้ังหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
____________________________________________________ x 100

จ ำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมผู้สอนท่ีลำศึกษำต่อ)

คะแนนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร
________________________________ x 100

คะแนนเต็ม

(จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีท่ีรำยงำนผล -
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

10. 10. ร้อยละกำรเพิ มข้ึนของผู้เรียน
ที สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพ
จำกองค์กรภำยนอก

เพิ มข้ึน
อย่ำงน้อย
ร้อยละ 5

ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − สมรรถนะวิชำชีพ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติวิชำชีพ โดย
ใช้ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ ที บูรณำกำรกันอย่ำงเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
− องค์กรวิชำชีพ หมำยถึง องค์กรที จัดต้ังข้ึนตำมที บัญญัติตำมกฏหมำย
วิชำชีพ ที ท ำหน้ำที เป็นผู้ก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรท ำงำนและจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชำชีพประเภทต่ำงๆ เช่น แพทยสภำ , สภำวิศวกร , 
สภำสถำปนิกไทย เป็นต้น
    โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
สมรรถนะวิชำชีพไว้ 4 ศำสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศำสตร์, สถำปัตยกรรม
ศำสตร์, สัตวแพทยศำสตร์ และแพทย์แผนไทย

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะวิชำชีพจำกองค์กรวิชำชีพ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย
- คณธ

11. 11. ร้อยละกำรเพิ มข้ึนของผลงำน
นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์
ของผู้เรียน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนนวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ของ
ผู้เรียน จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนจะต้องเป็นผลงาน
ตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

12. 12. ร้อยละกำรเพิ มข้ึนของคะแนน
สอบสมรรถนะภำษำอังกฤษ
ของผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี 
ป.โท ในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
ในหลักสูตรระยะส้ัน
− มหำวิทยำลัยฯ ใช้แบบทดสอบ RUTS Test เป็นเครื องมือในกำรวัด
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียน 

− ฐำนข้อมูลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (RUTS Test) ที 
รับผิดชอบโดยศูนย์ภำษำ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน / 
คณะ/วิทยำลัย /
ศูนย์ภำษำ

ศูนย์ภำษำ

13. 13. ร้อยละกำรเพิ มข้ึนของคะแนน
สอบสมรรถนะเทคโนโลยี
ดิจิทัลของผู้เรียน

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − ผู้เรียน หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.
โทในภำคปกติหรือภำคสมทบ และหมำยถึงผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรระยะส้ัน
− สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้
งำนด้ำนสำรสนเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรีของ มทร.ศรีวิชัย 
โดยวัดจำกกำรสอบมำตรฐำน IC3

− ฐำนข้อมูลกำรสอบสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ 
(IC3) ที รับผิดชอบโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ส ำนักวิทยฯ /
คณะ/วิทยำลัย

ส ำนักวิทยฯ

14. 14. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นผู้ประกอบกำร

4 ร้อยละ ตัวช้ีวัดมำตรกำร − ผู้ประกอบกำร หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ที คิดริเริ มจัดต้ังธุรกิจ
ข้ึนมำเป็นของตนเอง มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และด ำเนินธุรกิจ
ทุกด้ำนด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจและยอมรับควำมเสี ยง
ที อำจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำ เพื อมุ่งหวังผลก ำไรที เกิดจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจตนเอง อำจจะจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ มหรือไม่ก็ได้

− ข้อมูลระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที เข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำก่อนหน้ำปี
รำยงำนผลข้อมูล
หมำยเหตุ
- กรณีรำยงำนผล รอบที  1 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2561
- กรณีรำยงำนผล รอบที  2 และ 3 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรของปีกำรศึกษำ 2562

                                                                                           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน /
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

(จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนผู้สอบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ) 

_________________________________________ x 100
จ ำนวนผู้สมัครสอบสมรรถนะวิชำชีพของปีก่อนหน้ำ

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเป็นผู้ประกอบกำร
__________________________________ x 100

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด

(จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีที่รำยงำนผล -
จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ) 

____________________________________________________________________ x 100
จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีท่ีรำยงำนผล -
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ)
_________________________________________________ x 100

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียนของปีก่อนหน้ำ

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีที่รำยงำนผล -
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ)

_____________________________________________________  x 100
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศ IC3 ของปีก่อนหน้ำ
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

ด้านการสร้างผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
15. 1. ร้อยละของผลงำนวิจัย 

สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมเพื อสร้ำง
มูลค่ำเชิงพำณิชย์

30 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำ หรือ
งำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้
ได้มำซึ งข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม

− ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
แต่ละคณะ / วิทยำลัย / ส ำนัก / สถำบัน / กอง ที 
รับผิดชอบโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื อสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ หมำยถึง 
กำรน ำข้อมูลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน/สังคม หรือท้องถิ นที 
แสดงควำมประสงค์มำยังหน่วยงำนหรือผู้วิจัย รวมถึงกำรน ำข้อมูลจำก
ผลงำนวิจัยไปพัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส าหรับบุคลากร

16. 2. ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภำยนอกเพิ มข้ึน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − เงินทุนวิจัยภำยนอก หมำยถึง ทุนวิจัยที ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่ง
ทุนนอกมหำวิทยำลัยทุกแหล่งทุน (ยกเว้นงบประมำณเงินรำยได้) ได้แก่
 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณของรัฐผ่ำนหน่วยงำนผู้ให้ทุน เช่น 
สวทช. , วช. , สวก. , พพ. และ สนพ. ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก
ภำคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลเงินทุนวิจัย ที รับผิดชอบโดยสถำบันวิจัย
และพัฒนำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/ 
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

17. 3. จ ำนวนหน่วยงำน  ที น ำ
ผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

15 หน่วยงำน ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
− ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำ หรือ
งำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้
ได้มำซึ งข้อมูล ค ำตอบ
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวิจัยไป
พัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนหน่วยงำนที น ำผลงำนวิจัย 
สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดยเป็นผลงำนที ข้ึนทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที น ำผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ที 
ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำในปีที รำยงำน ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส าหรับบุคลากร

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ ในปีท่ีรำยงำน
____________________________________________________ x 100

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีแล้วเสร็จตำมแผนของปีก่อนหน้ำ

(เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีท่ีรำยงำนผล - เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีก่อนหน้ำ)
_________________________________________________________ x 100

เงินทุนวิจัยทั้งหมดของปีก่อนหน้ำ

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ 



ฉบับปรับปรุง 22 เมษายน 2563

ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

ร้อยละของผลงำนวิจัย 
สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและพันธกิจ
อื นอีก อย่ำงน้อย 1 ด้ำน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำ หรือ
งำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้
ได้มำซึ งข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บูรณำกับกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจ
อื น แต่ละคณะ / วิทยำลัย
− ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนที แสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำร

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/ 
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

− กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น หมำยถึง กำรจัด
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ ไป
เชื อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ เป็นหลักและ
เชื อมโยงไปยังพันธกิจอื นๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม และด้ำนกำร
วิจัย สิ งประดิษฐ์นวัตกรรม
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส าหรับบุคลากร

19. 5. จ ำนวนศูนย์ควำมเป็นเลิศ 1 ศูนย์ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ศูนย์ควำมเป็นเลิศ หมำยถึง ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงที มีกลุ่ม
นักวิจัยเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน ด ำเนินกำรร่วมกันต้ังแต่ 7 คน
ข้ึนไป มีแผนกำรวิจัยที ชัดเจนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง เน้นกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ที เป็นอัตลักษณ์เฉพำะทำงตำมควำมเห็นชอบของ
มหำวิทยำลัย

− ฐำนข้อมูล จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวนศูนย์ควำมเป็นเลิศ สถำบันวิจัยและพัฒนำ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

20. 6. จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์
 นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที น ำไปใช้ประโยชน์เพิ มข้ึน

8 ผลงำน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำ หรือ
งำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้
ได้มำซึ งข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยฯน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนแบบให้เปล่ำหรือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที 
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ มเชิงพำณิชย์

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้ประโยชน์ ที รับผิดชอบโดย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื อสร้ำงมูลค่ำเชิง
พำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้แก่
ชุมชน/สังคม หรือท้องถิ นที แสดงควำมประสงค์มำยัง
หน่วยงำนหรือผู้วิจัย รวมถึงกำรน ำข้อมูลจำกผลงำนวิจัย
ไปพัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส าหรับบุคลากร

18. 4. จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่น

__________________________________________________ x 100
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ท้ังหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ปีท่ีรำยงำน -
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ปีก่อนหน้ำ
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

21. 7. จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์
 นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์
 ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 ผลงำน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ผลงำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำ หรือ
งำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยวิธีกำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้
ได้มำซึ งข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวิจัยไป
พัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ของบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกร
สำยสนับสนุน แต่ละคณะ / วิทยำลัย / ส ำนัก / สถำบัน
 / กอง ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  และเป็นผลงำน
ที ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ และเป็นผลงำนที ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ในปีที รำยงำน

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ /
คณะ/วิทยำลัย

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส าหรับบุคลากร

ด้านการบริการวิชาการ
22. 1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภำค

 มีคุณภำพชีวิตที ดีข้ึน
คะแนนกำรวัด
คุณภำพชีวิต

เพิ มข้ึน 
ร้อยละ 5

ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − ชุมชน สังคม หมำยถึง กลุ่มคนที อำศัยอยู่ในอำณำเขตเดียวกัน มี
ควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีควำมศรัทธำ ควำมเชื อ เช้ือชำติ กำรงำน
 มีควำมสนใจและปฏิบัติงำนในวิถีชีวิตประจ ำวันที คล้ำยคลึงกัน มีควำม
เอ้ืออำทรต่อกัน
− กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน ของมหำวิทยำลัยฯ ครอบคลุม
ถึงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชำวบ้ำนในชุมชนและสถำนประกอบกำร
− ภูมิภำค หมำยถึง ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย อันดำมัน ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ
 และ IMT-GT (ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย)

 - แบบกำรวัดระดับคุณภำพชีวิตที ได้จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของผู้รับบริกำรวิชำกำร ซึ งจัดท ำโดย
หน่วยบริกำรวิชำกำร

หน่วยบริกำรวิชำกำร /
คณะ/วิทยำลัย

หน่วยบริกำร
วิชำกำร/
คณะ/วิทยำลัย

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

− คุณภำพชีวิต หมำยถึง ควำมสมบูรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ และกำรอยู่ในสิ งแวดล้อมที ดีโดยใช้เครื องมือวัดคุณภำพชีวิต
ขององค์กรทำงอนำมัยโลก ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภำชีวิต
 4 ด้ำน ดังน้ี
     1. ด้ำนร่ำงกำย (physical domain) คือ กำรรับรู้สภำพทำงด้ำน
ร่ำงกำยของบุคคล ซึ งมีผลต่อชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรรับรู้สภำพควำม
สมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกสุขสบำย ไม่มีควำม
เจ็บปวด กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถที จะจัดกำรกับควำมเจ็บปวดทำง
ร่ำงกำยได้ กำรรับรู้ถึงพละก ำลังในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรรับรู้
ถึงควำมเป็นอิสระที ไม่ต้องพึ งพำผู้อื น กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำร
เคลื อนไหวของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันของตน กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรรับรู้ว่ำตน
ไม่ต้องพึ งพำยำต่ำง ๆ หรือกำรรักษำทำงกำรแพทย์ อื น ๆ เป็นต้น

( คะแนนคุณภำพชีวิตหลังรับบริกำรวิชำกำร -
คะแนนคุณภำพชีวิตก่อนได้รับกำรบริกำรวิชำกำร )

_____________________________________  x 100
คะแนนคุณภำพชีวิตก่อนได้รับกำรบริกำรวิชำกำร
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

     2. ด้ำนจิตใจ (psychological domain) คือ กำรรับรู้สภำพทำง
จิตใจของตนเอง เช่น กำรรับรู้ควำมรู้สึกทำงบวกที บุคคลมีต่อตนเอง 
กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง
 กำรรับรู้ถึงควำมมั นใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมคิด ควำมจ ำ สมำธิ 
กำรตัดสินใจ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เรื องรำวต่ำง ๆ ของตน 
กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับควำมเศร้ำ หรือกังวล กำร
รับรู้เกี ยวกับควำมเชื อต่ำง ๆ ของตน ที มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น 
กำรรับรู้ถึงควำมเชื อด้ำนวิญญำณ ศำสนำ กำรให้ควำมหมำยของชีวิต 
และควำมเชื ออื น ๆ ที มีผลในทำงที ดีต่อกำรด ำเนินชีวิต มีผลต่อกำร
เอำชนะอุปสรรค เป็นต้น
     3. ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social relationships) คือ กำร
รับรู้เรื องควำมสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื น กำรรับรู้ถึงกำรที ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกบุคคลอื นในสังคม กำรรับรู้ว่ำตนได้เป็นผู้ให้ควำม
ช่วยเหลือบุคคลอื นในสังคมด้วย รวมท้ังกำรรับรู้ในเรื องอำรมณ์ทำงเพศ
 หรือกำรมีเพศสัมพันธ์

     4. ด้ำนสิ งแวดล้อม (environment) คือ กำรรับรู้เกี ยวกับ
สิ งแวดล้อม ที มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น กำรรับรู้ว่ำตนมีชีวิตอยู่อย่ำง
อิสระ ไม่ถูกกักขัง มีควำมปลอดภัยและมั นคงในชีวิต กำรรับรู้ว่ำได้อยู่
ในสิ งแวดล้อมทำงกำยภำพที ดี ปรำศจำกมลพิษต่ำง ๆ กำรคมนำคม
สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้ำนกำรเงิน สถำนบริกำรทำงสุขภำพและ
สังคมสงเครำะห์ กำรรับรู้ว่ำตนมีโอกำสที จะ ได้รับข่ำวสำร หรือฝึกฝน
ทักษะต่ำง ๆ กำรรับรู้ว่ำตนได้มีกิจกรรมสันทนำกำร และมีกิจกรรมใน 
เวลำว่ำง เป็นต้น

23. 2. ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำร
ที บูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนและพันธกิจอื น  อย่ำง
น้อย 1 ด้ำน

30 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง โครงกำรบริกำรวิชำกำรที 
มหำวิทยำลัยฯ ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
ในรูปแบบต่ำงๆ ในสำขำที มุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจบริกำร (กำรโรงแรม กำร
ท่องเที ยว ฯลฯ) ศิลปะกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์ ด้ำนผลิตภัณฑ์และ
แฟชั น กำรจัดกำรด้ำนสิ งแวดล้อม กำรอนุรักษ์สร้ำงสรรค์มรดก 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ น ฯลฯ  ซึ งอำจจัดโดยให้เปล่ำ 
หรือคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม
− กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น หมำยถึง กำรจัดให้
ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ ไป
เชื อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ เป็นหลักและ
เชื อมโยงไปยังพันธกิจอื นๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม และด้ำนกำร
วิจัย สิ งประดิษฐ์นวัตกรรม

− ฐำนข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรที หน่วยงำนได้รับ
จัดสรรปีประจ ำปีงบประมำณน้ันๆ
− ฐำนข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรที บูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและพันธกิจอื น ของคณะ / วิทยำลัย ที 
รับผิดชอบโดยหน่วยบริกำรวิชำกำร
− ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนที แสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำร จำกคณะ/
วิทยำลัย

หน่วยบริกำรวิชำกำร/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

24. 3. ร้อยละของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรเพิ มข้ึน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − รำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง รำยรับที เกิดจำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร ได้แก่ กำรให้แนวควำมคิด กำรออกแบบ กำรผลิต 
กำรสร้ำง กำรควบคุม กำรติดต้ัง กำรซ่อมแซม กำรปรับปรุง กำร
ประกอบกำรส่งเสริม กำรพัฒนำ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำ กำรตรวจวิเครำะห์ กำรส ำรวจ กำร
ทดสอบ กำรประมวลผล กำรวำงระบบ กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  กำร
ให้บริกำรเครื องมือและอุปกรณ์ กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งำนบริกำร
ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอื นๆ และ
กำรรับจ้ำงวิจัยที หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยฯ หรืออำจำรย์ ข้ำรำชกำร
 พนักงำน ลูกจ้ำง หรือนักศึกษำร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอกให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำร องค์กร รัฐวิสำหกิจ หรือ
เอกชน ท้ังน้ีไม่รวมถึงงำนที มหำวิทยำลัยฯ ขอควำมช่วยเหลือเงิน
อุดหนุนจำกส่วนรำชกำร องค์กร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน หรือองค์กร
ระหว่ำงประเทศ (ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
 ว่ำด้วยกำรบริกำรวิชำกำรที ก่อให้เกิดรำยได้ พ.ศ. 2557)

− ฐำนข้อมูลรำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรที ก่อให้เกิด
รำยได้ (100%)

หน่วยบริกำรวิชำกำร/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

จ ำนวนโครงกำรให้บริกำรท่ีบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรประจ ำปีทั้งหมด

(รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ ประจ ำปีที่รำยงำน -
รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ ของปีก่อนหน้ำ)
_____________________________________________________ x 100

รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ ของปีก่อนหน้ำ

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรของปีท่ีรำยงำนผล -
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

25. 4. ร้อยละของงบประมำณจำก
แหล่งทุนที เป็นเครือข่ำยเพิ มข้ึน

10 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − งบประมำณจำกแหล่งทุนที เป็นเครือข่ำย หมำยถึง งบประมำณที 
ได้รับจำกเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลงบประมำณจำกแหล่งทุนที เป็นเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยบริกำรวิชำกำร

หน่วยบริกำรวิชำกำร/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม
26. 1. ร้อยละกำรเพิ มข้ึนของ

นวัตกรรมที สร้ำงคุณค่ำต่อ
มรดกวัฒนธรรมและ
สิ งแวดล้อม

5 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − มรดกวัฒนธรรม หมำยถึง สิ งสร้ำงสรรค์ของคนในอดีตที เป็นรูปแบบ
ที จับต้องได้ (Tangible) เช่น ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม สิ งก่อสร้ำง 
รวมท้ังนำมธรรม (Intangible) เช่น ภำษำ ศีลธรรม จริยธรรม 
สุนทรียศำสตร์ ตลอดจนอำหำรกำรกิน กำรแต่งกำย ศำสนำ และควำม
เชื อ ฯลฯ (อ้ำงอิงจำก องค์กำรวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ (UNESCO)) และ มทร.ศรีวิชัยได้มุ่งเน้นด ำเนินกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม 3 ด้ำน ดังน้ี
     1) มกดกภูมิปัญญำท้องถิ น
     2) มรดกทำงวัฒนธรรมที จับต้องได้
     3) มรดกทำงวัฒนธรรมที จับต้องไม่ได้
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร ที สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม
รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมที สร้ำงคุณค่ำมรดกวัฒนธรรม
และสิ งแวดล้อม จำกส ำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

ส ำนักศิลปวัฒนธรรม
ศรีวิชัย/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย  - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.กฤษพงค์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

27. 2. จ ำนวนวิสำหกิจวัฒนธรรมที 
ได้รับกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรม

3 ผลงำน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − วิสำหกิจวัฒนธรรม คือกำรรวมตัวของกลุ่มคนเพื อด ำเนินกำรท ำนุ
บ ำรุง สืบทอด รักษำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ น และสิ งแวดล้อม
 ด้วยหลักกำรออกแบบอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยกำรน ำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ำมำช่วยขับเคลื อนตำมแนวควำมคิด
วิสำหกิจวัฒนธรรม ที ก่อให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำเพิ มด้วยกลไกทำง
กำรตลำด และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
สิ งแวดล้อมร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริกำร
วิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ
− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมที น ำไปพัฒนำวิสำหกิจวัฒนธรรม
 จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

จ ำนวนวิสำหกิจวัฒนธรรมที ได้รับกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรม ของปีที รำยงำน ส ำนักศิลปวัฒนธรรม
ศรีวิชัย/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

28. 3. จ ำนวนชุมชนที มีส่วนร่วมใน
กำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ

6 ชุมชน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร  - ชุมชน หมำยถึง กำรอยู่รวมกันของกลุ่มคนจ ำนวนหนึ งในพ้ืนที แห่ง
หนึ ง เพื ออำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในบริเวณน้ันในกำรด ำรงชีวิต
 - กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ หมำยถึง กำรที ชุมชน
และมหำวิทยำลัยฯ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุชมนได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในทุกๆ กิจกรรมกำรจัดกำรขยะ  ไม่ว่ำจะเป็นต้ังแต่กระบวนกำร
ร่วมรับรู้สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ ร่วมวำงแผนและตัดสินใจ ร่วม
ท ำกิจกรรมโครงกำร เช่น กำรคัดแยกขยะ กำรลดขยะ กำรเพิ มมูลค่ำ
ให้กับสิ งของที เรำไม่ต้องกำร เป็นต้น รวมถึงกำรร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน

 - ฐำนข้อมูลจ ำนวนชุมชนที มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
กำรจัดกำรขยะ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับชุมชน ที เก็บ
ข้อมูลโดยหน่วยงำน

จ ำนวนชุมชนที มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะ ร่วมกับมหำวิทยำลัยฯ 
ในปีที รำยงำน

สถำบัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ งแวดล้อม/
คณะ/วิทยำลัย

คณะ/วิทยำลัย

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ)
________________________________________________________ x 100

จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยของปีก่อนหน้ำ

( จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีท่ีรำยงำนผล -
จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ )
____________________________________________________________ x100
จ ำนวนนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของปีก่อนหน้ำ
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

29. 4. จ ำนวนนวัตกรรมที ผลักดันให้
เกิดกำรพัฒนำองค์กรตำม
องค์ประกอบของ Green 
Campus

6 ผลงำน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ฐำนข้อมูลนวัตกรรมที ผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กร
ตำมองค์ประกอบของ Green Campus จำกหน่วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 จ ำนวนนวัตกรรมที ผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรตำมองค์ประกอบของ Green 
Campus ในปีที รำยงำน

สถำบัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ งแวดล้อม /
ส ำนักงำนวิทยำเขต /
กองกลำง /
คณะ/วิทยำลัย

 - คณะ/วิทยำลัย
 - ส ำนักงำนวิทยำ
เขต
 - กองกลำง

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
30. 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำร

บริหำรจัดกำรองค์กรเพื อ
ขับเคลื อนพันธกิจ

75 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ − ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร หมำยถึง ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
(2563) โดยมีตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 35 ตัวช้ีวัด จ ำแนกตำมพันธกิจ 
4 ด้ำน ดังน้ี
1. ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงที มีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ
2. สร้ำงงำนวิจัย สิ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทำงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์

− ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ที รวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

31. 2. ร้อยละตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย

75 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − ตัวช้ีวัด หมำยถึง ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนที เกิดข้ึน 
โดยเป็นหน่วยวัดที แสดงผลสัมฤทธ์ิของงำน
− แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะส้ันที มีระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี เป็นแผนที ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่กำรปฏิบัติ 
เพื อให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ที ต้องด ำเนินกำรในปีน้ันๆ เพื อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย
 รวมท้ังมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที ต้องใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรที ชัดเจน

− ผลกำรด ำเนินตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที 
รวบรวมโดยกองนโยบำยและแผน

ทุกหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน

 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อภิรักษ์)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.ยุทธนำ)
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.กฤษพงค์)
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง
 - รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช
 - รองอธิกำรบดี (ผศ.อุดร)

− นวัตกรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดข้ึนจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมท้ังยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− องค์ประกอบของ Green Campus ประกอบด้วย
1. ก ำหนดพ้ืนที ในมหำวิทยำลัยเพื อปกปักรักษำให้มีลักษณะเป็นป่ำ 
(หมวดสถำนที และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน: UI Green matrix 2017) 
2. กำรส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (หมวดพลังงำนและกำร
เปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ : UI Green matrix 2017) 
3. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใช้กระดำษและพลำสติก (หมวดของเสีย : 
UI Green matrix 2017) 
4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  (หมวดน้ ำ : UI Green matrix 2017) 
5. ด้ำนกำรจัดกำรขนส่ง   (หมวดกำรขนส่ง : UI Green matrix 2017) 
6. ด้ำนกำรศึกษำ(หมวดกำรศึกษำ : UI Green matrix 2017)      
    โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบของ Green Campus 3 ด้ำน ดังน้ี
     1) ก ำหนดพ้ืนที ในมหำวิทยำลัย เพื อปกปักรักษำให้มีลักษณะเป็น
ป่ำ (หมวดสถำนที และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน : UI Green matrix 2017)
     2) กำรส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (หมวดพลังงำนและ
กำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ : UI Green matrix 2017)
     3) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใช้กระดำษและพลำสติก (หมวดของเสีย
 : UI Green matrix 2017)
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยของแต่ละพันธกิจ
_____________________________________ x 100

จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีท้ังหมด

จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย
____________________________ x 100
จ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนประจ ำปีทั้งหมด
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ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวช้ีวัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผล ผู้ก ากับดูแลล าดับ

32. 3. จ ำนวนระบบกำรให้บริกำร
แบบ One stop service

3 ระบบ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − One stop service หมำยถึง กำรให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
โดยน ำงำนที  ให้บริกำรท้ังหมดที เกี ยวข้องมำรวมให้บริกำรอยู่ในสถำนที 
เดียวกัน ในลักษณะที ส่งต่องำนระหว่ำงกันทันทีหรือเสร็จในข้ันตอนหรือ
เสร็จในจุดให้บริกำรเดียว โดยมี จุดประสงค์เพื อ
       - เพิ มควำมรวดเร็วในติดต่อ ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร
       - เพิ มช่องทำงกำรติดต่อสื อสำรให้มำกข้ึน เพื อให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเข้ำไปติดต่อใช้บริกำรได้สะดวก 
       - เพิ มควำมชัดเจนในกำรให้บริกำร โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรที 
ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุดเดียว ประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร
       - ลดกำรเลือกปฏิบัติ ได้รับกำรบริกำรเหมือนและเท่ำเทียมกัน
       โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบ One stop service เพื อให้บริกำรส ำหรับ
ผู้รับบริกำร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษำ  2) บุคลำกร และ 3) บุคคลทั วไป

 - ระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service เพื อ
ให้บริกำรส ำหรับผู้รับบริกำร 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) นักศึกษำ (ระบบบริหำรจัดกำรทุนส ำหรับนักศึกษำ 
รับผิดชอบโดยกองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับกองคลัง)
2) บุคลำกร (ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
รับผิดชอบโดยกองกลำง)
3) บุคคลทั วไป (ระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน รับผิดชอบ
โดยกองกลำง)

 - จ ำนวนระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service  - กองพัฒนำ นศ.+
   กองคลัง
 - กองกลำง

 - กองพัฒนำ นศ.+
   กองคลัง
 - กองกลำง

33. 4. จ ำนวนนวัตกรรมในกำร
ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

10 ผลงำน ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร  - นวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงมีแบบแผนและเป็นระบบ เพื อ
อ ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร ให้ทันต่อกำร
เปลี ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ
   ท้ังน้ี นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์
การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

− ฐำนข้อมูลนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  จำกหน่วยทรัพย์สินทำงปัญญำ

 - จ ำนวนนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีที รำยงำน ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

34. 5. ร้อยละของบุคลำกรที ผ่ำน
หลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื อสำร

60 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรของ มทร.ศรีวิชัย สำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนที มีคุณวุฒิ ป.ตรีข้ึนไป 
− หลักสูตรฝึกอบรม หมำยถึง องค์ควำมรู้ของเน้ือหำในกำรอบรมที 
ประกอบไปด้วย หัวข้อวิชำ เทคนิค วิธีกำร แผนกำรสอน กิจกรรม 
วิชำกำร เพื อให้ผู้เข้ำรับอบรมเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ 
ประสบกำรณ์ ทิศทำงของกำรเปลี ยนแปลง พฤติกรรม ตำมเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที วำงไว้
− เทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ทักษะในกำรน ำเครื องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในกำรสื อสำร กำรปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนร่วมกัน 
หรือใช้เพื อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน
- กำรสื อสำร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรส่งสำรหรือกำรแลกเปลี ยน
ข่ำวสำร  ควำมคิด  ควำมรู้สึกระหว่ำงบุคคล เน้นควำมสัมพันธ์ของ
มนุษย์ ซึ งกระบวนกำรที เกิดข้ึนน้ันเพื อท ำให้สำมำรถปรับปรุงหรือ
พัฒนำกำรรูปแบบกำรสื อสำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ งข้ึน

− ฐำนข้อมูลบุคลำกรที ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื อสำร จำกหน่วยงำน (ท้ังน้ี
หลักสูตรดังกล่ำวจะต้องมีใบประกำศนียบัตรรับรอง หรือ
เป็นหลักูตรที มีโครงกำรรองรับและมีรำยละเอียด
หลักสูตรฝึกอบรมที ชัดเจน)

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

35. 6. ร้อยละของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที สอบผ่ำนสมรรถนะ
ด้ำนภำษำอังกฤษที 
มหำวิทยำลัยก ำหนด

60 ร้อยละ ตัวช้ีวัดระดับมำตรกำร − บุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรของ มทร .ศรีวิชัย ประเภท
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และลูกจ้ำงชั วครำว ที ปฏิบัติหน้ำที สนับสนุนวิชำกำรในมหำวิทยำลัย 
และมีคุณวุฒิ ป.ตรีข้ึนไป 
 − มหำวิทยำลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเครื องมือในกำรทดสอบ
สมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับผู้สอน โดยก ำหนดเกณฑ์สอบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 1 ระดับ ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื อง แนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  − ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเองผ่ำน
โปรแกรม Speexx ที รับผิดชอบโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

ทุกหน่วยงำน ทุกหน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื่อสำร
_________________________________________________________  x  100
จ ำนวนบุคลำกรที่มีคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ท้ังหมด (ไม่รวมบุคลำกรท่ีลำศึกษำต่อ)

จ ำนวนบุคลำกรสำยสบันสนุนท่ีสอบผ่ำนสมรรถนะภำษำอังกฤษ
ท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
______________________________________________ x 100

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทั้งหมด


