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 Who are we as an institution?  Where we are now? 
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 ในกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างการเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นในด้านวิชาการเพื่อตอบสนองหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงในฐานะ “มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาท้องถิน่” เป็นแกนหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งอนาคต (Future Economy) ใน 3 ด้าน 6 จุดเน้น คือ

 1. ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เน้นความเชี่ยวชาญด้าน

   จุดเน้นด้านการเกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป

 2. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นความเชี่ยวชาญด้าน

   จุดเน้นด้านธุรกิจและโลจิสติกส์

 3. ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เน้นความเชี่ยวชาญด้าน

   จุดเน้นด้านท่องเที่ยวยั่งยืน

   จุดเน้นด้านระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข

 บนฐานความเช่ียวชาญจุดเน้นด้านการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ และจุดเน้นด้านดิจิทัล

เพ่ือสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8 แผนพัฒนา 

โดยสรุปดังนี้ 

 1. แผนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

 2. แผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

 3. แผนพัฒนาวิจัย

 4. แผนพัฒนาบริการวิชาการ

 5. แผนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

 6. แผนพัฒนาการบริหารจัดการ

 7. แผนพัฒนาบุคลากร

 8. แผนพัฒนาภาษาและเทคโนโลยี
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แผนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

 แนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจและ

มีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเพียงพอ ปรับเนื้อหาของ

หลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เน้นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับอนาคต (Future) โดยเฉพาะความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Big data, Data Science, IOT เป็นต้น

 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส�าหรับประชาชนทุกอาย ุ

โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม เช่น AI programmer, Block chain skills 

programmer, Data science, Machine learning, Al, Robotic engineering, Mechatronics 

สร้างหลักสูตรส�าหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการท�างานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอด

เวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular System) ซึ่งมีทั้งท่ีต้องการปริญญา (Degree) และไม่
ต้องการปริญญา (Non-degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Anywhere) และทุกคน 
(Anyperson) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life- Long learning)
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แผนปฏิบัติการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

 1. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มุ ่งเน้นสหวิทยาการ ตามจุดเน้นหลัก 6 ด้านของ
มหาวิทยาลัย
  - ด้านเกษตรคุณภาพ และการแปรรูปอาหาร 
  -  ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน
  -  ด้านสุขภาพและสังคม
  -  ด้านการผลิตครูมืออาชีพ 
  -  ด้านการพัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ 
  -  ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม 
 2. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 3. สร้างหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4. การน�ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
 5. ควบรวมหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ดังนี้ 1  

  - หลักสูตรที่ควรควบรวมเป็นหลักสูตรเดียวกัน คือ
   1) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
   2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า พืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์
   3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1 มติที่ประชุม คณะกรรมการก�ากับ และติดตามการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2563
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แผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 มหาวทิยาลยัควรส่งเสรมิกจิกรรมนอกหลกัสตูร เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารเรียนรูข้องเยาวชนและนกัศกึษา 
ในรปูแบบของทกัษะชวีติ ทกัษะสงัคม (Socialization) สมรรถนะพืน้ฐานทีข้่ามพ้นความรู้วชิาการ (Base line 
competencies) การสะสมความรูแ้ละความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (Tacit knowledge and ability) 
ทีห่าไม่ได้จากการเรยีนการสอนในห้องทีข่าดปฏสิมัพนัธ์โดยปรบัรปูแบบและเนือ้หาให้เหมาะสมกับสภาพสงัคม 
การบรูณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรและชวีติจรงิเข้ากับหลกัสตูรเป็นอกีแนวทางหนึง่ เพือ่ให้นกัศกึษาได้ฝึก 
มคีวามท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจากต�าราอย่างเดยีว เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ 
และเตรยีมความพร้อมส�าหรบับณัฑติในสภาวะโลกาภวิฒัน์ การเพิม่ความเข้มข้นและประสทิธภิาพของการ
เรียนรู้ของนักศกึษาทางด้านภาษาและวฒันธรรมของต่างประเทศ เป็นสิง่ท่ีต้องสนบัสนนุ ท้ังนี ้ การเรยีน 
ด้านภาษาทีม่ปีระสทิธภิาพและการซมึซบัวฒันธรรมต้องมบีรบิท การแลกเปลีย่นนกัศกึษา การเพิม่ Mobility 
ของนักศกึษาและอาจารย์ การจดัหลกัสตูรสองภาษา จะเป็นกลไกส�าคญั
 มหาวทิยาลยัควรจดัให้มกีารเรยีนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาบัณฑิตการเป็น
วิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เห็นความเช่ือมโยงของเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย  
สื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือแก้ปัญหา ท�างานร่วมกับผู้อื่น โดยประสานระดมสรรพก�าลังในท้องถ่ิน
โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 ส่งเสริมการเรยีนรูบ้นฐานการท�างานในภาคการผลติและภาคสงัคม (Work-based/Community – 

based education ) เช่น สหกจิศกึษา (Co-operative education) ทักษะวศิวกรรม (Engineering practice 

school) Internship/Apprenticeship  ในภาคการผลติและภาคสงัคมเป็นแนวทางการจัดอดุมศกึษาท่ีควรมี

การขยาย โดยอาจารย์มส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิ เกบ็เกีย่วประสบการณ์จรงิ

 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ�าเป็นในอนาคต โดยมีการส่งเสริมให้หลักสูตร

ก�าหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อส�าเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และ 

ส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาเพือ่ให้นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบและมจีติบรกิารสาธารณะ ส่งเสรมิระบบการ

จ้างงานนักศึกษา

 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 

คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาต ิ

โดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน (Active recruitment) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลัก 

ในการสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่การ

สร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ได้ผลักดันด้านงานวิจัยของนักศึกษา 

รวมถึง 21th Century skills ตลอดจนการผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มศักยภาพ และมาตรฐาน

หลักสูตรในระดับสูง (Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความ 

รับผิดชอบในการท�างาน และรับผิดชอบต่อสังคม
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

 1. จดัรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการท่ีมุง่เน้นสหวทิยาการ โดยบูรณาการศาสตร์

ครบวงจร โดยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ 

 2. ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพือ่พฒันาบณัฑติสูก่ารเป็นวศิวกรสงัคม

 3. พฒันาหลกัสตูรปริญญา (Degree) ตามจดุเน้นท้ัง 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านเกษตรคณุภาพ

และอาหารแปรรูป (2) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (3) ด้านสุขภาพและสังคมเป็นสุข (4) ด้านผลิต 

และพัฒนาครูมืออาชีพ (5) ด้านพัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ และ (6) ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม

 4. บรูณาการกจิกรรมนอกหลกัสูตรและการท�างานจรงิเข้ากับหลกัสตูรการเรยีนรู้
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แผนพัฒนาด้านงานวิจัย

 แนวทางในการพัฒนาด้านวิจัย

 มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ตลอดชีวิตและมีทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิด

โครงการวจิยัขนาดใหญ่ทีท่�างานวจิยัเป็นทมีและท�างานต่อเนือ่ง (Research programs) เพือ่ให้สามารถ

ตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ โดยเฉพาะผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

 งานวิจัยเพื่อสะสมความรู ้เพื่อเป็นการวางรากฐานส�าหรับอนาคตและการพัฒนาต่อยอด 

องค์ความรูไ้ปสูข่ดีความสามารถและความเข้มแขง็ของประเทศในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการวิจัย โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

 มนีวตักรรมมุง่เน้นการบ่มเพาะและพฒันาขดีความสามารถผูป้ระกอบการนวตักรรม การพฒันา

ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ  ให้เอือ้ต่อการสร้างและแปลงนวตักรรมสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิและ

คุณค่าทางสังคม

 ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัย

ไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์ (Demand side) เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจและ

ภาคสังคม

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business 

Solutions) รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร (Non-profit organization) ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 

(Social enterprise)
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แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

 1. ยกระดับการวิจัยด้วยการบูรณาการร่วมกับการจัดการศึกษาข้ันสูงเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

(Excellence) ของมหาวิทยาลัยและเพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 

 2. สนบัสนุนการจัดท�าโครงการวจัิยเชงิพ้ืนท่ี (Area-based) หรอืเชิงประเดน็ (Problem-based) 

ทีบ่รูณาการในลักษณะสหวิทยาการ (Multi-discipline) เพือ่ให้สามารถแก้ปัญหาประเทศแบบครบวงจร

และเกิดผลกระทบสงู โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคใต้ เช่น ชดุโครงการวจิยัเชิงบรูณาการ เรือ่ง การเกษตรกรรม

สมัยใหม่ การท่องเที่ยว และ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัยกับทุกภาคส่วนในสังคมให้มากข้ึนเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยท่ี 

เข้มแข็งโดยเฉพาะในมิติเชิงพื้นที่ (Area-based) ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่ 

เช่น การท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดในการเผยแพร ่

องค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นต้น

 4. สนับสนุน “งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์” ให้กับภาครัฐ 

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ทุกภาคส่วน 

 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

และเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. พัฒนาระบบและกลไกในการขอจดัสรรงบประมาณวจิยัจากแหล่งทนุภายนอกมหาวทิยาลยั

ให้ได้รับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม

 7. สนบัสนุนการเชือ่มโยงและการสร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเป็นแหล่ง

ทนุวิจยัและเป็นส่วนสนบัสนนุส�าคญัในการน�าผลงานวจิยัไปเผยแพร่และสร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั

แก้ปัญหาของประเทศ
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แผนพัฒนาบริการวิชาการ

 แนวทางในการพัฒนาด้านบริการวิชาการ

 การพัฒนาระบบงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการ 

ให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว เน้นการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยที่มุ่งเน้นและ 

เสริมสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะ 

ของรัฐบาล มิติพื้นที่ 

 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นฐานในการสนบัสนนุการปรบัแปลง ถ่ายทอดและพฒันา

เทคโนโลย ีและการบรกิารวชิาการและการสนบัสนนุการพฒันาระบบบรกิารคณุภาพของหน่วยวสิาหกจิ

ให้ได้มาตรฐานสากล

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ และการ

ท�าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น

 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคธรุกจิและภาคเอกชนเพือ่ถ่ายโอนทรพัย์สนิ

ทางปัญญาเข้าสูก่ระบวนการผลติเชงิพาณิชย์ และการส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรหลกัในการเป็น

ที่พึ่งของสังคมเพื่อการร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น

 ผลักดันนโยบาย University Engagement โดยการน�าพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการ

กับสังคมและชุมชน และ Social Enterprise ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา

บูรณาการการเรียนการสอนในชุมชน (Community Experiential Learning) การสร้างนวัตกรรมทาง

สังคม (Social Innovation) การส่งเสริมให้เกิด Social Enterprise การสร้างผู้ประกอบการทางสังคม 

การส่งเสริมการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน

 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้น�าทางปัญญา และการมีจิตส�านึกในการรับใช้

และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และด้านส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็น

ส่วนหนึ่งของกลไกการตอบโจทย์รัฐบาล ตอบสนองนโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ และโครงการบูรณาการ  

โดยเน้นความเป็นประชารัฐเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

 1. มุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัเชงิพืน้ที ่“เกษตรคณุภาพ การท่องเทีย่วยัง่ยนื สงัคมเป็นสขุ” และ

การพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื (SEC – Southern Economic Corridor) ขับเคลือ่น

พันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 2. ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชมุชนสงัคม และขบัเคลือ่นอัตลกัษณ์บณัฑติ มรส. สูก่ารเป็น “วศิวกร

สังคม”  

 3. ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่ที่เป็นการท�างานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา 

 4. จัดให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 

 5. ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน 

โดยจ�านวนเงนิทนุจากภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคมในพืน้ที ่รวมถงึทีม่าจากการบริจาค

ชุมชนในพื้นที่
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แผนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

 แนวทางในการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 ยกระดับภารกจิของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมให้มคีวามชดัเจน

ขึน้ เช่น ส่วนกจิการนกัศกึษาให้เป็นแหล่งปลกูจิตส�านกึในการอนรุกัษ์สบืสานศลิปะและวฒันธรรมรองรบั

แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและ 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 พฒันาหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ให้มบีทบาทหลกัเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูแ้ละเผยแพร่องค์ความรู้

ทางวิชาการด้านศลิปะและวฒันธรรมและเทคโนโลยพีืน้บ้านของมหาวทิยาลยัแก่บุคลากร นกัศกึษา และ

ประชาชน

 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบและจังหวัดในการด�าเนินงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่นและภูมิภาค

 สร้างเครือข่ายกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 256612

แผนปฏิบัติการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้อารยธรรมศรีวิชัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 

 2. พัฒนาพื้นที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับชาติในกลุ่มอารยธรรมศรีวิชัย 

 3. สร้างเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในเชงิสร้างสรรค์ของบคุคล เพือ่สร้าง

สินค้า งานประดิษฐ์ และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 4. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางค�าสอนพุทธทาสภิกขุ 
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แผนพัฒนาการบริหารจัดการ

 แนวทางในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 ส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัเป็นสถานท่ีท�างานทีส่นกุและท้าทายส�าหรับผูท้ีต้่องการท�างานเพือ่สร้าง

คุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส�าหรับการท�างาน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็น

ระบบ และการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร นอกจากนั้น ยังมุ่งมั่นในการสร้างมหาวิทยาลัย

ที่มีชีวิตและสุนทรียะ เพื่อให้เป็นสถานที่เหมาะในการใช้ชีวิต  (Great place to live) มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อ

ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนา

ระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการท�างาน และการพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบบริการ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 3. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Restructure) ให้มีความกระชับเหมาะสม และ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับลด หรือยกเลิก

กระบวนการท�างานบางส่วนที่ไม่ต้องด�าเนินการแล้ว และด�าเนินการเฉพาะในส่วนที่ส�าคัญโดยใช้วิธีการ

ท�าวิจัยสถาบันประกอบการตัดสินใจ

 4. ปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลาก

หลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (SRU Branding) ในทุกองค์

ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยยึดมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ และสื่อสารถึงทุก 

ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 6. วเิคราะห์อตัราก�าลงัทีส่อดคล้องและเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน ผลกัดนัการน�าแผนพฒันาบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และน�าระบบความก้าวหน้าทางอาชพี (Career Path) พร้อมทัง้ระบบการขอก�าหนดต�าแหน่งของบคุลากร

ทกุระดบัสูก่ารปฏบิตัใิห้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง รวมทัง้มกีารวางแผนการทดแทนต�าแหน่ง

บริหารของมหาวิทยาลัย (Succession Plan)

 7. ส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศทีดี่ในการท�างาน จดักจิกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติให้บุคลากร

และนักศึกษารวมถึงการเร่งรัดพัฒนาระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่องและน�าสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความรักและความผูกพัน (Engagement) รวมถึงมีการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

 8. ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการ

ท�างานและการด�ารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

 9. น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนพัฒนาบุคลากร

 แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง วางแผนกรอบอัตราก�าลังของบุคลากร
ทุกสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีขีด 
สมรรถนะและมุง่มัน่ในการปฏบิติังาน พฒันาระบบการเตรยีมบุคคลเข้าสูต่�าแหน่งบรหิาร (Succession 
Plan) ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการข้ามสายงานของ
บุคลากรทุกสายงาน มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ท�าวิจัย เขียนต�ารา เขียนบทความ และน�าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม 
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อม 
กับการเปล่ียนแปลง รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาบุคลากรท่ีเป็น 
เลศิเปล่ียนทศันคตแิละศักยภาพของบคุคล (Empowerment, Enforcement, Encouragement) และ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับขีดความสามารถ 
(Competency) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) พัฒนาการวางแผน
ก�าลงัคนและพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต โครงการพฒันาบคุลากร
ให้ความรู้เรื่องการบริหารรายได้และต้นทุน สร้างทักษะด้านการบริหาร ให้แก่บุคลากร
 นอกจากการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในภาพรวมมหาวิทยาลัยแล้ว คณะและหลักสูตรต่าง ๆ 
ยังมุ่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในวิชาชีพเฉพาะด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังการจัดอบรมสัมมนาแบบ 
In House Training การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ลักษณะ KM การให้อาจารย์เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือน�าประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่
นักศึกษา เป็นต้น
 ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพ่ือเพิ่มทักษะ
และประสิทธิภาพการปฏิบตังิานตามสายงานเป็นประจ�าทกุปี โดยก�าหนดหลกัสูตรทีห่ลากหลายทนัสมัย 
และครอบคลุมในแต่ละต�าแหน่งงาน เช่น การจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิาน เทคนคิการบรหิารทางการศกึษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริการสารสนเทศเชิงรุก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word 
Press เทคนิคการให้ค�าปรึกษาด้านการท�าวิจัย การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
การจดัให้มกีารอบรมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ การสอนงาน การท�างานข้ามสายงาน นอกจากนัน้
มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์หรือโปรแกรม
ส�าเร็จรูป เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อ e-Book, 
e-Learning เป็นต้น
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

 1. พัฒนาระบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการ 

ปฏบิตังิาน (Perfomance-Based Management) และการใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based 

Management) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น 

 2. พัฒนาการวางแผนก�าลังคนและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในอนาคต ทบทวนกรอบ/ แผนอัตราก�าลังเชิงรุกให้สอดคล้องและรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

(การบริหารที่เน้นการลดขนาดองค์กรและจ�ากัดอัตราก�าลัง โดยการบริหารในรูปแบบก�ากับการจ้าง

ภายนอก (Outsource)

 3. พัฒนาระบบการเตรียมบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร (Succession Plan) ให้มีประสิทธิภาพ

และมีความต่อเนื่อง

 4. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการข้ามสายงานของบุคลากรสายวิชาการ พัฒนาบุคลากร

สายสนบัสนนุวชิาการให้มคีวามเชีย่วชาญในงานทีป่ฏบัิตแิละเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ 

 5. ธ�ารงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ โดยพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 

สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิานทีส่่งเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและคณุภาพ

ชีวิตแก่บุคลากรทุกสายงาน 

 6. สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

และยกย่อง ให้เกียรติ ชมเชยผลการปฏิบัติงาน

 7. เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource) มุ่งพัฒนาระบบ

การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีบทบาทเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

และองค์กร และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น 

วางระบบการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
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แผนพัฒนาภาษาและเทคโนโลยี

 แนวทางการพัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บรหิารจัดการในทกุภารกจิของมหาวทิยาลยัสูก่ารเป็น Smart University โดยจดัท�าแผนปฏบิตัิ

การดิจิทัลให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็วและนโยบายของรัฐบาล เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและ

มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น รองรับการด�าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) และระบบการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้สมบูรณ์และ

มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน

เชือ่มโยงเข้ากับระบบบริหารการคลังและงบประมาณมหาวิทยาลัยและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ พฒันาระบบ Hardware, Software และ Peopleware ให้สามารถรองรบัและประยกุต์

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับก้าวหน้า 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลยั ส่งเสรมิให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ปรับปรุงและพัฒนาระบบ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐานท่ี

เหมาะสมตามทีห่น่วยงานก�ากบัดูแลก�าหนด ปรบัปรงุระบบและกลไกบรหิารงบประมาณและการคลงัให้มี

ประสทิธภิาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบบรหิารจดัการโครงการทีเ่หมาะสมมาประยกุต์

ใช้และน�าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ต่าง ๆ  มาเป็นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริม

มาตรการประหยดัและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานโดยการน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาสนบัสนนุ 

การบริหารจัดการของหน่วยงาน

 ด้านภาษาองักฤษ เป็นภาษาสากลทีม่กีารใช้อย่างแพร่หลายมากทีส่ดุภาษาหนึง่ โดยทีอ่งค์ความรู้

ทีส่�าคญัของโลกส่วนใหญ่ถกูบนัทกึและเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องจดัให้มกีารเรยีน

การสอนภาษาองักฤษเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมอืเข้าถงึองค์ความรู้

และก้าวทนัโลก รวมถงึพฒันาตนเองเพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป

 การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็น 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษายัง

อยูร่ะดบัต�า่มาก ขณะทีต้่องเร่งพฒันาประเทศให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงของโลกและรองรบัภาวะการค้า 

การลงทนุ การเช่ือมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจท่ีใช้ภาษา

องักฤษเป็นภาษากลาง การปฏริปูการเรยีนการสอนภาษาองักฤษจงึเป็นนโยบายส�าคญัของมหาวทิยาลยั

ที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลส�าเร็จโดยเร็ว
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แผนปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงได้

ทกุที ่ทุกเวลา และส่งเสรมิการน�าข้อมลูไปใช้เพือ่ส่งเสรมิให้เกดินวัตกรรมบนโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการได้อย่างชาญฉลาด

 2. ใช้ทรพัยากรดิจิทลัร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกดิแฟลตฟอร์มทางดจิทิลัทีช่่วยให้สามารถท�างาน

ร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยพฒันา Digital Platform และ Service ทีส่ามารถใช้งานร่วมกนัได้ทัง้

ในมหาวิทยาลัย และบูรณาการการใช้งานร่วมกันของข้อมูล และการบริการด้านการจัดเก็บเอกสารและ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 3. มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาเพื่อใช้สนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากรตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

 4. ปรับเปลี่ยน ยกระดับ การพัฒนาทักษะทางภาษาของบัณฑิตเพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่ดี

 5. จัดท�าเอกสารอธิบายกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European 

Framework of Reference for Language : CEFR) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบ CEFR ผ่านรูปแบบ

และช่องทางทีห่ลากหลายไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้มีทิศทาง

และเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแนวทางเดียวกัน จัดท�าแผนการขับเคลื่อน

การพัฒนาทักษะภาษาโดยใช้กรอบ CEFR

 6. จัดท�ากรอบการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา 

ใช้ CEFR เป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยน�าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการทดสอบในระดับต่าง ๆ

 7. ด�าเนนิการทดสอบนกัเรียนเพือ่วดัระดับความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษตามมาตรฐาน 

CEFR และจัดกลุ่มในการพัฒนา และวางเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถให้สูงขึ้น

 10. จดัท�าแผนพฒันาโดยใช้ฐานข้อมลูในการยกระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของครแูละ

นักศึกษาให้ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด 
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เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)

 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

  - ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)

   (จ�านวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ตั้งแต่เท่ากับ ร้อยละ 81 ขึ้นไป)

  - การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)

   (จ�านวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning เท่ากับ ร้อยละ 41 ขึ้นไป)

 2. ด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

  - อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate  

   Employed in Region) 

   (จ�านวนบัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส�าเร็จการศึกษา ได้งานท�าในพื้นที่หรือ 

   ภูมิภาค เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 81 ขึ้นไป)

 3. ด้านการพัฒนาวิจัย

  - การวจิยัและบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาในพืน้ท่ีภมูภิาค (Research/Service in Region) 

   (จ�านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเท่ากับ ร้อยละ 41 ขึ้นไป)

 4. ด้านการพัฒนาบริการวิชาการ    

 5. ด้านการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

  - การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) 

   (Area Based Development) 

   (จ�านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

   เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 81 ขึ้นไป)

  - การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group 

   Participation)

   (จ�านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ 

   ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม เท่ากับหรือมากกว่า 1,501 คน ขึ้นไป)

 6. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ  

 7. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

 8. ด้านการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยี

  - การบรูณาการงบประมาณจากภาครฐัและเอกชนในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาชมุชนและ 

   สังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 

   (จ�านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพือ่พฒันาชมุชนและสงัคมในพืน้ที ่เท่ากับหรอืมากกว่า 

   ร้อยละ 41 ขึ้นไป) 

  - ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) (ได้รับการจัด 

   อันดับอยู่ในอันดับ 1- 100 ของโลก)
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ส่วนที่ 1 

บทน�า

  ที่มา
 ตามท่ีส�านกังานปลดักระทรวงอดุมศึกษาฯ ได้ท�างานวจิยัเร่ืองการผลติและพฒันาคนของสถาบนั

อดุมศกึษา ซึง่การศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศทางการจดัการศกึษาทีส่ามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งการวางแผนการผลิตและ

พฒันาก�าลงัคนอดุมศึกษา ดังน้ัน ภายใต้ภารกจิด้านการอดุมศกึษาของส�านกังานปลดักระทรวงอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมีข้อเสนอแนะต่อส�านักงานปลัดกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา 

ในการน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

 1. การประเมินแผนการผลิตก�าลังคน รวมทั้งทบทวนเป้าหมายแผนการผลิตก�าลังคน 

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน 

กลุ่มมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐัมกี�าลงัการผลติเป็นอนัดบั 1 คอื 549,599 คน (ร้อยละ 30.94) และกลุม่

มหาวทิยาลัยราชภฏั มกี�าลงัการผลติเป็นล�าดบั 2 คอื 464,218 คน (ร้อยละ 26.13) ซึง่เมือ่ศกึษาการผลติ

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ต่อ สัดส่วนการผลิตก�าลังคนด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

พบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 23.09 : 76.91 ซึ่งจากสัดส่วนดังกล่าวพบว่าหลายสาขาวิชามีการผลิตเกินความ

ต้องการของตลาดงานและภาคแรงงานในประเทศ มหาวทิยาลยัต้องปรบัตวัในเรือ่งการก�าหนดจดุเน้นใน

การผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศและอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

 2. การก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาก�าลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผลผลิต (Demand Side) เพื่อจัดท�าเป็นแผนการ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งผลิต

ก�าลังคนคุณภาพสูง (Brain Power) ที่รองรับการท�างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนั้น 

ยงัเป็นข้อมลูทีใ่ช้ประโยชน์ในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ทันกับสภาพการเปลีย่นแปลง (Dynamic)  

การพลิกผันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ความต้องการและการเคลื่อนย้ายของตลาด

แรงงาน

 3. การจัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นในลักษณะ Demand Side Financing 

เพื่อเป็นกลไกในการก�ากับคุณภาพและปริมาณการผลิตตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มสถาบันในการปรับ

บทบาทและพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษาในรปูแบบใหม่ให้มคีวามเป็นเลศิ ได้มาตรฐานสากลตามศกัยภาพ

ของสถาบันแต่ละกลุ่ม

 4. การจัดท�าแผนพัฒนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

  4.1 การพิจารณาปรับสมดุลเป้าหมายสัดส่วนจ�านวนนักศึกษา โดยการเพิ่มเป้าหมายกลุ่ม

สาขาด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และการลดเป้าหมาย 

กลุ่มสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
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  4.2 การพจิารณาปรบับทบาทของอดุมศกึษาในการส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวิีตทกุช่วงวยั 

โดยเพิ่มเป้าหมายจ�านวนผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเพิ่มในเป้าหมายแผนพัฒนาอุดมศึกษา

  4.3 การก�าหนดเป้าหมายจ�านวนนกัศกึษาทีล่งลกึในรายละเอยีดระดบักลุม่สาขาในอนาคต

และสาขาเพือ่บ่งชีท้ศิทางความต้องการก�าลงัคนในสาขาวชิาทีข่าดแคลน และรองรบัสาขาวชิาทีต้่องการ

ในอนาคต

 5. การบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  5.1 ในเชงิบริหารงานวชิาการ สถาบนัอดุมศกึษาควรร่วมกนัทบทวนเนือ้หาหลกัสตูรสาขา

วิชาใหม่ๆ ให้มสีหวทิยาการ นวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์ ทีเ่พยีงพอในการพฒันานกัศกึษารองรบัความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถรวมกลุ่มจัดการศึกษาในสาขาที่แต่ละแห่ง 

มคีวามเชีย่วชาญ ภายใต้รูปแบบการจัดการศกึษาทีย่ดืหยุน่ตามความต้องการ และการจดัการศกึษาในรปู

แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการท�างาน (Co-Operative and Work Integrated 

Education : CWIE) จะมีความส�าคัญในอนาคต

  5.2 ในเชิงบริหารจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ให้ความส�าคัญกับการศึกษาแก่ผู้อยู่ในวัยท�างาน ให้มีสมรรถนะรองรับอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานของประเทศในสภาวะปัจจุบัน

และรองรับความต้องการในอนาคต และภายใต้ข้อเสนอแนะนี้ หลักสูตรการศึกษากลุ่มวุฒิอื่นๆ ซึ่งเป็น

หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เป็นความต้องการเฉพาะจะมีความส�าคัญในอนาคต

  5.3 ในเชิงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท�าแผนเร่งด่วนในการจัดตั้งยุบเลิก 

ควบรวม และการพัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้นหลักและสาขาเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา
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  ทิศทางนโยบาย
 ทิศทางนโยบายการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 แนวทางในการพัฒนาก�าลัง

คนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve ในกรอบระยะเวลา 5 ปี มี 5 แนวทาง ได้แก่

 1. สร้างระบบผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ มีแนวทางด�าเนินงาน ได้แก่

  1.1 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาค

อุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work-integrated Learning) 

  1.2 ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization)

  1.3 ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) 

  1.4 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ (Talent 

Mobility) 

 2. ผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC มีแนวทางด�าเนินงาน ได้แก่

  2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC 

  2.2 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม

  2.3 ส่งเสรมิการพฒันาก�าลงัคนหรอืการวจิยัร่วมระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ

ในพื้นที่ EEC 24 

  2.4 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox 

 3. สิ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต มีแนวทางด�าเนินงาน ได้แก่

  3.1 ยกระดับระบบฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะส�าหรบับุคลากรวยัท�างาน (Reskill / Upskil)

  3.2 ขยายผลกลไกพฒันาทกัษะด้านการวจิยัและนวตักรรมและทักษะเพือ่อนาคต (Future 

skills) ให้แก่เยาวชน

 4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีแนวทางด�าเนินงาน ได้แก่

  4.1 สร้างความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์

  4.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยท�างาน

  4.3 สร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 5. ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มีแนวทางด�าเนินงาน ได้แก่

  5.1 ก�าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม “กลุ่มผลลัพธ์” (University Repositioning) 

  5.2 ปฏิรูปกลไกทางการเงินและงบประมาณ

  5.3 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา

  5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม

 โดยเป้าหมายการมุ่งเป้าของมหาวิทยาลยั เพือ่ยกระดบั Skill Set ของคนไทย คือ การขับเคลือ่น

ประเทศตามนโยบายรฐัเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั เพิม่โอกาสดงึดดูการย้ายฐานการลงทนุมาทีไ่ทย 

โดยปี 2019 มีเป้าหมายคือ ในระยะสั้นจะมีการพัฒนาก�าลังคนแบบ Non-degree สร้าง Skill set ตาม

ที่ก�าหนดสอนตรงควบคู่กับ Blended-learning โดยท่ีกระบวนการเน้นรับรองสถาบันมากกว่ารับรอง

หลายหลักสูตร
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  กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

 - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัว

เองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์

 - ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลาย

ในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน

 - สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

 - ขบัเคลือ่นการพฒันาทกัษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้ Upskill 

และ Reskill คนท�างาน

 - สนับสนุนการเรียนรู้ส�าหรับคนสูงวัย

 มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้

 - ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย

 - ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

 - ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-

Waste และ AI for All

 มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม

 - สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค�าปรึกษาจากผู้รู้จริง 

(Mentor in Residence) อย่างครบวงจร

 - ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม

 - สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand

 มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา

 - ปลดล็อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอต�าแหน่ง

วิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก

 - ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ

 - พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่

สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา 

มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถน�าเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหน่วยกิตได้
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  การก�าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
 การก�าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) ของมหาวิทยาลัย โดย คณะท�างานขับ

เคลือ่นนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม มรีายละเอียด

ตัววัดผลการด�าเนินงาน (Performance Indicators) ดังนี้

 1. อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต

 2. การพัฒนาเชิงพื้นที่

 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค

 4. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม และมีตัววัดศักยภาพขององค์กร 

(Potential Indicators) ดังนี้

  1. ความสอดคล้องของหลักสูตร

  2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นภูมิภาค

  3. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน

  4. การบรูณาการงบประมาณจากภาครฐัและเอกชนในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาชุมชนและ

สังคมในพื้นที่

 การแบ่งระดับการท�าแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ 1 การพลิกโฉมในระดับหลักสูตร โดยจะต้องมีแผนในการปรับลด ควบรวม  ยกระดับ 

และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ โดยมีการก�าหนดแผนด�าเนิน

งานและเป้าหมายในแต่ละช่วงปีให้ชัดเจน

 ระดับที่ 2 การพลิกโฉมในระดับคณะ ควรมีการปรับเปลี่ยนและควบรวมคณะที่มีรูปแบบการ

ผลิตบัณฑิตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างเป็นคณะที่มีจุดเน้นที่ชัดเจน รวมถึงมีแผนการพลิกโฉมคณะตามตัว

ชี้วัดของการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นและประเทศได้

 ระดับที่ 3 การพลิกโฉมระดับมหาวิทยาลัย ให้มุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการผลิตบัณฑิต การ

ฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออาชีพ เพิ่มการสร้างก�าลังคนและก�าลังงานคุณภาพและสมรรถนะสูง 

การรักษาผลิตภาพผู้สูงวัย การสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการ Up Skill, Re Skill 

และการสร้าง Multi Skill รวมถงึการผลกัดันให้มหาวทิยาลยัเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติด้วยหลกัสตูร Credit 

Bank, Degree และ Non Degree โดยต้องเชือ่มโยงกบั 10 อตุสาหกรรมในอนาคต (10 New S-Curve),     

BCG Model และตอบโจทย์จดุเน้นของการเป็นมหาวิทยาลยัในกลุม่พัฒนาชมุชนเชงิพืน้ที ่(Area Based  

and Community)

 กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรมให้มหาวทิยาลยัด�าเนนิการชีแ้จงความ

เชื่อมโยงในการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของประเทศ 

นโยบาย ทิศทางของการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 และขีด

ความสามารถ รวมถึงสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
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 2. การสร้าง จุดเน้น (Focus) ของการด�าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องที่เป็นจุดเด่น

ของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความส�าเร็จในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง

 3. ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการใช้ทรพัยากรให้น�าไปใช้สร้างคณุค่าทีแ่ท้จรงิให้แก่ประเทศ 

และ ปรับลดการด�าเนินการในส่วนที่เกินความจ�าเป็นหรือไม่มีจุดเด่น ด้านคุณภาพ

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Re-profile)
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  จุดเน้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั เพือ่ทบทวน

จุดเน้น (Focus) ของการด�าเนินการ ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามนโยบายกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีมติปรับจุดเน้นเป็น 5 จุดเน้นหลักและ 1 ฐานการ

พัฒนา ของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป

 2. การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน

 3. การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข

 4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

 5. พัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์

 6. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม
โดยมีรายละเอียดหลักสูตร และการก�าหนดเจ้าภาพ  ดังนี้

จุดเน้น หลักสูตร หน่วยงาน

1. เกษตรคุณภาพและอาหาร 
 แปรรูป

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. เคมี (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ฟิสิกส์ (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. การประกอบอาหารและโภชนาการ * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ

13. ธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ

2. การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน 14. การจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

15. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

16. ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์

17. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

18. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
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จุดเน้น หลักสูตร หน่วยงาน

3. การพัฒนาระบบสุขภาพ
และสังคมเป็นสุข

19. อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20. สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21. การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

23. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

24. การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

25. รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

26. การเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

27. จิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

28. ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

29. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

30. การจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

31. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต * คณะพยาบาลศาสตร์

33. การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ * คณะพยาบาลศาสตร์

34. นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนื* คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดี *

คณะนิติศาสตร์

ประกาศนยีบตัรการจดัการกฎหมายเฉพาะ
ด้าน *

คณะนิติศาสตร์

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ * คณะพยาบาลศาสตร์

เวชปฏิบัติฉุกเฉิน * คณะพยาบาลศาสตร์
4. ผลติและพฒันาครมืูออาชพี 35. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36. ฟิสิกส์ (คบ.) คณะครุศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37. เคมี (คบ.) คณะครุศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38. ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
39. ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
40. คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
41. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
42. สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
43. ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
44. ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
45. คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
46. การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการ
แนะแนว *

คณะครุศาสตร์
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จุดเน้น หลักสูตร หน่วยงาน

5. พัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ 47. การบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

48. บัญชี คณะวิทยาการจัดการ

49. การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

50. เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

51. การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

52. การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

53. การจัดการธุรกิจสขุภาพและความงาม* คณะวิทยาการจัดการ

6. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม 54. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

58. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

59. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ * หลักสูตรใหม่

ทั้งนี้ได้ก�าหนดเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วมในแต่ละจุดเน้น ดังนี้

จุดเน้น เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม

1. เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ

2. การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์/ส�านักศิลปะ

3. การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคม
เป็นสุข
 - ด้านสุขภาพ
 - ด้านสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะนิติศาสตร์/ส�านักศิลปะ

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. พัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ -

6. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ

 ทั้งนี้ส�านักส่งเสริมวิชาการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในทุกจุดเน้น 
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ส่วนที่ 2 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  4 ทศวรรษการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพัฒนาการจากการเป็น “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” 

โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515 - 2516) เปิดรบันกัศกึษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2519 เข้าศกึษาในระดบัประกาศนยีบัตร

วิชาการศึกษา (ป.กศ.)

 ทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ. 2519 - 2529)  วทิยาลยัคร ูอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8  

แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และสภาการฝึกหัดครูได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการลง

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ด�าเนินการเปิดส�านักงานอธิการบดี และคณะวิชา จ�านวน 3 คณะวิชา 

เพื่อรับนักศึกษา ได้แก่ 1) คณะวิชาครุศาสตร์ 2) คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) คณะ

วิชาวิทยาศาสตร์

 ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2530 - 2540) สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยขยายฐานทางการศึกษา

กว้างขึ้นเน่ืองจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ก�าหนดให้วิทยาลัย

จัดการศึกษาในสาขาอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีนอกเหนือ

จากสาขาครุศาสตร์ในปีนี้สภาการฝึกหัดครูได้ออกบังคับว่าด้วยกลุ ่มวิทยาลัยครูจึงส่งผลให้กลุ ่ม

วิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้ จึงมีสภาวิทยาลัยทักษิณข้ึนประกอบด้วยวิทยาลัย

ครูทั้งหมดที่มีในภาคใต้ 5 แห่งมีส�านักงานของสหวิทยาลัยท่ีวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีและได้

เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู 

สรุาษฎร์ธานีเป็นรุน่แรก มกีารแบ่งส่วนราชการของวทิยาลยัครสูรุาษฎร์ธานเีพิม่เตมิจากเดมิ 6 หน่วยงาน 

ได้แก่ 1) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 2) ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 3) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

4) ส�านักกจิการนักศกึษา 5) ส�านกัวางแผนและพัฒนา และ 6) ส�านกัส่งเสรมิวชิาการ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 

2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม

วิทยาลัยครูว่า“สถาบันราชภัฏ” 

 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2541 – 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายที่จะขยายฐานการศึกษา

จากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท ประกอบกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป 

โดยได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 

2547 ประกาศกฎหมายกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการ ดังนี้ 1) ส�านักอธิการบดี 2) คณะวิชาครุศาสตร์ 

3) คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิชาวิทยาการจัดการ 5) คณะวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี6) สถาบนัวจิยัและพฒันา 7) ส�านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 8) ส�านกัศลิปะและ

วัฒนธรรม 9) ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 10) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
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 ทศวรรษท่ี 4 (พ.ศ. 2552 - 2562) ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในป ี

พ.ศ. 2551 ด�าเนินการเปิดคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และในปี 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปลี่ยนจากสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง

ศกึษาธกิาร เป็นสงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 

2562 โดยมหาวทิยาลยัมกีารทบทวน และยกระดับระบบการบรหิารจดัการ เพือ่ผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพสงู  

สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งเชิงกว้างเชิงลึกและเป็นสหวิทยาการ มีการผลิตและพัฒนาครูที่มี

คุณภาพ มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ปี พ.ศ. 2563
 วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ค�าอธิบายวิสัยทัศน์

 มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน

เชิงพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชนสังคม 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการด�ารงชีพและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต น�าไปสู่ความ

เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่น และภูมิภาค

 สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง หมายถึง การสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียน

รู้ตลอดชีวิต การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนา

ตนเองให้ก้าวทนักบัโลกยุคปัจจุบนั และวทิยาการสมยัใหม่ มกีารแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง มุง่ให้บคุคล 

ครอบครัว ชมุชน และองค์กร เป็นส่วนหนึง่ของแหล่งเรียนรู ้เพือ่พฒันาสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งปัญญาและ

การเรียนรู้ยิ่งขึ้นต่อไป

 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การบริหารและการด�าเนินงานภายใต ้

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 3 ห่วง 2 เงือ่นไข คอืการใช้หลกั “ความมีเหตผุล” ในการวเิคราะห์

สถานการณ์ส�าหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสมดุล และความสามารถ

ทางการแข่งขนั การใช้หลกั “ความพอประมาณ” และพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อสถาบนั 

โดยมกีารจดัการความเสีย่ง โดยใช้หลกั “ระบบภมิูคุ้มกนั” รวมถึงการขับเคลือ่นกระบวนการพฒันาต้องใช้  

“ความรอบรู้” ทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์ในการพัฒนา ขณะเดียวกันต้องมีความตระหนักใน 

คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

 พันธกิจ

 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

 2. ผลิตบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรมมสี�านกึความเป็นไทย มคีวามรกัและผกูพนัต่อชุมชนท้องถ่ิน 

อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วน

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม

 4 เรียนรูแ้ละเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ ผูน้�าชมุชนผูน้�าศาสนา และนกัการเมอืงให้มจีติส�านกึ

ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม

กับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึง 

การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 8. ศกึษาวจัิย ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการอนัเนือ่งมาจากแนวพระราชด�ารใินการปฏบัิตภิารกจิ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 ค่านิยมหลัก 

  สร้างปัญญา ศรัทธาความดี

 ปรัชญา 

  สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 อัตลักษณ์

 วิศวกรสังคม โดยมีคุณลักษณะส�าคัญ คือ

  1. คิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย

  2. สื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนเพื่อแก้ปัญหา

  3. ท�างานร่วมกับผู้อื่น โดยประสานระดมสรรพก�าลังในท้องถิ่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง

  4. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 โดยสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีประกาศนโยบาย เรือ่งนโยบายและแนวทางการพฒันา

และการแก้ปัญหาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานใีน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - 2566) โดยน้อมน�า

พระราโชบายด้านการศึกษา ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวง

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ได้ประกาศนโยบายในวนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

โดยมีนโยบายหลัก 3 แนวทาง ได้แก่ การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม  

ภายใต้ภารกจิปรบัเปลีย่นบทบาทกลุ่มมหาวทิยาลยั การปรบัเปลีย่นหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้

และการจดัระบบการบรหิารจัดการสูก่ารเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่” ดงัต่อไปนี้

 นโยบายที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมอืกบัจงัหวดัในพืน้ทีบ่ริการเพือ่การวางแผนพฒันาและแก้ไข

ปัญหา

  2. สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน) ตามพันธกิจเสริมสร้างพลังทางสังคมและส่งเสริมการ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย

  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมของนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น

  4. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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  5. ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ และ

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

  6. เพิม่ขดีความสามารถของชมุชนท้องถ่ินในการพฒันา เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว        

ที่สมดุลและยั่งยืน

  7. พฒันาคุณภาพงานวจัิยและนวตักรรมตอบโจทย์ประเทศสูอ่นาคตท่ีสามารถน�าองค์ความ

รู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาสังคมได้

  8. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุง สืบสาน และเผย

แพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างคุณค่าและสร้าง

จิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น น�าไปสู่ความภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก

  9. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุ และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

  10. พฒันาพพิธิภณัฑ์และศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่การศกึษา การวจิยั และการอนรุกัษ์ทรพัย์สิน

และ สิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

 นโยบายที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

  1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

  2. คดัสรรและพฒันาสมรรถนะครขูองครใูห้เป็นครยูคุใหม่ มคีวามเป็นมอือาชพี พร้อมด้วย

จิตวิญญาณความเป็นครู

  3. เสริมสร้างระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ และมีความพร้อม

ในการก้าวเข้าสู่อาชีพครู

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม

 นโยบายที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

  1. ปรับปรุง / ควบรวม / ยุบรวมหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตร 

ใหม่ ในรปูแบบสหวทิยาการทีต่อบสนองการพฒันาท้องถิน่และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศ

  2. พฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ผลติบัณฑติตามกรอบมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561                

ในด้านความรู้ความสามารถ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ความเป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

  3. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิ และการพฒันาการ

จดัการศกึษาระดบัหลักสตูร คณะ และสถาบนั ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)

  4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีเป้าหมายเฉพาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียน

สามารถ น�าไปใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill

  5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท�างาน “รู้จริงและปฏิบัติได้” และ

เสริมสร้างทักษะใหม่ เพื่อพัฒนาและสร้างจิตส�านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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  6. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

มีทักษะ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

  7. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ทักษะดิจิทัลและทักษะชีวิต

  8. ร่วมสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ 21

  9. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  10. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ /ออนไลน์ /SRU.MOOCs และสร้างระบบ

ธนาคาร หน่วยกิต

 นโยบายที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความ

สามารถ   เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  3. พฒันาให้มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพิม่บทบาทการเป็นมหาวทิยาลยัเพือ่

ท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนท้องถ่ิน โดยให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ

สอน กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ         

มีธรรมาภิบาล ด้วยการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ

  5. จัดการส่ิงแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากปัจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย

  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและการสร้าง

นวตักรรมเพือ่การพฒันาองค์กร รวมถงึระบบการบริหารจดัการ การใช้ทรพัยากรร่วมกนัของมหาวทิยาลยั

  7. ลดการออกของนกัศกึษาและสร้างช่องทางการเพิม่รายได้ การจดัการทรัพยากรทางการ

บริหาร  ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและสร้างความสามารถในการระดมทุน

  8. ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทความสัมพันธ์กับของศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วม เพื่อ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

  9. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มีต่อ 

มหาวิทยาลัย

  10. มีระบบและกลไกในการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

  11. ส่งเสริมและสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในองค์กร
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  การวิเคราะห์ตนเอง
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นกระบวนการส�าคัญใน

การจัดท�ายุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นส�าคัญที่จะน�าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทั้งประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และภาวะคุกคาม 

ของมหาวทิยาลยั การก�าหนดประเดน็ทางยทุธศาสตร์ การก�าหนดต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์ อนัจะน�าไปสู่ 

การก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งเชิงป้องกัน (Strength-Threat) เชิงรุก (Strength- 

Opportunity) เชิงปรับเปลี่ยน (Weakness-Threat) และเชิงพัฒนา (Weakness-Opportunity) และ

การก�าหนดวิสัยทศัน์ต่อไปโดยการวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกมคีวามจ�าเป็นต้องท�าการวเิคราะห์ตัง้แต่

ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนสิ่งแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน 

การท�าวิจัยการให้บริการชุมชน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ

และการเงิน นักศึกษา บุคลากร และการวิจัย

 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์ SWOT
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานีใน 4 มิติหลัก คือ การเงินและงบประมาณ บุคลากร นักศึกษา และการวิจัย ปรากฏผลการ

ประเมิน ดังนี้
  1 จุดแข็ง พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจุดแข็งที่ส�าคัญประกอบด้วย 
   1) อตัราส่วนอาจารย์ท่ีมตี�าแหน่งทางวชิาการเพ่ิมขึน้ ซึง่การพฒันาการได้ต�าแหน่ง
ทางวิชาการในช่วงปี 2560 - 2563 โดยปัจจุบันมีต�าแหน่งทางวิชาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82
   2) อัตราส่วนบัณฑิตท่ีสามารถมีงานท�าภายหลังจากจบการศึกษาเป็นระยะเวลา 
ไม่เกนิ 1 ปี มอีตัราส่วนท่ีสูงจากการส�ารวจบณัฑติท่ีจบการศึกษาทุกคณะจ�านวน 11,395 คน จากจ�านวน
ที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 11,805 คน หรือ ร้อยละ 96.5 พบว่ามีบัณฑิตมีงานท�า จ�านวน 7,992 คน หรือ 
ร้อยละ 70.1 ของจ�านวนที่ท�าการส�ารวจ คณะที่อัตราส่วนการมีงานท�าสูงสุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
รองลงมา คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
   3) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรงบประมาณส�าหรบัการวจิยัจากภายนอกเพิม่ขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
และรวดเรว็โดยได้รบังบวจิยัปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 6,656,953 หรอืเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 62.1 
และเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 10,411,847 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 149.4 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี
   4) จ�านวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจ�านวนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นในช่วงปี 2560 โดยมีโครงการวิจัยจ�านวน 180 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ถึง 95 โครงการหรือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 111.8
   4) โครงการวิจัยได้รับการตีพิมพ์และถูกน�าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นใน
ช่วงปี 2557 - 2560 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ�านวน 88, 101,120 และ 117 เรื่องตามล�าดับ 

และถูกน�าไปใช้ประโยชน์จ�านวน 56, 30, 41และ 120 เรื่องตามล�าดับ
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  2 จุดอ่อน พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจุดอ่อนที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

   1) รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรายได้จากงบประมาณแผ่น

ดินลดลงอย่างมีนัยส�าคัญรายได้รวมของมหาวิทยาลัยในปี 2560 น้อยกว่าปีงบประมาณ 2559 ถึง 

138,723,824 บาท หรือร้อยละ 12.73 เนื่องจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดินน้อยกว่าปี 2559 ถึง 

145,426,200 บาท หรือร้อยละ 19.7 ขณะท่ีรายได้จากงบประมาณรายได้เพิ่มข้ึนเล็กน้อย จ�านวน 

6,702,376 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91

   2) มหาวทิยาลยัพึง่พารายได้จากงบประมาณแผ่นดินในอตัราส่วนค่อนข้างสงู ในช่วง 

ปีงบประมาณ 2550 - 2560 มหาวทิยาลยัพึง่พารายได้จากงบประมาณแผ่นดนิในอตัราร้อยละ 55 ขณะที ่

ช่วงปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยพึ่งพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 68 และในปี 2559 

พึ่งพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 62 

   3) รายจ่ายค่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงรายการค่าใช้จ่าย

ที่มีอัตราส่วนสูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยซึ่งมีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 50 รองลงมา คือ รายจ่ายค่าบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการท่ีมี 

อัตราส่วนร้อยละ 19 และค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ร้อยละ 9 ท้ังนี้ หากน�าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกรายการมารวมกัน ประกอบด้วย ค่าอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนและ 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญมารวมกันก็จะมีอัตราส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 81

   4) การขยายตัวของจ�านวนอาจารย์มากกว่าจ�านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จ�านวน

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับจ�านวนนักศึกษาคงอยู่ทั้งภาคปกติและภาค 

กศ.บท. ในปี 2559 ที่มีอัตราส่วนการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เพียงร้อยละ 31 สะท้อนว่าจ�านวน

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวในอัตราส่วนที่สูงกว่าการขยายตัวของนักศึกษา

   5) อัตราส่วนอาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างต�่า หากประยุกต์ใช้แนวคิด

ในการค�านวณอัตราส่วนอาจารย์ที่จบจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาจารย์ของ สกอ.ส�าหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่ก�าหนดให้อาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้คะแนนผลการ

ประเมินเท่ากับ 5 คะแนน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะได้คะแนนผลการประเมินเพียง 1.16 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

   6) จ�านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงทั้งนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาใหม่ จ�านวน

นักศึกษาคงอยู่มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2557 โดยจ�านวนนักศึกษาในปี 2560 ปรับตัวลดลงจากจุด

ที่เคยมีนักศึกษาสูงสุดประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกับจ�านวนนักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 

2556 โดยจ�านวนนักศึกษาในปี 2560 จ�านวนนักศึกษาใหม่ปรับตัวลดลงจากจุดท่ีเคยมีนักศึกษาสูงสุด

ประมาณร้อยละ 25

   7) อัตราส่วนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลายคณะยังมีอัตราส่วนค่อนข้างต�่า

ในหลายคณะ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร ์

มีอัตราส่วนนักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ถึงร้อยละ 60 
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 1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีใน 3 มิติหลัก คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านประชากรและสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยด�าเนินการวิเคราะห์ต้ังแต่ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ปรากฏผลการ
ประเมิน ดังนี้
  1. โอกาส จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้ก่อให้เกดิโอกาสส�าหรบัมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
   1) กจิกรรมการท่องเทีย่วทีม่กีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งทัง้ในระดับประเทศระดบัภาค  
และระดับจังหวัดการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวในระดับประเทศร้อยละ 8.9 และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวร้อยละ 12.6 ตลอดจนการขยายตัวของนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ในปี 2559 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 30 และการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.3 ขณะที่นักท่องเที่ยวออสเตรีย และอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 
และ 16.8 ตามล�าดับและมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 ประมาณ 70,000 ล้านบาท รวมท้ัง 
มโีรงแรมถงึ 580 แห่ง มห้ีองพักทกุระดับคุณภาพในพืน้ทีจ่งัหวดั เกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเต่า จ�านวน 
ทัง้ส้ิน 26,642 ห้อง มห้ีองพกัระดบั 4 - 5 ดาว ในพืน้ทีจ่งัหวดั เกาะสมยุ เกาะพะงัน และเกาะเต่า จ�านวน
ทัง้สิน้ 5,925 ห้อง จงึเป็นโอกาสทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยัฯในการผลติบณัฑติและการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั
กจิกรรมการท่องเท่ียวตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพือ่ตอบสนองการขยายตวัด้านการท่องเทีย่ว 
ในทุกระดับ
   2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ยังมีปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต�่า 
และคุณภาพของผลผลิตขั้นต้นสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ท�าการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีความต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาที่เก่ียวข้อง และเป็นโอกาสของอาจารย์ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการวิจัยที่ตอบสนองชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราที่
ผลิตของเกษตรกรรายย่อยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ราคาต�่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น 
ขาดบทบาทในการพัฒนาการตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ
ค้นคว้าวิจยั แปรรปูปาล์มน�า้มนัทีม่ผีลผลติต่อไร่ต�า่มปัีญหาคณุภาพดนิ ขาดการแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่า หรอื
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การประมงที่ยังมีปัญหาอัตราการรอดต�่า และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ
เลีย้งโคเนือ้ทีก่�าลงัได้รับความนิยมโดยในปี 2558 จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีมกีารเลีย้งโคเนือ้จ�านวน 62,053 ตวั 
   3) จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีและมีก�าลังแรงงานในพ้ืนท่ีเป็น
จ�านวนมาก จังหวัดมีก�าลังแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่องหรือหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อตอบสนองการยกระดับฝีมือแรงงานระหว่างการท�างาน
   4) สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อ่อนแอลงแนวโน้มความเจ็บป่วยด้านสุขภาพของประชากรในพ้ืนท่ีภาคใต้ท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ท�าให้
เกิดความต้องการสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และการพัฒนาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชน
ทั่วไปและเป็นสถานที่ฝึกหัดส�าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์หรือคณะแพทยศาสตร์ในอนาคต
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   5) สถานการณ์ความมั่นคงด้านน�้าที่มีแนวโน้มมีปัญหาในอนาคต อันเนื่อง 
มาจากการขยายตัวของประชากร ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการผลิต (Supply Side Management) สามารถ 
ด�าเนินการได้ยากล�าบากมากขึน้ และมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารเพิม่บทบาทในการบรหิารจดัการด้านการใช้น�า้ 
(Demand Side Management) มากขึน้ จึงเป็นโอกาสของมหาวทิยาลยัในการศึกษาวจัิยและผลติบัณฑติ
เพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการการใช้น�า้ซึง่จะเกดิปัญหาความ
ไม่เพียงพอในอนาคต
   6) สถานการณ์ด้านขยะทีมี่ความรนุแรงขึน้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัภาค 
และระดับจังหวัด โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองมีความ
สัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการขยายตัวของประชากร ระดับรายได้ต่อหัวของประชากร และอัตราส่วนพื้นที่ 
เขตเมือง จึงท�าให้เกิดปัญหาขยะเกิดใหม่และขยะสะสมท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ขาดศักยภาพในการจัดการ จนท�าให้ปัญหาขยะถูกยกระดับข้ึนเป็นวาระ
แห่งชาติของประเทศไทย ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปัญหาการจัดการขยะและมีขยะสะสมในพื้นท่ี 
เกาะสมยุและเกาะเต่าเป็นจ�านวนมาก จึงเป็นโอกาสของมหาวทิยาลยัในการศกึษาวจิยัและจดัท�าโครงการ 
ลดและก�าจัดขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
แล้วยังเกิดประโยชน์กับจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประสบปัญหาในการจัดการขยะ
เป็นอย่างมาก และจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้และภาคอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในการ
จัดการขยะ

   7) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Global Warming)  
เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความส�าคัญเป็นอย่างมากในเวทีโลก แต่ยงัไม่ได้รบัความสนใจเท่าท่ีควรในประเทศไทย
และในพื้นที่ภาคใต้ จึงเป็นโอกาสส�าคัญของมหาวิทยาลัยที่จะยกระดับความส�าคัญของประเด็นนี้ในการ
ศกึษาแนวโน้มหรอืผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรหลักและองค์กรช้ันน�าในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
   8) ปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรชายฝ่ัง ระบบนเิวศชายฝ่ังและทะเลในพืน้ท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ท�าให้ปริมาณปลามีแนวโน้มลดลง เกิดความเสี่ยงสูงต่อการ
เกดิปัญหาแหล่งน�า้ทีม่ธีาตอุาหารเข้มข้นบรเิวณชายฝ่ังทะเล จนส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารประชาชน
ในพ้ืนทีท่ัง้ด้านอาหาร รายได้จากการประมง และรายได้จากการท่องเท่ียว จงึเป็นโอกาสของมหาวทิยาลยั
ในการเป็นผูน้�าในการศึกษา การศึกษาวจัิย และการพฒันาเพือ่แก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากร
ชายฝั่งให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
   9) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรบนผืนแผ่นดิน ขนาดพื้นท่ีป่าของจังหวัด 
สรุาษฎร์ธานีมแีนวโน้มลดลง และยงัมีสดัส่วนทีค่่อนข้างต�า่เมือ่เทียบกับอตัราส่วนท่ีจะก่อให้เกดิระบบนเิวศ
ทีส่มบรูณ์ รวมทัง้มสีตัว์ป่าหลายชนดิทีม่แีนวโน้มสญูพนัธุ ์เนือ่งจากถูกคกุคามจากกจิกรรมทางการเกษตร
และการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารของระบบนเิวศในด้านต่างๆ จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลยัในการเป็นผูน้�า
ในการศกึษา การศกึษาวจิยั และการพฒันาเพือ่แก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรบนผนืแผ่นดนิ 
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  2. ภาวะคุกคาม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้ก่อให้เกิดภาวะส�าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
   1) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุน การส่งออก มีแนวโน้มต�่า 
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต�่าในระดับ
โลกและระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุน การส่งออก การประกอบกิจการค้า และ
ผลิตภาพแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองท�าให้รายได้ของผู้ประกอบการ และประชาชนลดลง 
ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลให้กับมหาวิทยาลัยและการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   2) แนวโน้มการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับประเทศ การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ของประชากรสูงวัยจนคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุภายในปี 2579 ท�าให้คาดการณ์
ว่ารัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณในด้านสุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจนอาจส่งผลกระทบกับการจัดสรร 
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
   3) นักเรียนนักศึกษาทุกระดับมีแนวโน้มลดลงการลดลงของนักเรียนนักศึกษาใน 
ทกุระดบั โดยเฉพาะระดับอดุมศกึษาทีม่แีนวโน้มลดลงร้อยละ 9 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นขณะทีส่ถาบัน
อุดมศึกษามีมากและหลากหลายขึ้น เป็นภาวะคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อจ�านวนนักศึกษาที่สมัครเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยในอนาคต

   4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลจะน�าไปสู ่การพัฒนาระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence and 

Automatic Systems) เชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoT) และจะทวีบทบาท

ในทางธุรกิจและวิถีชีวิตของทุกคน ระบบการศึกษาและเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาคการศึกษา

ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการด้านการศึกษาเนื่องจากเทคโนโลยีส่งผลให้มนุษย์สามารถ

เข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา และจากหลายช่องทาง เช่น การเรียนรู้ทางไกล เรียนรู้ตาม

กลุ่ม ความสนใจ เป็นต้น สงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ะพฒันาอย่างรวดเรว็ในอนาคตระบบการศกึษาในสถาบนั

ที่เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้ และ

กลุ่มคนเหล่านี้อาจแสวงหาความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพของตนผ่านระบบอื่นนอกเหนือจากระบบการ

ศึกษามาตรฐาน ท�าให้มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปภาคการศึกษาของประเทศอย่างจริงจังและ

เร่งด่วนเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้เรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมโดยใช้ TOWS matrix

 การด�าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาเป็น 4 ส่วน

 ส่วนที่ 1 จุดแข็งภายในที่ตรงกับโอกาสภายนอก

 ส่วนที่ 2 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับโอกาสภายนอก

 ส่วนที่ 3 จุดแข็งภายในที่จับคู่กับภัยคุกคามจากภายนอก

 ส่วนที่ 4 จุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับภัยคุกคามจากภายนอก
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              ภายใน

ภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)
1. อัตราส่วนต�าแหน่งทางวิชาการ 
 เพิ่มขึ้น
2. บัณฑิตที่สามารถมีงานท�า 
 ภายหลังจากจบการศึกษา  
 ภายใน 1 ปี มีอัตราส่วนสูง
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ส�าหรับการวิจัยจากภายนอก 
 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ  
 รวดเร็ว
4. จ�านวนโครงการวจิยัเพิม่ขึน้ 
 อย่างโดดเด่น
5. โครงการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 
 และถูกน�าไปใช้ประโยชน์ 
 เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น

จุดอ่อน(Weaknesses)
1. รายได้ของมหาวิทยาลัยมี 
 แนวโน้มลดลงเนื่องจากรายได้ 
 จากงบประมาณแผ่นดินลดลง 
 อย่างมีนัยส�าคัญ
2. มหาวิทยาลัยพึ่งพารายได้จาก 
 งบประมาณแผ่นดนิในอตัราส่วน 
 ค่อนข้างสูง
3. รายจ่ายค่าบุคลากรของ  
 มหาวิทยาลัยมีสัดส่วน 
 ค่อนข้างสูง
4. การขยายตวัของจ�านวนอาจารย์ 
 มากกว่าจ�านวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ข้ึน
5. อัตราส่วนอาจารย์ที่มีต�าแหน่ง 
 ทางวิชาการค่อนข้างต�่า
6. จ�านวนนักศึกษามีแนวโน้ม 
 ลดลงทั้งนักศึกษาคงอยู่และ 
 นักศึกษาใหม่
7. อัตราส่วนนักศึกษาที่จบ 
 การศึกษาในหลายคณะยังมี 
 อัตราส่วนค่อนข้างต�่า

โอกาส (Opportunities)
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีการ 
 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
 ระดับประเทศ ระดับภาค และ 
 ระดับจังหวัด
2. จงัหวัดสรุาษฎร์ธานแีละภาคใต้ 
 ยังมีปัญหาผลผลิตทางการ  
 เกษตรราคาตกต�่าและคุณภาพ 
 ของผลผลิตขั้นต้น
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพ 
 ทางเศรษฐกิจที่ดีและมีก�าลัง 
 แรงงานในพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก
4. สถานการณ์ด้านสุขภาพของ 
 ประชากรในพื้นที่ภาคใต้และ 
 จงัหวัดสรุาษฎร์ธานทีีอ่่อนแอลง

ประเด็นเชิงรุก
1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและ 
 โครงการวิจัยที่มุ่งตอบสนอง 
 กิจกรรมการพัฒนาและแก้ไข 
 ปัญหาในจังหวัดและภาคใต้ 
 (S3, S4, S5, O1, O2, O3,  
 O4, O5, O6, O7, O8)
2. ยกระดับความส�าคัญกับการ 
 แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการ 
 เกษตรประกอบด้วย ยางพารา  
 ปาล์มน�้ามัน และการประมง
 (O2, S5, S6)
3. พฒันาหลกัสตูรยกระดบัความรู้ ู
 และทักษะฝีมือก�าลังแรงงาน 
 ในสถานประกอบการ SMEs  
 และผู้ประกอบการรายย่อย 
 (O3, S1, S5, S6)

ประเด็นเชิงแก้ไข
1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทาง 
 การเงินโดยการเพิ่มรายได้และ 
 ลดรายจ่าย (O1, O2, O2, O3,  
 O4, O5, O6, W1, W2, W3, W4)
2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มา 
 จากงบประมาณแผ่นดิน 
 (O1, O2, O2, O3, O4, O5,  
 O6, W3, W4, W5, W6)
3. สร้างมูลค่าเพิ่มจากบุคลากร 
 ที่มีอยู่ (O1, O2, O2, O3, O4,  
 O5, O6, W3, W4, W5, W6)
4. ควบคุมก�ากับจ�านวนอาจารย์ 
 ให้สอดคล้องกับการเรียน 
 การสอน การวิจัย การให้  
 บริการชุมชนและพันธกิจอื่นๆ 
 ของมหาวิทยาลัย (O1, O2,  
 O2, O3, O4, O5, O6, O7,  
 O8, W3, W4, W5, W6)
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5. สถานการณ์ความมั่นคงด้านน�้า 
 ที่มีแนวโน้มมีปัญหาในอนาคต
6. สถานการณ์ด้านขยะที่มีความ 
 รุนแรงขึ้นทั้งในระดับโลกระดับ 
 ประเทศ ระดับภาค และระดับ 
 จังหวัด
7. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 ของสภาพภูมิอากาศ  
 (Global Warming)
8. ปัญหาความเสื่อมโทรมของ 
 ทรพัยากรชายฝ่ังและบนแผ่นดิน

5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการขอ 
 ต�าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์
 ให้สอดคล้องกับภาระการสอน  
 การวิจัย การบริการชุมชน  
 (O1, O2, O2, O3, O4, O5,  
 O6, O7, O8, W5)
6. ยกระดับแนวทางและกระบวน 
 การส่งเสรมิคุณภาพนกัศึกษาใหม่ 
 (O1, O2, O3, O4, O5, O6, W6)
7. ยกระดับประสิทธิภาพและ  
 ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
 ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (O1, O2, O3, O4, O5, O6, W7)

ภัยคุกคาม(Threats)
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ทั้งด้านการลงทุน การส่งออก  
 มีแนวโน้มต�่าอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งในระดับโลกและระดับ  
 ประเทศ
2. แนวโน้มการก้าวเข้าสู่สังคม 
 สูงอายุในระดับประเทศ
3. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ 
 มีแนวโน้มลดลง
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 แบบก้าวกระโดด

ประเด็นเชิงป้องกัน
1. ป้องกันผลกระทบจากความเสีย่ง 
 จากการลดลงของงบประมาณ 
 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผลด้านรายจ่าย  
 (T1, T2, T3, S3, S4)
2. ป้องกันผลกระทบด้านการ 
 จ้างงานโดยการเพิ่มคุณภาพ 
 บัณฑิตให้สอดคล้องกับความ 
 ต้องการของตลาด  
 (T1, S2, S5)
3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะ 
 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 และเศรษฐกิจประเทศโดยการ 
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ 
 สอนและการพัฒนาชุมชนตาม 
 แนวทางหลักปรัชญาของ  
 เศรษฐกิจพอเพียงและครบ 
 วงจร (T1, S2, S3, S4, S5)
4. น�าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับ 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การเรียนการสอน การวิจัย  
 และการพัฒนาชุมชน  
 (T3, T4, S3, S4, S5)

ประเด็นแก้วิกฤต
1. พัฒนาช่องทางและกลไกในการ 
 จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อทดแทนรายได้จากแหล่ง 
 เดิมที่มีแนวโน้มลดลง (T1, T2,  
 T3, W1, W2, W3)
2. พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 
 โดยอาศัยความก้าวหน้า  
 ด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับ 
 แนวโน้มการลดลงของจ�านวน 
 นักศึกษาภายใต้รูปแบบการ 
 เรียนการสอนแบบเดิม 
 (T3, T4, W6)
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ศักยภาพของมหาวิทยาลัย

 ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT และ TOWS matrix พบว่ามีประเด็นเชิงรุก, 

ประเด็นเชิงป้องกัน, ประเด็นเชิงแก้ไข และประเด็นแก้วิกฤต ดังนี้

 ประเด็นเชิงรุก (O-S) ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. เน้นการพัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยท่ีมุ่งตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาในจังหวัดและภาคใต้

  2. ยกระดับความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย ยางพารา 

ปาล์มน�้ามัน และการประมง

  3. พัฒนาหลกัสตูรยกระดับความรู้และทกัษะฝีมอืก�าลงัแรงงานในสถานประกอบการ SMEs 

และผู้ประกอบการรายย่อย

 ประเด็นเชิงป้องกัน (T-S) ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. ป้องกันผลกระทบจากความเสีย่งจากการลดลงของงบประมาณโดยการเพ่ิมประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลด้านรายจ่าย

  2. ป้องกันผลกระทบด้านการจ้างงานโดยการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด

  3. ป้องกันผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศ 

โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและครบวงจร 

  4. น�าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการเรียนการสอน การวิจัย และ การพัฒนาชุมชน

 ประเด็นเชิงแก้ไข (O-W) ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. พัฒนาความเข้มแข็งสถานะทางการเงินโดยการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

  2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน

  3. สร้างมูลค่าเพิ่มจากบุคลากรที่มีอยู่

  4. ควบคุมก�ากับจ�านวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ

ชุมชน และพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย

  5. ส่งเสริมและขับเคล่ือนการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระ

การสอน การวิจัย และการบริการชุมชน

  6. ยกระดับแนวทางและกระบวนการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาใหม่

  7. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
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 ประเด็นแก้วิกฤต (T-W) ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. พัฒนาช่องทางและกลไกในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนรายได้จาก

แหล่งเดิมที่มีแนวโน้มลดลง

  2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพ่ือรับมือ 

กับแนวโน้มการลดลงของจ�านวนนักศึกษาภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดท�าโครงการเวทีระดมความคิดเห็นจากบุคลากร 

ผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จ�านวน 14 เวที ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จ�านวน 10 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3) บุคลากรสายวิชาการ 4) บุคลากรสายสนับสนุน 5) คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบัน 6) ศิษย์เก่า 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8) ผู้ประกอบการ 9) หน่วยงานภาครัฐ และ 10) ผู้บริหารและตัวแทน

สภามหาวิทยาลัย รวม 367 คน

 มีผลประเด็นความคิดเห็น จ�าแนกได้ 9 ประเด็น คือ 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านวิชาการ 

3) ด้านการวิจัย 4) ด้านการบริการวิชาการ 5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6) ด้านการเงินและ

สนิทรัพย์ 7) ด้านการสร้างภาพลกัษณ์และความเชือ่มัน่ 8) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และ 9) ด้านการพฒันา

องค์กรโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

  1) ด้านคุณภาพบัณฑิต ควรจัดท�าแผนการรับนักศึกษาที่เน้นคุณภาพและมีการ 

ประชาสมัพันธ์อย่างทัว่ถงึปรบัปรุงเกณฑ์มาตรฐานการรบันักศกึษา โดยเน้นคณุภาพของนกัศกึษาเป็นหลกั

และมีคุณสมบัติตรงตามสาขา มุ่งเน้นการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาให้คิดเป็นท�าเป็น และได้ฝึก

ประสบการณ์กับสถานประกอบการจริง เพิ่มทักษะทางภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี และการคิดเชิง

วเิคราะห์ พฒันาทักษะทางวิชาชพี ปลกูฝังจิตส�านึกด้านการจดัการสิง่แวดล้อม จติสาธารณะ ความซือ่สตัย์ 

ความอดทน รวมถึงการมีเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อรองรับการท�างานของบัณฑิต

  2) ด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมต่างๆ ควรตอบโจทย์เพื่อการพัฒนา

ชุมชน เช่น การพัฒนานวัตกรรมจากยางพารา การสร้างมูลค่ายางพารา การพัฒนาระบบตลาด มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการบูรณาการหลายศาสตร์ เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี มีการเช่ือมโยงการใช้

ประโยชน์ร่วมกันกับสถานประกอบการ เช่น สถานพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว เป็นห้องเรียนชุมชน พัฒนา

หลักสูตรใหม่ โดยสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ อาจจะพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ หรือเป็นหลักสูตรวิชาชีพ 

หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

มคีวามหลากหลาย เช่น การใช้ระบบ e-learning ระบบ MOOC และการเรียนการสอนต้องตอบโจทย์ว่า

นักศึกษาเรียนแล้วสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยอาจจะเพิ่มตัวชี้วัดในรายวิชาให้มีความชัดเจนมีการ 

บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยสัมผัสสิ่งแวดล้อมจากภายนอก หรือ 

ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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  3) ด้านการวิจัย สนับสนุนให้มีการท�าวิจัยโดยมีการบูรณาการในแต่ละศาสตร์ สามารถ 

น�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของท้องถ่ิน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการของชุมชน และควรมีการสนับสนุนการวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงมี

ระบบติดตามงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

  4) ด้านการบริการวิชาการ ควรมีการจัดท�าแผนการบริการวิชาการท่ีมีความสอดคล้อง

ทั้งระดับประเทศ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และชุมชนมีการบูรณาการกับชุมชนอย่างแท้จริง ในด้านงานวิจัย  

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และการท�างานร่วมกับชมุชนตามความต้องการของท้องถิน่ เช่น การแก้ปัญหาขยะ  

การแก้ปัญหาน�า้ท่วม น�า้เสยี การสนบัสนนุการท่องเทีย่วพืน้บ้าน ภมูปัิญญาท้องถิน่ มกีารพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรทางด้านท่องเทีย่ว เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต มหาวทิยาลยัควรพฒันาฐานข้อมลูและ

นวัตกรรมสู่ชมุชน และเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงานภายในชมุชน และมกีารพฒันามาตรฐาน

และออกใบรับรอง เช่น ให้ความรู้ด้านเกษตร การส่งเสริมอาชีพ อบรมภาษาอังกฤษ/จีน รวมถึงควรมี

การน�าสิ่งที่ศึกษาจากชุมชนและทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดนวัตกรรมและน�ากลับไปใช้กับชุมชน

  5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรปรับประเภทบุคลากรให้เป็นประเภทเดียวกัน 

เพ่ือลดความเหล่ือมล�้าภายในองค์กร มีการก�าหนดกรอบภาระงานท่ีชัดเจน มีแผนพัฒนาบุคลากร 

และ Career Path ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระบบการประเมินที่ใช้หลักธรรมา 

ภิบาล มีการสร้างขวัญและก�าลังใจในความมั่นคงด้านอาชีพเพิ่มข้ึน จัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากร

เพิ่มขึ้น เช่น Nursery  โรงเรียนสาธิต เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญใน

ด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ด้านงานวิจัย ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และควรมีการจัดท�ากิจกรรม

ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร

  6) ด้านการเงินและสนิทรพัย์ ควรมรีะเบยีบการเบกิจ่ายเป็นมาตรฐานชดัเจน งบประมาณ

มคีวามยดืหยุน่ สามารถเบกิจ่ายได้ตามความเป็นจรงิ ควรมงีบประมาณในการสนบัสนุนงานต่าง ๆ  เพิม่ขึน้  

เช่น งบประมาณสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเพื่อสนับสนุนสายวิทยาศาสตร ์

ในการบ�ารุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และควรมีนโยบายในการจัดหารายได ้

เพิ่มขึ้น เช่น การเปิดโรงเรียนสาธิต โรงแรม การผลิตของที่ระลึก การจัดหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

  7) ด้านการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อม ทันสมัย มีมาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการ อุปกรณ์

ห้องแล็บที่มีความสมบูรณ์ ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่นักศึกษา เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบการ

ให้ค�าปรกึษา เป็นต้น ควรมสีมาคมศษิย์เก่าทีเ่ข้มแขง็ และการสร้างเครอืข่ายการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในอนาคต

  8) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์อัตราก�าลังอย่างจริงจัง ปรับปรุงอาคารสถานที่และ

อุปกรณ์การท�างานให้มีความพร้อมทันสมัย มีมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงระบบ

สวัสดิการนักศึกษาให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขนส่งภายในมหาวิทยาลัย สถานที่จอด

รถจกัรยานและจกัรยานยนต์ เพิม่พืน้ทีใ่นการอ่านหนงัสอืหรือท�ากิจกรรมให้นกัศกึษา ปรบัเวลาในการให้

บริการห้องสมุด การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์ฟิตเนส เพิ่มหอพักนักศึกษา เป็นต้น และ



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 256646

เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและพิการมากขึ้น เช่น การให้ทุนนักศึกษา การสนับสนุนอุปกรณ์

การเรยีนการสอน และควรปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของนกัศกึษา 

เช่น การเพิ่มฐานข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย การบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

  9) ด้านการพัฒนาองค์กร ปรับรูปแบบมหาวิทยาลัยเป็น Community University 

น�าผลการประเมินตามตัวชี้วัดมาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น ภาวการณ์มีงานท�าของบัณฑิต เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการให้บริการในส่วนต่าง ๆ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการแบบ One Stop Service ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ

พัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับสถานประกอบการ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ

พลังงานภายในองค์กร การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานทางเลือกมีการบริหารจัดการขยะ

ภายในมหาวิทยาลัย และจัดเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับชุมชนให้เกิดผลเชิงประจักษ์

 ทั้งน้ีจากประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียได้น�าไปสังเคราะห์ร่วมกับ

นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรอบประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต่อไป
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  ความท้าทายของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 จากการเปลีย่นแปลงในบรบิทต่างๆ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้มหาวทิยาลยัต้อง 

เตรยีมรบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมพีลวตั  เพือ่การพฒันาเปลีย่นแปลงให้ประเทศก้าวข้ามผลกระทบ 

เชงิวกิฤตทีส่�าคญั คอื ปัญหาความเหลือ่มล�า้ การยกระดบัรายได้ สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสงัคม พฒันาชมุชน

ระดบัท้องถิน่และผลติบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถเป็นหลกัในการขับเคลือ่น พฒันา และเปลีย่นแปลง

ในระดบัท้องถิน่และภมูภิาค ด�าเนนิการวจัิยเพือ่พฒันา การผลติบัณฑติให้บรกิารวชิาการ ประยกุต์ความรู ้

สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย จึงวางประเด็นท้าทายทั้งหมด 6 ประเด็น เพื่อเตรียมพร้อมและจัดท�า

แผนรองรับอย่างเป็นระบบ ดังนี้

ประเด็นท้าทายท่ี 1 การขับเคล่ือนและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือการ

แข่งขัน ใน 4 ปีข้างหน้า

 การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - 2566) ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออก

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - 2566) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย นโยบาย 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4. การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ซึ่งนโยบายทั้ง 4 ด้าน เป็นความท้าทายที่ส�าคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนมหาวิทยาลัยสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย

 1. จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิขบัเคลือ่นนโยบายสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่สนอง

ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อการ 

บูรณาการการด�าเนินงานโดยใช้ระบบปฏิบัติการ i-SRU ในการด�าเนินงานและก�ากับติดตามช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เร่งรัด และหนุนน�าอย่างต่อเนื่องในการใช้จ่ายงบ

ประมาณให้เป็นไปตามกรอบเวลาและมีประสิทธิผล

 2. ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตลอดจนระบบ

และกลไกให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการด�าเนินการโครงการ ตามโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานีเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) 

 3. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบชุดโครงการ (Program) ที่มีผู้บริหารชุดโครงการ 

(Program Director) หัวหน้าโครงการ (Project Manager) ผู ้ประสานงานโครงการ (Project 

Coordinator) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
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 4. สร้างกระบวนการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร 

ทกุระดับ (Internal Engagement) ทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ รวมถึงนกัศกึษาท้ังในระดบัปรญิญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสร้างการรับรู้ ประสานแผน และความร่วมมือ แก่หน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง (External Engagement) อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นท้าทายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ

 การสร้างความม่ันคงในการท�างานของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 

ในเส้นทางทีต่นเองรบัผดิชอบ บคุลากรเป็นทรัพยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุในองค์กร จ�าเป็นต้องได้รบัการดูแลและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สร้างเส้นทางอิสระในการพัฒนาตนเอง

ตามความต้องการ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบการดูแลที่สร้างขวัญและก�าลังใจ 

และสวัสดิการที่เป็นธรรม

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย

 1. จัดท�ากรอบมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ (SRU Professional Standards) 

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้บุคลากรสายวิชาการ ผ่านการท�างานร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจ

อาจารย์) ก�าหนดภาระงานของอาจารย์ตามความถนัด มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับพันธกิจหลัก 

และเอื้อต่อการพัฒนาตนเอง

 2. บรหิารจัดการปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความส�าเรจ็ในการขอต�าแหน่งทางวชิาการของบคุลากร

สายวิชาการ และการเข้าสู่ต�าแหน่งท่ีสงูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุ พร้อมท้ังจัดระบบและกลไก ในการ

หนุนเสริมความคล่องตัวในกระบวนการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และ

สายสนับสนุนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

 3. ส่งเสรมิ พฒันา และสร้างระบบและกลไก ให้บคุลากรสายสนบัสนนุได้เข้าสูต่�าแหน่งช�านาญ

การช�านาญการพเิศษ ตามกรอบเวลาทีเ่หมาะสมของแต่ละคนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสรมิความก้าวหน้า

ในงานด้วยการเลือ่นต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน รวมถงึการผลดัเปลีย่นหน้าทีก่ารท�างานให้มคีวามสอดคล้อง

กับศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม�่าเสมอ

 4.  พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงขอบเขตการท�างาน 

ภาระงานการประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งยกระดับความส�าคัญของกิจกรรมที่มุ่งความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลของมหาวิทยาลัยกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ

ความเป็นธรรมในประชาคมมหาวิทยาลัย สร้างระบบธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อให้

บุคลากรเกิดความมั่นใจในการท�างานอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข

 5. ปรับปรุงระบบการบรรจุบุคลากรให้มีความเป็นธรรมและจัดระบบการสร้างขวัญก�าลังใจ

อย่างเหมาะสม โดยค�านงึถงึข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ ทรพัยากรทีเ่ก่ียวข้อง และเปิดโอกาสให้มผีูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงในสาระส�าคัญ

 6. สร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการของบุคลากร
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ประเดน็ท้าทายท่ี 3 การรบัมือกับสถานการณ์ทีจ่�านวนนกัศึกษาและเงนิรายได้ของมหาวทิยาลยัลดลง

 การรับมือกับสถานการณ์ที่นักศึกษาลดลง ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้อง

เผชญิกับสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของจ�านวนนกัศกึษาแรกเข้าทีล่ดลง จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ของประชากรสง่ผลให้เดก็วยัเรยีนลดลง ในขณะทีท่ีน่ัง่ในมหาวทิยาลยัมีมากขึน้ ท�าให้เกิดการแขง่ขนักนั

ในการรับนักศกึษาส่งผลให้การรบันกัศกึษาแรกเข้าของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีในขณะเดยีวกนั

พบว่า นักศกึษาทีม่อียูก็่ยงัมอีตัราการออกกลางคัน (Drop Out) สงูถงึร้อยละ 25 ซึง่ส่งผลกระทบจ�านวน

นักศึกษา และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย

 1. สร้างระบบความร่วมมอืกบัชมุชนท้องถิน่ในการให้สทิธคิดัเลอืกเยาวชนในหมูบ้่านในเขตพืน้ที่

บริการซึ่งมีประมาณ 2,000 หมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งจะท�าให้ได้นักศึกษา 

เพิ่มขึ้นอีก 2,000 คน/ปี

 2. สร้างระบบความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประมาณ 1,000 คน/ปี

 3. สร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีเ่พือ่ส่งต่อนกัเรยีนนกัศกึษา ในหลกัสตูรเชือ่ม

โยงระหว่างการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การศึกษาสายอาชีพ สูห่ลักสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัราชภฏั

สุราษฎร์ธานี

 4. สร้างระบบสนับสนุนและมาตรการการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและแกนน�านักศึกษา กลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยกันดูแล และแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาต้ังแต่ระยะ 

เร่ิมต้น (Early Detection) รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีปรึกษา เพื่อลดอัตราการออก 

กลางคัน (Drop Out) ให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม SRU Blueprint 2020-2023

ประเด็นท้าทายที่ 4 การขยายฐานการจัดการศึกษาในกลุ่มคนทุกช่วงวัย

 การขยายฐานการจัดการศึกษาในกลุ่มคนวัยท�างาน การที่จ�านวนนักศึกษาลดลงแต่ประชากร

ไม่ได้ลดลงนั้น แสดงถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย

ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องไม่อยู่ที่นักเรียนมัธยมปลายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง 

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนในวัยท�างานให้มีสมรรถนะสูงข้ึน ด้วยการ Re-skill และ Up-skill 

สูก่ารสร้างคนคนสร้างงานคุณภาพ (Smart Worker) ด้วยหลกัสตูรปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา (Degree) 

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

ต่อไป

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย

 1. พัฒนาหลกัสตูรระดับประกาศนยีบตัร และหลกัสูตรระยะส้ันอืน่ๆ ท่ีตอบสนองต่อการพฒันา

ทักษะเฉพาะ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการท�างาน และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่ม

คนวัยท�างาน
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 2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สอดคล้องกับความถนัดในเส้นทางวิชาการของ
ตน โดยการพฒันารายวชิาของตนเองให้มคีวามเป็นเลศิอย่างน้อยคนละ 1 รายวชิา ซึง่จะท�าให้มรีายวชิา
ทีนั่กศึกษาสามารถเลือกเรยีนได้ 500 รายวิชาเป็นอย่างน้อย ซึง่น�าไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ระยะสั้น แบบสร้างเมนูให้ผู้เรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และสามารถสะสม
หน่วยกิต (Credit Bank) ไว้ได้ และสามารถน�ามาเทียบโอนเป็นคุณวุฒิลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่
มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้
 3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส�าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses; MOOC) และการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV; DLTV) เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของ
คนที่สนใจแบบที่ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ของผู้เรียน
 4. พฒันาคุณภาพห้องเรียนและห้องปฏบิตักิาร สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น Internet / Wifi พัฒนา Mobile Application เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Online 

ประเด็นท้าทายที่ 5 การเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 การเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี “เกษตรคุณภาพ การท่องเท่ียว
ยัง่ยนืสงัคมเป็นสขุ” และการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื (SEC Southern Economic 
Corridor) เผชิญกับความท้าทายของอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องปรากฏการณ์ความปกติใหม่ 
(New Normal) ที่ก�าลังเกิดขึ้น รวมถึงกระแสของ University Disruption ที่ก�าลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า
และมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งเรื่องของจ�านวน
ผู้เรียน การปรับหลักสูตร การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการขับเคลื่อนพันธกิจในการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย
 1. ด�าเนนิการ “ปรับ-ยก-สร้าง” (ปรบัปรงุ ยกระดบั สร้างหลกัสตูร) โดยเน้นการพฒันาหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมถงึการสร้าง “บณัฑติพันธุใ์หม่” ทีต้่องการบรูณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) 
เพื่อสร้างทักษะสมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือก�าลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและ
ศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve และแผนพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
(SEC Southern Economic Corridor) 
 2. พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบบรูณาการการเรยีนกบัการท�างาน (Work Integrated Learning  
: WIL) เพื่อสร้างทักษะใหม่แบบ “รู้จริงและปฏิบัติได้” ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
พร้อมทั้งปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้และ
การเตรียมการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ของนักศึกษา โดยไม่ละเลยการพัฒนาและสร้างจิตส�านึก
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 3. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างระบบคลงัสถานประกอบการ (Entrepreneur Bank) เพือ่ให้แต่ละหลกัสตูรได้เลอืกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
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 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ และเสริมด้วยทักษะต่าง ๆ  ที่จ�าเป็น 
รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ด้านวิชาการ
 5. สร้างระบบการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 หรือ 3Rs 8Cs ได้แก่ การอ่าน (Reading)  
การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication)  การประสานร่วมมอื (Collaboration) ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม (Cross-Cultural Understanding) ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ (Computing and ICT Literacy)  
ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) ให้เกิดแก่นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นท้าทายที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล
 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในยุค
ปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทีร่วดเรว็จ�าเป็นอย่างยิง่ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานต้ีองปรับตวัเข้าสูก่ารเป็น Smart University 
ในระดบัสากลทีย่งัคงความถกูต้อง ถกูใจ ทนัสมยัด้วยเทคโนโลย ีและยกระดบัคณุภาพจากหน่วยคณุภาพ
ทุกหน่วย ภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
 แนวทางการพัฒนาเพื่อเคลื่อนผ่านความท้าทาย
 1. สร้างระบบการบริหารจัดการ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล (ถูกต้อง) ลดข้ันตอนการบรหิารจดัการ
ให้รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพรวดเร็วตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (ถูกใจ) รับฟังปัญหาผู้รับ
บริการด้วยความเข้าใจ และแก้ไขข้อผิดพลาดทันที (ประชาธิปไตย) และน�าระบบเทคโนโลยีและระบบ
การบรหิารจดัการทีท่นัสมยั (ICT) มาใช้เพือ่เสรมิประสทิธิภาพการท�างานและการตดัสนิใจบนฐานข้อมลู
ทีเ่ป็นปัจจบุนัตลอดจนส่งเสรมิการสร้างระบบการท�างานด้วยการท�าคูม่อืการปฏบัิตงิาน และการทบทวน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และประสิทธิผล (Efficiency) มากขึ้น
 2. การปรับระบบการบริหารจัดการให้ “มหาวิทยาลัยเล็กลงแต่คณะใหญ่ขึ้น” ด้วยการ 
“กระจายอ�านาจ” ลงสู่ระดับหลักสูตรซึ่งเป็นหน่วยคุณภาพที่เล็กที่สุดของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ด้วยการสร้างระเบียบรองรับการ 
กระจายอ�านาจภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ปรับปรุงระบบการสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัย ด้วยการน�าพลังงานสะอาด พลังงานทาง
เลอืกทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อมมาปรบัใช้ภายใต้หลกัการ “ลดรายจ่าย-เพิม่รายได้ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม”
 4. จัดระบบการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green and Clean University” 
ด้วยการสร้างระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรต้นแบบของภูมิภาค
 5. สร้างอัตลักษณ์และผสานความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในเวทีโลก เร่งรัดการเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ทาง 
Mobile Application SRU 360 ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของทุกคน
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 ส่วนที่ 3

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

 ปัจจบุนัสภาพแวดล้อมการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา มีการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วตามบรบิทของ

สงัคม แนวทางนโยบายของรฐั และความเป็นโลกาภวิฒัน์ ท�าให้เกดิการพฒันาและปรบับรบิทขององค์กร

อยู่ตลอดเวลา การปรับยุทธศาสตร์การบริหาร ในลักษณะการบูรณาการการท�างานและการเช่ือมโยง

กลยุทธ์การใช้ประสิทธิภาพของบุคลากรให้เต็มศักยภาพและความสามารถ ท�างานได้หลากหลาย มีการ

เชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และความส�าเร็จ

 โดยมหาวิทยาลัยด�าเนินการปรับยุทธศาสตร์การบริหาร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานและ

บุคลากรได้รับทราบยุทธศาสตร์การบริหารน�าไปบริหารและปฏิบัติงานร่วมกัน อ�านวยความสะดวกให้

หน่วยงานและบคุลากรได้ร่วมกนัในลกัษณะข้ามสายงานและข้ามหน้าท่ี เพือ่ให้เช่ือมโยงกลยทุธ์ หน่วยงาน 

และบคุลากร ผลกัดันให้เกดิผลสมัฤทธิ ์และเป็นแหล่งข้อมลูสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารในการก�ากบัและ

ตดัสนิใจทางกลยทุธ์ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและเงือ่นไขการด�าเนนิงานในการบรหิารมหาวทิยาลยั

• นโยบายของรัฐบาล
• นโยบายสภามหาวิทยาลัย
• นโยบายผู้บริหาร
• งบประมาณ
• โครงสร้างบุคลากร

ปัจ
จัย

น�า
เข

้า 
(In

pu
t)

• ความเชื่อมโยงของแผน
• ระบบฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
• ความส�าเร็จของกลยุทธ์

ปัจ
จัย

น�า
เข

้า 
(In

pu
t)

• พัฒนางาน และประสานคน
 ให้ท�างานร่วมกัน
• เชื่อมโยงงานและบุคลากร
 เพื่อลดความซ�้าซ้อน
• วิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการ
 บริหารเชิงกลยุทธ์
• ติดตามและประเมินผล
 การด�าเนินงาน

กร
ะบ

วน
กา

ร 
(P

ro
ce

ss
)

 ในกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างการเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นในด้านวิชาการเพื่อตอบสนองหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงในฐานะ “มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาท้องถิน่” เป็นแกนหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งอนาคต (Future Economy) ใน 3 ด้าน คือ
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- เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป

- ธุรกิจและโลจิสติกส

- ทองเที่ยวยั่งยืน

- ระบบสุขภาพและสังคมเปนสุข

เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) 

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular

 Economy) 

เศรษฐกิจชีวภาพ

 (Bio Economy)

บนฐานความเชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ และดิจิทัลเพื่อสังคม

กรอบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้นหลัก 8 การพัฒนา

1. การพัฒนาท้องถิ่น

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. การยกระดบัคณุภาพการศกึษา

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ

1. เกษตรคุณภาพและอาหาร 

 แปรรูป 

2. ท่องเที่ยวยั่งยืน

3. ระบบสุขภาพและสงัคมเป็นสขุ

4. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

5. ธุรกิจและโลจิสติกส์ 

6. ดิจิทัลเพื่อสังคม

1. พัฒนาหลักสูตร การเรียน

 การสอน 

2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

3. พัฒนาวิจัย

4. พัฒนาบริการวิชาการ

5. พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

6. พัฒนาการบริหารจัดการ

7. พัฒนาบุคลากร

8. พัฒนาภาษาและเทคโนโลยี
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เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)

 1. อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed 

in Region)

 2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) (Area Based 

Development)

 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group 

Participation)

 4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability)

 5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)

 6. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region)

 7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)

 8. การบรูณาการงบประมาณจากภาครฐัและเอกชนในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม 

ในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
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  แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้านหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้างบัณฑิตให้

มีสรรมถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม พัฒนา

ประเทศสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง บนพื้นฐานการจัดการศึกษา ซึ่งขับ

เคลื่อนระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Cooperative 

and Work Integrated Education (CWIE) บูรณาการศาสตร์ความรู้กับกิจกรรมและประสบการณ์

ท�างานนอกห้องเรียนตามแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการมีประสบการณ์จริงจากการน�าองค์ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการจัดให้มีรายวิชา Digital Literacy เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเท่าทันโลก

ดิจิทัลให้กับนักศึกษาในยุค Disruptive Technology

 การพัฒนาความเข้มแข็งของหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน

และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve) การร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพและสถาน

ประกอบการ (WIL) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีอัต

ลักษณ์โดดเด่นและการควบรวม (Integrated Curriculums) บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับและ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Non-Age Group and Lifelong Learning) ผู้สูงอายุและ 

ผู้ด้อยโอกาส

นโยบายสภาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
 การผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 

มคีณุลกัษณะ 4 ประการ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ พร้อมท้ังคดัสรรและพฒันาสมรรถนะคร ู

ของครูให้เป็นครูยุคใหม่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้าง 

ระบบ กลไก และกระบวนการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่อาชีพครู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม

 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการปรบัปรงุ / ควบรวม / ยบุรวมหลกัสตูรเดิมให้ 

ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาประเทศ และพฒันาคณุภาพการศกึษา เพือ่ผลติบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

การอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ในด้านความรูค้วามสามารถ การสร้างสรรค์นวตักรรม การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่ 

ความเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแขง็ มจีติอาสา และตรงความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ พร้อมทัง้พฒันาระบบการประกนั

คณุภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิ และการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัหลกัสตูร คณะ และสถาบนั 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษากรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละ

มาตรฐานวชิาชีพ (ถ้ามี) และพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีมเีป้าหมายเฉพาะด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนท่ีผูเ้รยีน

สามารถ น�าไปใช้งานได้จรงิอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้ Upskill และ Reskill โดยมกีารปรบักระบวนการจดัการเรยีน

รู้ให้บรูณาการกับการท�างาน “รูจ้รงิและปฏบิตัไิด้” และเสรมิสร้างทักษะใหม่ เพือ่พฒันาและสร้างจิตส�านกึใน
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การพัฒนาชมุชนท้องถิน่ และการพฒันาอาจารย์ให้มคีณุลกัษณะท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ี มจิีตวญิญาณของความ

เป็นครู มทีกัษะการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั มทีกัษะการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยกัีบการเรยีนการสอน 

พร้อมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรู้เพือ่พัฒนาทกัษะผูเ้รยีน พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ทกัษะดิจทิลัและ

ทกัษะชวีติ และร่วมสร้างนวตักรรมและงานวจิยั เพือ่พฒันาคณุภาพการจัดการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับศตวรรษ

ที ่21 และพฒันาศกัยภาพทกุช่วงวยั และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติ รวมท้ังพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

แบบใหม่ / ออนไลน์ / SRU Mooc และสร้างระบบธนาคารหน่วยกิต



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 57

  แนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped Classroom) 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจ

และมีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอปรับเน้ือหาของ

หลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เน้นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับอนาคต (Future) โดยเฉพาะความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Big Data, Data Science, IOT เป็นต้น

 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส�าหรับประชาชนทุกอายุ 

โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม เช่น AI Programmer, Block Chain skills 

Programmer, Data Science, Machine Learning, AI, Robotic Engineering, Mechatronics) 

สร้างหลักสูตรส�าหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการท�างานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอด

เวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงมีท้ังท่ีต้องการปริญญา (Degree) และ 

ไม่ต้องการปริญญา (Non-degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ท้ังการเรียนในมหาวิทยาลัย และ 

การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานท่ี (Anywhere) และทุกคน 

(Anyperson) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
 1) จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นสหวิทยาการ โดยบูรณาการศาสตร์ครบวงจร 

โดยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา

หลักสูตรปริญญา (Degree)

  1. ด้านเกษตรคุณภาพ และการแปรรูปอาหาร ประกอบไปด้วย หลักสูตรธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หลักสูตรธุรกิจอาหาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

เพื่อความยั่งยืน หลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรจุลินทรีย์ทางการเกษตร หลักสูตรนวัตกรรม

อาหารและโภชนาการ

  2. ด้านการท่องเที่ยวย่ังยืน ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

(ท่องเที่ยว, โรงแรม, การบิน)  การจัดการโรงแรมนานาชาติ และมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนวัตกรรม

การท่องเที่ยว (Innovative Tourism) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร Wellness and Spa 

Management

  3. ด้านสุขภาพและสังคม ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม การจดัการภยัพบิตั ิการจดัการทางวฒันธรรม การพฒันาชมุชน การเมอืงการปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์) และมีหลักสูตรใหม่ คือ การพัฒนาสุขภาพชุมชน

  4. ด้านการผลิตครูมืออาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย 

คณติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศิลปศกึษา เคม ีคอมพวิเตอร์) และมหีลกัสตูรใหม่  

คือ หลักสูตรดิจิทัลศึกษา

  5. ด้านการพฒันาธุรกิจและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย บริหารธรุกิจ (การเป็นผูป้ระกอบการ 

การจัดการท่ัวไป การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเกษตร การจัดการค้าปลีก 

เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์การบัญชี การเงิน การธนาคาร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ธรุกจิออนไลน์) การจัดการอตุสาหกรรม (เทคโนโลยวีสัดแุละการผลติ การจัดการอตุสาหกรรมไฟฟ้า) และ 

มีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล หลักสูตรดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

  6. ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม ประกอบด้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์) และ

มีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

 2) จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะทาง อาชีพ 

(Upskill+Reskill) ให้กับศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจ โดยสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น หลักสูตร

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการนวดแผนไทย/นวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ หลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม หลักสูตรความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

งานสปา หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หลกัสตูรการพัฒนาผลติภัณฑ์จากพชืสมนุไพร หลกัสตูรการ
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สร้างอาชพีทางด้านการเกษตร หลกัสตูรการแปรรปูและการถนอมอาหารเบ้ืองต้น หลกัสตูรการตรวจและ

ซ่อมบ�ารุงหุน่ยนต์อตุสาหกรรม หลกัสตูรการบรหิารคลงัสนิค้า หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะในยคุดจิทิลั

ของบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร Business Digital Integration หลักสูตร Digital Content Marketing 

หลักสูตรดิจิทัลชุมชน เป็นต้น

 3) สร้างหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย โดยการสร้าง

หลกัสูตรใหม่ทีเ่ป็น ความต้องการของสงัคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ เช่น Pre-degree, 

SRU Credit Bank, SRU Aging Education, SRU Mooc, SRU Entrepreneur, SRU Co-Partnership, 

SRU Gen next เป็นต้น สร้างหลักสูตรส�าหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการท�างานและ 

การใช้ชีวติทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยจดัการเรยีนรูเ้ป็นชดุวชิา (Modular System) ซึง่มทีัง้ทีต้่องการ

ปริญญา (Degree) และ ไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบทั้งการ

เรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่  

(Anywhere) และทุกคน (Any person) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพ่ือรับปริญญาใน 

ภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

 4) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ให้เป็นมืออาชีพด้านการศึกษาและมีคุณสมบัติที่ตรงกับความ

ต้องการในการผลติบณัฑติการพฒันาอาจารย์ให้มคีวามเป็นมอือาชีพใน 3 มติ ิคอืความเป็นคร ู(การสอน) 

นักวิชาการในศาสตร์วิชาชีพ (การท�าวิจัย) และความเป็นคนดีของสังคม (การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ปรับระบบพี่เลี้ยงท่ีเป็นรูปธรรม

และต่อเน่ือง และเพ่ิมความหลากหลายในความก้าวหน้าในอาชพีของสายวชิาการโดยคดัเลอืกอาจารย์ให้ 

สอดคล้องกับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั และพฒันาระบบและกลไกท่ีส่งเสรมิให้

อาจารย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษาให้มแีนวคิดสมรรถนะทางการจัดการเรยีนการสอนทีต่อบโจทย์ผู้เรยีนในอนาคต และพฒันา

คุณวุฒิและต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ

 5) การน�ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ประกอบด้วย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือและการพัฒนา 

ร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการ

ร่วมสร้างนวตักรรม และสร้างความเป็นนานาชาตทิัง้ด้านอาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา และสภาพแวดล้อม
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  แนวทางการพัฒนาด้านสมรรถนะนักศึกษา
 การจัดการคุณภาพด้านการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเน้นการสร้างมาตรฐาน

และความเป็นวิศวกรสังคมที่มีความโดดเด่นในด้านการมีทัศนคติที่ดี มีทักษะวิชาชีพ เก่งภาษา ใฝ่เรียนรู้ 

ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู ่คุณธรรม มีภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 

ตามทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 หรือท่ีเรียกว่า ทักษะ 3R8C ตลอดจนการมีทักษะของการเป็น 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) กล่าวคือ มีสมรรถนะ

สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพ มีทักษะ

ความเชีย่วชาญทัง้ด้านองค์ความรูแ้ละสมรรถนะทีเ่กดิกับตวัผูเ้รยีนเอง มหาวิทยาลยัฯ จงึได้ปรบักระบวน

ทัศน์โดยการมุ่งสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ปรับสภาพแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้

นักศึกษาใฝ่เรียนรู้โดยสร้างบรรยากาศ เพิ่มพื้นที่และเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ

ความคิด สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (SMART Technologies) โดยทักษะและ

คุณสมบัติต่าง ๆ  เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการท�าให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าว

ทันต่อโลกดิจิทัล และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นการผลิตสินค้าเชิง

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Internet of Things : loT) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation)

 การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดีโดยการบูรณาการศาสตร์และความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน

ต่าง ๆ ตามอัตลักษณ์ วิศวกรสังคม เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่ีมีคุณภาพ 

เป็นพลเมอืงทีด่ ีมีทกัษะและสมรรถนะของคนในศตวรรษที ่21 อย่างสมบรูณ์ มกีระบวนการคิดวเิคราะห์ 

แก้ปัญหา ปรับตัวได้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีจิตส�านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิต

อาสาสามารถท�างานได้จริง และอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข (Survivability and Happiness)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาและบัณฑิต
 นโยบายสภามหาวทิยาลัย ในด้านการผลติและพัฒนาคร ู ประกอบด้วยการปรบัปรงุกระบวน 

การผลติครใูห้มีสมรรถนะเป็นเลศิ  มคุีณลกัษณะ 4 ประการและสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ   

การคัดสรรและพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นคร ู การเสรมิสร้างระบบ กลไก และกระบวนการคดัสรรนกัเรยีนทีม่คีณุภาพ และมคีวามพร้อม

ในการ ก้าวเข้าสู่อาชีพครู และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา

ของสังคม

 นโยบายสภามหาวทิยาลยั ในด้านการยกระดบัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย การปรบัปรงุ 

/ ควบรวม / ยบุรวมหลกัสตูรเดมิให้ทนัสมยั บรูณาการและพฒันาหลกัสตูรใหม่ในรปูแบบสหวทิยาการท่ีตอบ

สนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาประเทศ การพฒันาคณุภาพการศกึษา เพือ่ผลติ

บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ในด้านความรูค้วามสามารถการสร้างสรรค์นวตักรรม 
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การเป็นผู้ประกอบการ ยคุใหม่ ความเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง มจิีตอาสา และตรงความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต   

การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิ และการพฒันาการจัดการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร คณะ และสถาบนั ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา  กรอบมาตรฐาน

คณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชพี (ถ้าม)ี การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีม่เีป้าหมาย

เฉพาะด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนสามารถน�าไปใช้งานได้จรงิอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้ Upskill และ 

Reskill  การปรบักระบวนการจดัการเรยีนรูใ้ห้บรูณาการกับการท�างาน “รูจ้รงิและปฏบัิตไิด้” และเสรมิสร้าง 

ทกัษะใหม่ เพือ่พฒันาและสร้างจติส�านกึในการพฒันาชมุชนท้องถิน่ การพฒันาอาจารย์ให้มีคณุลกัษณะทีเ่ป็น

แบบอย่างทีด่ ีมจีติวญิญาณของความเป็นคร ูมทีกัษะ การสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั มทัีกษะการสือ่สารและ

การใช้เทคโนโลยกีบัการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรยีนรู้เพือ่พฒันาทักษะผูเ้รยีน พฒันาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทลัและทกัษะชวีติ ร่วมสร้างนวตักรรมและงานวจัิย เพือ่พัฒนาคณุภาพ 

การจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 การพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 

และการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบใหม่ / ออนไลน์ / SRU Mooc  และสร้างระบบธนาคาร หน่วยกิต
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  แนวทางพลกิโฉมมหาวทิยาลัยฯ ด้านการพัฒนาสมรรถนะนกัศกึษา
 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบัณฑิต 

การเป็นวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เห็นความเช่ือมโยงของเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นเรื่อง

ท้าทาย  สือ่สารองค์ความรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่แก้ปัญหา ท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ โดยประสานระดมสรรพก�าลงัในท้องถ่ิน 

โดยปราศจากข้อขดัแย้ง และสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่สงัคม

 มหาวทิยาลยัควรส่งเสรมิกจิกรรมนอกหลกัสตูร เพือ่เพิม่พืน้ท่ีการเรยีนรูข้องเยาวชนและนกัศกึษาใน

รูปแบบของทกัษะชวีติ ทักษะสงัคม (Socialization) สมรรถนะพืน้ฐานท่ีข้ามพ้นความรูว้ชิาการ (Base line 

competencies) การสะสมความรูแ้ละความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั (Tacit knowledge and ability) 

ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ 

สภาพสงัคม การบูรณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรและชีวติจรงิเข้ากบัหลกัสูตรเป็นอีกแนวทางหนึง่ เพ่ือให้

นักศกึษาได้ฝึกมคีวามท้าทายต่อนกัศกึษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจากต�าราอย่างเดยีว เพือ่เป็นการ

เปิดโลกทศัน์และเตรยีมความพร้อมส�าหรบับณัฑติในสภาวะโลกาภวิฒัน์

 การเพิม่ความเข้มข้นและประสทิธภิาพของการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทางด้านภาษาและวฒันธรรมของ

ต่างประเทศ เป็นสิง่ทีต้่องสนบัสนนุ ทัง้นี ้ การเรยีนด้านภาษาทีม่ปีระสิทธภิาพและการซมึซบัวัฒนธรรมต้อง

มบีริบท การแลกเปลีย่นนกัศกึษา การเพิม่ Mobility ของนกัศกึษาและอาจารย์ การจัดหลกัสตูรสองภาษา 

จะเป็นกลไกส�าคญั

 ส่งเสริมการเรยีนรูบ้นฐานการท�างานในภาคการผลติและภาคสงัคม (Work-based/Community – 

based education) เช่น สหกิจศกึษา (Co-operative education) ทักษะวศิวกรรม (Engineering practice 

school) Internship/Apprenticeship  ในภาคการผลิตและภาคสงัคมเป็นแนวทางการจัดอดุมศกึษาท่ีควรมี

การขยาย โดยอาจารย์มส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิ เกบ็เกีย่วประสบการณ์จรงิ

 พฒันานักศึกษาให้มสีมรรถนะและทกัษะทีจ่�าเป็นในอนาคต โดยมกีารส่งเสรมิให้หลกัสตูรก�าหนด

สมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อส�าเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และส่งเสริม 

กจิกรรมนักศกึษาเพ่ือให้นกัศึกษามคีวามรบัผดิชอบและมีจติบรกิารสาธารณะ ส่งเสรมิระบบการจ้างงาน

นักศึกษา

 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง  

คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาต ิ

โดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน (Active recruitment) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลักใน

การสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรม และวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ได้ผลักดันด้านงานวิจัยของนักศึกษารวม

ถึง 21th Century skills ตลอดจนการผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มศักยภาพ และมาตรฐานหลักสูตร

ในระดับสูง (Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ

ท�างาน และรับผิดชอบต่อสังคม
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แผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉมด้านการพฒันาสมรรถนะนกัศกึษา

 1) มหาวิทยาลัยแยกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มุ ่งเน้นสหวิทยาการ 

โดยบูรณาการศาสตร์ครบวงจร โดยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน

ด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปริญญา (Degree) ตามจุดเน้นทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านเกษตรคณุภาพและอาหารแปรรปู ประกอบไปด้วย หลกัสตูรธรุกจิเกษตร หลกัสตูร

พืชศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร 

เทคโนโลยชีวีภาพการเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื หลกัสตูร อตุสาหกรรมการเกษตร หลกัสตูรจลุนิทรย์ีทางการ

เกษตร หลักสูตรธุรกิจอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรใหม่ คือ 

หลักสูตรการประกอบอาหารและโภชนาการ 

  2. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

(ท่องเที่ยว, โรงแรม, การบิน) การจัดการโรงแรมนานาชาติ และมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนวัตกรรม

การท่องเที่ยว (Innovative Tourism) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร wellness and spa 

management

  3. ด้านสุขภาพและสังคมเป็นสุข ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร

สาธารณสขุศาสตร์ (สาธารณสขุชมุชน อาชวีอนามัยและความปลอดภยั) อนามยัสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน การเมือง 

การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์) และมีหลักสูตรใหม่ คือการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน    

  4. ด้านผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย 

คณติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศิลปศกึษา เคม ีคอมพวิเตอร์) และมหีลกัสตูรใหม่  

คือ หลักสูตรดิจิทัลศึกษา   

  5. ด้านพัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ 

การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์) ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเกษตร การจัดการค้าปลีก 

เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์การบัญชี การเงินการธนาคาร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ธรุกจิออนไลน์) การจัดการอตุสาหกรรม (เทคโนโลยวีสัดแุละการผลติ การจัดการอตุสาหกรรมไฟฟ้า) และ 

มีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล หลักสูตรดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

  6. ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม ประกอบด้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์) และ

มีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ 
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 แนวทางการพัฒนาด้านงานวิจัย
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี มุง่ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลศิของงานวจิยัมาอย่างต่อเนือ่ง 

และมีพลวัตสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงได้ในอนาคต โดยการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี

ขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ และสนองตอบความต้องการ

ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท�าวิจัย และวางรากฐานการวิจัย

โดยการบ่มเพาะนักวจัิยทีม่คีณุภาพ ในขณะเดยีวกนัจะเร่งปรับปรงุโครงสร้าง และสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้

ให้เกิดการวิจัย รวมทั้งสรรหาทรัพยากรที่จะท�าให้เกิดการวิจัยในระดับสูง

นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศสู่อนาคตท่ีสามารถน�าองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและแก้ไขปัญหาสังคมได้ โดยมีเป้าหมายในการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย ตามจุดเน้น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเกษตรและอาหารแปรรูป 2) การพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 3) สุขภาพและสังคมเป็นสุข 4) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 5) พัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ 

6) ดิจิทัลเพื่อสังคม

 โดยภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการขับเคลื่อนทางด้านการวิจัย

เป็นจ�านวน 275 งานวิจัย แบ่งตามจุดเน้น 6 ด้าน ได้ตามตารางแนบ

จุดเน้น

2561 2562 2563

รวมกองทุน

วิจัย

ทุน

แผ่นดิน

ทุน

ภายนอก

กองทุน

วิจัย

ทุน

แผ่นดิน

ทุน

ภายนอก

กองทุน

วิจัย

ทุน

แผ่นดิน

ทุน

ภายนอก

เกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป 12 17 6 16 1 3 16 0 1 72

การพัฒนาการท่องเที่ยว 6 12 3 4 11 0 10 0 0 46

สุขภาพและสังคมเป็นสุข 12 10 14 20 5 0 18 0 0 79

ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 16 2 2 8 4 1 14 0 0 47

พัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ 4 3 2 4 0 0 6 0 1 20

ดิจิทัลเพื่อสังคม 6 0 0 2 0 0 3 0 0 11

รวม 56 44 27 54 21 4 67 0 2 275
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 แนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ด้านวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
 1. ยกระดับการวิจัยด้วยการบูรณาการร่วมกับการจัดการศึกษาข้ันสูงเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

(Excellence) ของมหาวิทยาลัยและเพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 

 2. สนบัสนนุการจดัท�าทกุโครงการวจิยัเชงิพืน้ที ่(Area-based) หรอืเชงิประเดน็ (Problem-based 

ทีบ่รูณาการในลกัษณะสหวิทยาการ (Multi-discipline) เพือ่ให้สามารถแก้ปัญหาประเทศแบบครบวงจร

และเกิดผลกระทบสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ชุดโครงการวิจัยเชิง

บูรณาการ เรื่อง มันส�าปะหลัง การเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Modem Farming และ Modem Famers) 

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก การท่องเที่ยว และ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัยกับทุกภาคส่วนในสังคมให้มากข้ึน เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยที่

เข้มแข็งโดยเฉพาะในมิติเชิงพื้นที่ (Area-based) ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่ 

เช่น การท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดในการเผยแพร่องค์

ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นต้น

 4. สนับสนุน “งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์” ให้กับภาครัฐ 

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการรองรับ 

งบประมาณการวิจัยของประเทศที่จะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงระบบการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัย เพื่อให้การบริหารจัดการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

เสร็จทันเวลาและคุ้มค่างบประมาณ

 6. สนบัสนุนการเชือ่มโยงและการสร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเป็นแหล่ง

ทนุวิจยัและเป็นส่วนสนบัสนนุส�าคญัในการน�าผลงานวจิยัไปเผยแพร่และสร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั

แก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็น
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แผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้านการวิจัย

 1. เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและมี

ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิโครงการวจิยัขนาด

ใหญ่ที่ท�างานวิจัยเป็นทีมและท�างานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มี 

ผลกระทบ (Impact) สงูได้ โดยเฉพาะผลกัดันงานวจิยัเพือ่สร้างผลติภณัฑ์ใหม่หรอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย์

 2. สร้างงานวิจัยตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐาน

ส�าหรับอนาคตและการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการวิจัย โครงการการ

พัฒนาสมรรถนะการวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

 3. มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบ

นิเวศทางนวตักรรมในด้านต่าง ๆ  ให้เอือ้ต่อการสร้างและแปลงนวตักรรมสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิและคณุค่า

ทางสังคม

 4. ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปทาน (Supply side) ท่ีตอบโจทย์ของ 

ผู้วิจัยไปสู่การวิจัยและเพิ่มนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์ (Demand side) เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น ประเทศ 

ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม

 5. สดัส่วนผลงานทางวจัิยรบัใช้สงัคมสามารถแก้ไขปัญหาชมุชนและสงัคมในพืน้ทีต่่อผลงานทาง

วิจัยที่ได้ด�าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ

 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business 

Solutions) รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร (Non-profit organization) ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 

(Social enterprise)
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  แนวทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
 การบรกิารวชิาการเป็นหนึง่ในพนัธกจิของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีโดยเน้นการพฒันา

และสร้างความเข้มแขง็สูช่มุชนในพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้และพืน้ทีใ่กล้เคยีงของมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคล้องและ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

มเีป้าหมายเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม ให้ทกุคนสามารถเข้าถึงการศกึษาท่ีมคีณุภาพได้ตลอดช่วงชีวติ 

เป็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเศรษฐกิจระดับประเทศให้สามารถ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืนกระบวนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญตาม 

อัตลักษณ์และการวิจัย เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย ตลอดจนบรูณาการการบรกิารวิชาการกบัการจดัการเรยีนการสอนเพือ่เป็นการสร้างจติส�านกึ

และจิตอาสาให้กับนักศึกษา และให้การบริการวิชาการสามารถเข้าถึง ครอบคลุม และตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็คทรอนิกส์

เป็นกลไกในการสนบัสนนุให้การบรกิารวชิาการสามารถขบัเคลือ่นเพือ่เผยแพร่องค์ความรูแ้ละเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่ชมุชนและสงัคมได้อย่างท่ัวถงึ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง เป็นปัจจบัุน มปีระสทิธภิาพ และ 

มฐีานข้อมลูในการสบืค้นเพ่ือพัฒนาความรู ้ทกัษะและขยายโอกาสในการเรยีนรูด้้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

มุง่พฒันาคณุภาพชวิีตให้ชมุชนและสงัคมพึง่พาตนเองได้ สามารถอยูร่อดได้อย่างยัง่ยนื และเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมด้านบริการวิชาการ
 ตามนโยบายและแนวทางการพฒันาสภามหาวทิยาลยัของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ของการพัฒนาท้องถิ่น ด้านบริการวิชาการประกอบด้วย  

 1. การสร้างและพฒันาความร่วมมอืกบัจงัหวดัในพืน้ทีบ่รกิารเพือ่การวางแผนพฒันาและแก้ไข

ปัญหา  

 2. การสร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน) ตามพันธกิจเสริมสร้างพลังทางสังคมและส่งเสริมการ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย  

 3. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุง 

ศลิปวฒันธรรม ของนกัศกึษาและอาจารย์ เพือ่สร้างโอกาสและมลูค่าเพิม่ให้กบัผูเ้รยีน และชุมชนท้องถิน่  

 4. การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 5. การยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ 

และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

 6. การเพิม่ขดีความสามารถของชมุชนท้องถิน่ในการพฒันา เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

ที่สมดุลและยั่งยืน 

 7. การพัฒนาคุณภาพงานวจัิยและนวตักรรมตอบโจทย์ประเทศสูอ่นาคตท่ีสามารถน�าองค์ความ

รู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาสังคมได้   

 8. การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และการมีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุง สืบสาน และเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างคุณค่าและสร้าง

จิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น น�าไปสู่ความภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก  

 9. การสบืสานปณธิานของพทุธทาสภกิข ุและการเผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ การพฒันา 

พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและสิ่งท่ีมีคุณค่าทาง 

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
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  แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ
 การพฒันาระบบงานด้านการปรบัแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีและบรกิารวชิาการให้มี

การบรหิารจดัการทีค่ล่องตวั เน้นการให้บรกิารแบบบรกิารเบด็เสรจ็ยิง่ขึน้ โดยมหีน่วยทีมุ่ง่เน้นและเสริม

สร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล 

มิติพื้นที่ 

 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการและการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพของหน่วย

วิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล

 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบั

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ และการ

ท�าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพื่อถ่ายโอน

ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลัก

ในการเป็นที่พึ่งของสังคมเพื่อการร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น

 การผลกัดันนโยบาย University Engagement โดยการน�าพนัธกจิของมหาวทิยาลยัไปบรูณาการ 

กับสังคมและชุมชน และ Social Enterprise ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา

บูรณาการการเรียนการสอนในชุมชน (Community Experiential Learning) การสร้างนวัตกรรม 

ทางสังคม (Social Innovation) การส่งเสริมให้เกิด Social Enterprise การสร้างผู้ประกอบการทาง

สังคม การส่งเสริมการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน

 การส่งเสรมิบทบาทของมหาวทิยาลยัในการเป็นผูน้�าทางปัญญา และการมจีติส�านกึในการรบัใช้ 

และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และด้านส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็น

ส่วนหนึ่งของกลไกการตอบโจทย์รัฐบาล ตอบสนองนโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ และโครงการบูรณาการ 

โดยเน้นความเป็นประชารัฐเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ

 1. การเป็นสถาบนัการศกึษาทีต่อบสนองต่อการพฒันาเชงิพืน้ที ่“เกษตรคุณภาพ การท่องเทีย่ว 

ยั่งยืน สังคมเป็นสุข” และการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC - Southern 

Economic Corridor) เผชิญกับความท้าทายของอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท้ังในเรื่องปรากฎการณ์

ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ก�าลังเกิดขึ้น รวมถึงกระแสของ University Disruption ที่ก�าลังจะ

มาถึงในอีกไม่ช้า และมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตทั้ง

เร่ืองของจ�านวนผูเ้รยีน การปรบัหลักสตูร การปรบัรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน รวมถึงการขับเคลือ่น

พันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิมให้สามารถท�างานได้ต่อเนื่องและดียิ่งข้ึนเพื่อตอกย�้า

บทบาทหน้าที่ “การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น 

แนวหน้าด้านการด�าเนินโครงการเพือ่พัฒนาสงัคมมายาวนาน โดยจ�านวนโครงการหรือกจิกรรมเพือ่พฒันา

เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือ

หน่วยงานในชุมชน/พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคม  

 สร้างโครงการบรกิารวชิาการใหม่ท่ีเป็นการท�างานร่วมกนัของคณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในรูปแบบวิศวกรสังคม ท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม โดยผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและ

สงัคมในพืน้ทีต่่อผลงานทางวิชาการทีไ่ด้ด�าเนนิการทัง้หมด การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการจากความ

รับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันโดยจ�านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมในพื้นที่ รวมถึงที่มาจากการบริจาคชุมชนในพื้นที่
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  แนวทางการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานใีนฐานะสถาบนัอดุมศกึษาทีมี่หน้าทีใ่นการศกึษาวจิยัเพือ่การ
พฒันาอนรุกัษ์และจัดการความรูด้้านวฒันธรรม รวมทัง้การบรูณาการความรูท้างด้านศลิปะและวฒันธรรม
และภมูปัิญญาท้องถิน่เข้ากบัการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ รวมถงึได้มกีารวจิยัและ
พฒันาต่อยอดเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กบัชมุชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่านั้น เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านวิจัยเทคโนโลยแีละการออกแบบเพือ่จะน�าเอาความรู ้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรมมาวจิยั สร้าง
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

นโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 1. การบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น
 2. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุง สืบสาน และเผยแพร่ 
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ภมูปัิญญาท้องถิน่และภมูปัิญญาไทย เพือ่สร้างคณุค่าและสร้างจติส�านกึ
รักษ์ท้องถิ่น น�าไปสู่ความภาคภูมิใจในเวทีไทยและเวทีโลก
 3. สืบสานปณิธานของพุทธทาสภิกขุและการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 4. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพย์สินและ
สิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 แนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 ยกระดบักจิการของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมให้มีความชดัเจนขึน้ 
เช่น ส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นแหล่งปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมรองรับ
แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 พฒันาหอพทุธทาสธรรมโฆษณ์ให้มบีทบาทหลกัเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูแ้ละเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการด้านศลิปะและวฒันธรรมและเทคโนโลยพีืน้บ้านของมหาวทิยาลยัแก่บุคลากร นกัศกึษา และ
ประชาชน
 สร้างเครอืข่ายและความสมัพนัธ์กบัชมุชนโดยรอบและจงัหวดัในการด�าเนนิงานด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นและภูมิภาค
 สร้างเครือข่ายกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 73

แผนปฏิบัติการพลิกโฉมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 1. ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้อารยธรรมศรีวิชัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 
 2. พัฒนาพื้นที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับชาติในกลุ่มอารยธรรมศรีวิชัย 
 3. สร้างเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในเชงิสร้างสรรค์ของบคุคล เพือ่สร้าง
สินค้า งานประดิษฐ์ และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 4. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางค�าสอนพุทธทาสภิกขุ 
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  แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการ
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างานและการจัดการทุกด้าน ซ่ึงประกอบด้วย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

การบริหารความเสีย่ง การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส และการจดัการคุณภาพด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Clean & Green University) ซึ่งระบบการบริหารจัดการทุกด้านของ

มหาวิทยาลัยฯมุ่งสู่เป้าหมายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคล้องกับ

บรบิทของมหาวทิยาลยัฯและตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนิน

งานด้านแผนกลยุทธ์เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน 

สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมด้านการบริหารจัดการ

 ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ

ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิล เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล พฒันาให้มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพิม่บทบาท

การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความส�าคัญกับ 

การบรูณาการการเรียนการสอนกบัการพัฒนาท้องถิน่ และการสร้างคณุค่าจากทรัพย์สนิทางปัญญา พฒันา

ระบบบริหารจดัการเชงิกลยทุธ์ให้ทนัสมยั รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล ด้วยการร่วมคดิ 

ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกของมหาวทิยาลยั ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการ การพัฒนาระบบบรกิารและ

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ

มหาวิทยาลัย ลดการออกของนักศึกษาและสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการ

บริหารให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสร้างความสามารถในการระดมทุน ยกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน 

บทบาทความสมัพนัธ์กบัของศิษย์เก่าในการมส่ีวนร่วม เพือ่การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลยั สร้าง

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีระบบและ

กลไกในการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการส่งเสริม

และสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์กร 
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 แนวทางพลิกโฉมด้านการบริหารจัดการ
 ส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัเป็นสถานทีท่�างานทีส่นกุและท้าทายส�าหรบัผูท้ีต้่องการท�างานเพือ่สร้าง

คุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส�าหรับการท�างาน การสร้าง

ความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ และการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร นอกจากนั้น 

ยังมุ่งมั่นในการสร้างมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุนทรียะ เพื่อให้เป็นสถานท่ีเหมาะในการใช้ชีวิต  (Great 

place to live) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนปฏิบัติการพลิกโฉมด้านการบริหารจัดการ
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อ

ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนา

ระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการท�างาน และการพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบบริการ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 3. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Restructure) ให้มีความกระชับเหมาะสม 

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับลด หรือยกเลิก

กระบวนการท�างานบางส่วนที่ไม่ต้องด�าเนินการแล้ว และด�าเนินการเฉพาะในส่วนที่ส�าคัญโดยใช้วิธีการ

ท�าวิจัยสถาบันประกอบการตัดสินใจ

 4. ปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลาก

หลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (SRU Branding) ในทุกองค์

ประกอบตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั โดยยดึมัน่การเป็นมหาวิทยาลยัเชงิพืน้ที ่และสือ่สารถงึทกุภาค

ส่วนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 6. วเิคราะห์อตัราก�าลงัทีส่อดคล้องและเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน ผลกัดนัการน�าแผนพฒันาบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และน�าระบบความก้าวหน้าทางอาชพี (Career Path) พร้อมทัง้ระบบการขอก�าหนดต�าแหน่งของบคุลากร

ทกุระดบัสูก่ารปฏบิตัใิห้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง รวมทัง้มกีารวางแผนการทดแทนต�าแหน่ง

บริหารของมหาวิทยาลัย (Succession Plan)

 7. ส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศทีดี่ในการท�างาน จดักิจกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติให้บุคลากร

และนักศึกษารวมถึงการเร่งรัดพัฒนาระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่องและน�าสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความรักและความผูกพัน (Engagement) รวมถึงมีการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

 8. ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการ

ท�างานและการด�ารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

 9. น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
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  แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร
 ประเด็นท้าทายส�าคัญของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานบุคคล คือ การรักษาบุคลากร 

ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร มหาวิทยาลัยจึงออกแบบกระบวนการ 

ในการเสริมสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ

ใช้ศักยภาพที่มีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มหาวิทยาลัยมีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบ

สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ให้กบับคุลากรแต่ละประเภทให้เกดิความเท่าเทยีมกนัโดยมสีภามหาวิทยาลยั

และผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าว

 มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากรซ่ึงถือเป็นกลไกหลักท่ีจะช่วยในการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้วางแผนในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาบคุลากรเพือ่ให้มทีกัษะทีจ่�าเป็นในแต่ละวชิาชพี สร้างเสรมิให้บคุลากร

มคีวามจงรักภกัดแีละมคีวามผูกพนักบัองค์กรเพ่ือให้เกดิความมุง่มัน่ในการท�างานน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของ

องค์กรในที่สุด

แนวทางพลิกโฉมพัฒนาด้านบุคลากร

 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง การวางแผนกรอบอัตราก�าลังของบุคลากร

ทุกสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ให้มีขีดสมรรถนะและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการเตรียมบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร 

(Succession Plan) ให้มีประสทิธภิาพและมคีวามต่อเนือ่ง การสนบัสนนุและส่งเสรมิการบรูณาการข้าม

สายงานของบุคลากรทุกสายงานของบุคลากรสายวิชาการ การมุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ท�าวิจัย เขียนต�ารา 

เขียนบทความ และน�าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในงานการปฏิบัติและเพื่อความก้าวหน้า 

ในสายงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ 

พัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณภาพในระดับมาตรา 

การสากล เพื่อรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ เปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคคล (Empowerment, 

Enforcement , Encouragement) และพฒันาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร พฒันาศกัยภาพ

ของบคุลากรให้มคีวามเป็นมอือาชพี สอดคล้องกบัขดีความสามารถ (Competency) ส่งเสรมิการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management : KM) พฒันาการวางแผนก�าลงัคนและพฒันาบคุลากรให้สอดคล้อง

กับการพัฒนามหาวทิยาลยัในอนาคต โครงการพฒันาบุคลากรให้ความรูเ้รือ่งการบรหิารรายได้และต้นทุน 

สร้างทักษะด้านการบริหารให้แก่บุคลากร

 นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในภาพรวมมหาวิทยาลัยแล้ว คณะและหลักสูตรต่าง ๆ  

ยังมุ่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในวิชาชีพเฉพาะด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังการจัดอบรมสัมมนาแบบ 

In House Training การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

ลักษณะ KM การให้อาจารย์เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อน�าประสบการณ์มาถ่ายทอด 

สู่นักศึกษา เป็นต้น
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 ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะ

และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสายงานเป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนดหลักสูตรที่หลากหลาย 

ทันสมัย และคลอบคลุมในแต่ละต�าแหน่งงาน เช่น การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน เทคนิคการบริหาร

ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริการ

สารสนเทศเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้าง

เว็บไซต์ด้วย Word Press เทคนิคการให้ค�าปรึกษาด้านการท�าวิจัย การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่าง

เป็นระบบ เป็นต้น การจัดให้มีการอบรมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ การสอนงาน การท�างานข้าม

สายงาน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบ

ออนไลน์หรือโปรแกรมส�าเร็จรูป เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษ English Discoveries สื่อ e-Book, e-Learning เป็นต้น

แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร
 1. พัฒนาระบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการ 

ปฏบิตังิาน (Performance-Based Management) และการใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based 

Management) 

 2. พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรทกุสายงานเพือ่ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

และเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น 

 3. พัฒนาการวางแผนก�าลังคนและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในอนาคต ทบทวนกรอบ/แผนอัตราก�าลังเชิงรุกให้สอดคล้องและรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

(การบริหารทีเ่น้นการลดขนาดองค์กรและจ�ากดัอตัราก�าลงั โดยการบรหิารในรปูแบบก�ากบัการจ้างภายนอก 

(Outsource)

 4. พัฒนาระบบการเตรียมบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร (Succession Plan) ให้มีประสิทธิภาพ

และมีความต่อเนื่อง

 5. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการข้ามสายงานของบุคลากรสายวิชาการ พัฒนาบุคลากร

สายสนบัสนนุวชิาการให้มคีวามเชีย่วชาญในงานทีป่ฏบัิตแิละเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ 

 6. ธ�ารงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ โดยพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 

สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิานทีส่่งเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและคณุภาพ

ชีวิตแก่บุคลากรทุกสายงาน 

 7. สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

และยกย่อง ให้เกียรติ ชมเชยผลการปฏิบัติงาน

 8. เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource) มุ่งพัฒนาระบบ

การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีบทบาทเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

และองค์กร และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น 

วางระบบการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
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  แนวทางการพัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านภาษา

 การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็น 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน ในสภาวะท่ีระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษา 

ยังอยู่ระดับต�่ามาก ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะ

การค้า การลงทนุ การเชือ่มโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชกิของประชาคมทางเศรษฐกจิ

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายส�าคัญของ

มหาวิทยาลัยที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลส�าเร็จโดยเร็ว

 ด้านภาษาองักฤษ เป็นภาษาสากลทีม่กีารใช้อย่างแพร่หลายมากทีส่ดุภาษาหนึง่ โดยทีอ่งค์ความ

รูท้ีส่�าคญัของโลกส่วนใหญ่ถกูบนัทกึและเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องจดัให้มกีารเรยีน

การสอนภาษาองักฤษเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมอืเข้าถงึองค์ความรู้

และก้าวทนัโลก รวมถงึพฒันาตนเองเพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป

แนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ด้านภาษา

 1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน 

การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้

 2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้น

การสือ่สาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยการปรบัการเรยีนการสอนจากการเน้น

ไวยากรณ์ มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามล�าดับ

 3. ส่งเสรมิให้มกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีมี่มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลกั ด้วยหลกัสตูร 

แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน

ศึกษา และแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

 4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่

  4.1 ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1. English Program 

(EP), 2. Mini English Program (MEP), และ 3. International Program (IP) ส�าหรับผู้เรียนที่มีความ

สามารถทางวชิาการสงู 4. English Bilingual Education (EBE) โดยจดัการเรยีนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และศิลปศึกษาแบบ 2 ภาษา ( ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ) และ 5. English for interested  

Studies (EIS) ด้วยการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

  4.2 พฒันาห้องเรยีนพิเศษภาษาองักฤษ  (Enrichment Class) เพือ่ให้ผู้เรียนท่ีมศีกัยภาพทาง

ภาษาองักฤษสามารถใช้ภาษาเพือ่สือ่สารทางสงัคม (Social Interaction) และด้านวชิาการ (Academic 

Literacy) และพัฒนาห้องเรยีนสนทนาภาษาองักฤษ (Conversation Class) ทีเ่น้นทกัษะการฟังและการพดู  

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพื่อให้ 

ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับประกอบอาชีพ
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  4.3 จดักจิกรรมและสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิความสามารถด้านภาษาองักฤษ เช่น 1. การเข้า

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะ 2 - 4 สัปดาห์ (84 - 170 ชั่วโมง) ในช่วงปิดภาคเรียน ส�าหรับนักศึกษา

ทัว่ไป 2. การเพิม่ชัว่โมงเรยีน การเรยีนอย่างต่อเนือ่ง ครึง่วนั / ทัง้วนั / หรอืมากกว่านัน้ รวมทัง้ 3. การจดั 

สภาพแวดล้อม / บรรยากาศที่ส่งเสริม / กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น English  Literacy Day, 

English  Zone,  English Corner, การประกวดแข่งขันต่างๆ และ การเพิ่มกิจกรรมการอ่านในและนอก

ห้องเรียน ด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เป็นต้น

  4.4 ให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการท่ัวไป และมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพิ่มเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเลือก

เรียนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ

 5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่

เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR โดยจัดให้มีการประเมินความรู้พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษส�าหรับครู (ผู้สอน) เพื่อให้มีการฝึกอบรม ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วย

เหลือครู และให้มีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมี

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถ

ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้จริง นอกจากนี้ควรมีระบบการฝึกฝน และการสอบวัดระดับ

ความสามารถออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องด้วย

 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วย

พัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ทั้งการส่งเสริมให้มีการผลิต การสรรหา e-Content, 

Learning Application รวมถึงฝึกหัดและแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพส�าหรับการเรียนรู้ 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ การฟัง การออก

เสียงที่ถูกต้องตาม Phonics จากสื่อดิจิทัล

แผนปฏิบัติการพลิกโฉมหาวิทยาลัยด้านภาษา
 1. จัดท�าเอกสารอธิบายกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European 

Framework of Reference for Language : CEFR)

 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบ CEFR ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายไปยังหน่วยงาน

ต่างๆในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มทีศิทางและเป้าหมายในการพฒันาการเรยีนการ

สอนภาษาอังกฤษในแนวทางเดียวกัน

 3. จัดท�าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาโดยใช้กรอบ CEFR

 4. จดัท�ากรอบการประเมนิความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของอาจารย์และนกัศกึษาตาม

กรอบ CEFR  เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาโดยก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาอาจารย์และนกัเรียน ดงันี้

  - นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีระดับ CEFR - A1

  - นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรมีระดับ CEFR - A2

  - นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ควรมีระดับ CEFR - B1
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  - นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีระดับ CEFR - B2

 5. ใช้ CEFR เป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยน�าไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการทดสอบในระดับต่างๆ

 6. ด�าเนนิการทดสอบนกัเรยีนเพือ่วดัระดับความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษตามมาตรฐาน 

CEFR และจัดกลุ่มในการพัฒนา และวางเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถให้สูงขึ้น

 7. จดัท�าแผนพฒันาโดยใช้ฐานข้อมลูในการยกระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของครแูละ

นักศึกษาให้ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด 

รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน ส่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมในแง่ของวิธีการท�างานตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงระดับพนักงาน ท�าให้เกิดการเช่ือมโยงและ

พัฒนาศักยภาพของระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

ตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึมคีวามส�าคัญต่อมหาวทิยาลยัทีต้่องปรบัตวัให้

เข้ากับยคุสมยัและทนัต่อการเปลีย่นของโลก ซ่ึงก็มตีวัอย่างทีป่ระสบความส�าเรจ็แบบก้าวกระโดดให้เหน็ 

มหาวทิยาลัยทีต้่องการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัจงึต้องมุง่สร้างบณัฑติรุน่ใหม่ท่ีมทีัง้ศกัยภาพ

และความสามารถที่โดดเด่นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามาช่วยเหลือบุคลากรทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถด�าเนินการรูปแบบดังกล่าว

ได้ส�าเร็จ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาท�าให้เกิดการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ช่วยส่งเสริมให้สถาบัน

การศึกษาพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์และจุดเน้น เพือ่การพลกิโฉมหน่วยงานตามด้านภาษาและเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 

แนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บรหิารจัดการในทกุภารกจิของมหาวทิยาลยัสูก่ารเป็น Smart University โดยจดัท�าแผนปฏบัิติ
การดิจิทัลให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและนโยบายของรัฐบาล เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและ
มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น รองรับการด�าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 
พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) และระบบการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้สมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
เชือ่มโยงเข้ากับระบบบรหิารการคลงัและงบประมาณมหาวทิยาลยั และระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พฒันาระบบ Hardware, Software และ Peopleware ให้สามารถรองรบัและประยกุต์
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับก้าวหน้า 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้ 
มาตรฐานทีเ่หมาะสมตามทีห่น่วยงานก�ากบัดูแลก�าหนด ปรบัปรงุระบบและกลไกบริหารงบประมาณและ 
การคลังให้มปีระสทิธภิาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบบรหิารจดัการโครงการทีเ่หมาะสม 
มาประยุกต์ใช้ และน�าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
สูงสุด ส่งเสริมมาตรการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงได้
ทกุที ่ทุกเวลา และส่งเสรมิการน�าข้อมลูไปใช้เพือ่ส่งเสรมิให้เกดินวัตกรรมบนโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างชาญฉลาด
 2. ใช้ทรพัยากรดิจิทลัร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกดิแฟลตฟอร์มทางดจิทิลัทีช่่วยให้สามารถท�างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา Digital Platform และ Serviceที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
ทั้งในมหาวิทยาลัย และบูรณาการการใช้งานร่วมกันของข้อมูล และการบริการด้านการจัดเก็บเอกสาร

และการวิเคราะห์ข้อมูล

 3. มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาเพื่อใช้สนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากรตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

 4. ปรับเปลี่ยน ยกระดับ การพัฒนาทักษะทางภาษาของบัณฑิตเพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
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ส่วนที่ 4

ระบบและกลไกการน�าสู่การปฏิบัติ

 ความส�าเร็จของการน�าแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ

ซึ่งมีองค์ประกอบในการด�าเนินการ ดังนี้

1 
 

 

สวนที่ 4 
ระบบและกลไกการนําสูการปฏิบัต ิ

ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมนั้น เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงมี
องคประกอบในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปจจัยขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
 การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวในแผนยุทธศาสตร ตองอาศัยการทํางานรวมกันของทุกสวน
งานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใชกลไกสนับสนุนตาง ๆ เปนปจจัยในการขับเคลื่อน ไดแก 

1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีเอ้ีอในการดึงดูดและรักษา คนดี คนเกง ทํางานอยางมีความสุข 
มีความผูกพันกับองคกร พัฒนาระบบบริหารการจัดการบุคลากร การประเมินผล และ
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการทํางาน มีกลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในดานตาง ๆ 
เพ่ือยกระดับความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอดจนการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับทุก ๆ คนท่ีเก่ียวของ ใหเปนพ้ืนฐานรองรับการเกิดกระบวนการเรียนรูใหม ๆ 
ตลอดเวลา 

2. ระบบบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุนและคลองตัว ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วและมีพลวัต 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล ท่ีบูรณาการรวมกับการบริหารความเสี่ยง มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีไดมาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการภายใตการมุงเนนการทํางานรวมกัน ท่ีสอดประสานใน

ภาคีการพัฒนา 

คณะ สํานัก สถาบัน

และหนวยงานตางๆ 

ผูมีสวนไดเสีย เชน 

บุคลากร นักศึกษา 

ศิษยเกา  

ภาครัฐ ชุมชน และ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ภาคเอกชน ธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

• พระราโชบายดานการศึกษา 

• ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

• นโยบายรัฐบาล 

• นโยบายรัฐมนตรีกระทรวง (อว) 

• แผนพัฒนาภาค 

• แผนยุทธศาสตรจังหวัด 

• กรอบการประเมินอุดมศึกษา 

• แผนยุทธศาสตร 20 ป  

• แผนพัฒนาระยะ 5 ป 

• แผนปฏิบัติการประจาํป 

 

สรางความเขาใจ 

กระบวนการมีสวนรวม 

กระบวนการแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ 

ระบบการติดตามและ

ประเมินผล 

(รวมคิด) 
สรางความเขาใจเพื่อ

กอใหเกิดการยอมรับ และ
นําสูการปฏิบัติระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล 

การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

(รวมทํา รวมแบงปน) 
นํากระบวนการไปสูการ

จัดทําแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม 

(รวมภาคภูมิใจ) 
พัฒนาระบบ  

กลไกติดตามประเมินผล 

•  ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 การด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ต้องอาศัยการท�างานร่วมกัน

ของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน ได้แก่

 1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เอื้อในการดึงดูดและรักษา คนดี คนเก่ง ท�างานอย่างมี

ความสุข มีความผูกพันกับองค์กร พัฒนาระบบบริหารการจัดการบุคลากร การประเมินผล และ

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท�างาน มีกลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อ

ยกระดบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะ ตลอดจนการสร้างขวญัก�าลงัใจให้กบั

ทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นพื้นฐานรองรับการเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 2. ระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็วและมีพลวัต 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่บูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐาน กลไกการบรหิารจดัการภายใต้การมุง่เน้นการท�างานร่วมกนั ทีส่อดประสานในทศิทางเดยีวกัน

ตั้งแต่นโยบาย เป้าหมายและกระบวนการท�างาน รวมทั้ง กลไกสนับสนุนอื่น ๆ อาทิเช่น

  • การบริหารทรัพยากรด้านการเงิน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

   และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งสามารถหารายได้จากแหล่ง

   อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่รอดได้

(อว.)
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  • การบริหารจัดการทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด 

  • ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบรหิารจัดการกับข้อมลูได้ถกูต้องแม่นย�า และสามารถ 

   ลดภาระการท�างานได้มากยิ่งขึ้น

  • ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์

  • ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แนวคิดในการบริหาร i - SRU

 i : Integration for Innovation การบรูณาการทกุภาคส่วนของมหาวทิยาลยัทัง้ภายใน 

  และภายนอก รวมถึงการท�างานแบบบูรณาการข้าม 

  ศาสตร์ สู่การบูรณาการข้ามหน่วยงาน

 S : Sustainability การสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเช่ือมประสาน  

  ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมให้เกิดการท�างาน 

  ประสานความร่วมมือ หนุนเสริมการบูรณาการเพ่ือ 

  สร้างนวัตกรรม

 R : Re-Profile การปรบัเปลีย่นจดุเน้นองค์กร เพือ่การพฒันาสิง่ท่ีถนดั 

  ให้มคีวามเป็นเลิศและเก่งท่ีสดุภายใต้การพฒันาระบบ 

  งานตามพันธกิจที่มีประสิทธิภาพ

 U : University Engagement  การผสานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

  โดยเอาความต้องการของชุมชนสังคมเป็นตัวตั้ง 

  มมีหาวทิยาลยัเป็นพนัธมิตรและหุ้นส่วนในการร่วมกัน 

  ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น
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•  แผนงาน/โครงการส�าคัญตาม 4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

โครงการ หน่วยงาน

จุดเน้น () แผนพัฒนา ()
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1. โครงการการบริหารจัดการน�้าและการจัดการภัยพิบัติ คณะวทิย์  
2. โครงการจัดตั้งคลินิคเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อเกษตรคุณภาพ คณะวทิย์  
3. โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้ากับระบบเกษตรอัจฉริยะ คณะวทิย์  
4. โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 เพื่อชุมชนท้องถิ่น

คณะวทิย์  

5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อ 
 การเกษตร

คณะวทิย์  

6. โครงการศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและ 
 การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

คณะวทิย์  

7. โครงการห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวทิย์  
8. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อสังคม คณะวทิย์   
9. โครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวทิย์    
10. โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูน้กักฎหมายภาคปฏิบัตสู่ิสงัคม คณะนติิ       
11. โครงการนักกฎหมายชุมชน คณะนติิ     
12. โครงการศูนย์บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ 
 ครบวงจร

คณะพยาบาล  

13. โครงการพฒันาฐานข้อมูลผูส้งูอายุในชมุชนและ Appication คณะพยาบาล  
14. โครงการประชุมวิชาการประจ�าปีครั้งที่ 6-8  คณะพยาบาล  
15. โครงการคลินิกสุขภาพ คณะพยาบาล  
16. โครงการการจัดการทุนทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
 เพียงในการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษย์

   

17. โครงการการจัดการชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะมนุษย์   
18. โครงการตามพระบรมราโชบาย วจก     
19. โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย วจก     
20. โครงการการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตของคนวยัท�างาน (Skill for  
 the future) เพือ่รองรับการเติบโตของ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

วจก     

21. โครงการการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตของคนวยัท�างาน (Skill for 
 the future) เพือ่สนบัสนุนการประกอบธรุกิจของสถานประกอบ 
 การทั้งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคตและ 
 อุตสาหกรรมอื่นที่สร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศ

วจก
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22. โครงการการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตของคนวยัท�างาน (Skill for 
  the future) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 ภายนอก

วจก
    

23. โครงการการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ 
 ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนวัยท�างาน วจก

    

24. โครงการแผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในอนาคต วจก

    

25. โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง 
 พื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า วจก

     

26. โครงการการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและ 
 สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี วนช

 

27. โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสู่การ 
 เป็นพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน วนช

 

28. โครงการการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วนช

 

29. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการ 
 ท่องเที่ยวและบริการ จ.สุราษฎร์ธานี วนช

 

30. โครงการบริการวชิาการเพ่ืออตุสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว วนช  
31. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างความ 
 เข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น (Smart Community) ส�านักวิทยฯ

 

32. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท  งานบริการฯ    
33. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนศึกษา และสื่อสารสนเทศ งานบริการฯ 
34. โครงการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน งานบริการฯ 
35. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน งานบริการฯ 
36. โครงการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น งานบริการฯ  
37. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงประเด็นและพื้นที่ งานบริการฯ  
38. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง 
 ให้ชุมชน วิจัย

 

39. โครงการกลไกการพัฒนาการวิจัย/ผลงานวิชาการ /การพัฒนา 
 ชุมชนท้องถิ่น พยาบาล

 

40. โครงการจัดตั้งวารสารพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี พยาบาล  

41. โครงการพุทธทาสกับหน้าที่ทางศีลธรรมของพลเมือง เพื่อความ 
 สงบสุขของสังคม

มนุษย์ฯ    

42. โครงการยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วนช  
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43. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินงานด้าน 
 การวิจัย

วิจัย  

44. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้าน 
 การวิจัย

วิจัย  

45. โครงการจัดตั้งคลินิกให้ค�าปรึกษางานวิจัย วิจัย  
46. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ วิจัย    
47. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน งานบริการฯ  
48. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ  
 (อพ.สธ.-มรส.)

งานบริการฯ  

49. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  
 เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

งานบริการฯ  

50. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP นวัตวิถี งานบริการฯ  
51. โครงการ “หน่วยบ�าบดัทุกข์ บ�ารุงสขุ สร้างร้อยย้ิมให้ประชาชน” งานบริการฯ  
52. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลบริหารจัดการการใช้ 
 เทคโนโลยีดิจิทัล

งานบริการฯ  

53. โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานบริการฯ  
54. โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว งานบริการฯ   
55. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุ งานบริการฯ  
56. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งานบริการฯ   
57. โครงการการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและสื่อ 
 ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิลปะฯ  

58. โครงการการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิลปะฯ  

59. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการ 
 ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิลปะฯ  

60. โครงการพุทธทาสกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ศิลปะฯ   
61. โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสังคมเป็นสุข ศิลปะฯ  
62. โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พยาบาล  
63. โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสังคมเป็นสุข มนุษย์ฯ   
64. โครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วนช  
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ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

1. โครงการ CELL (Consortium for Excellence in Life-long  
 Learning: ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพผ่าน
 เครือข่ายความร่วมมือ)

คณะครุ    

2. โครงการ CRUEd (Center of Reskill and Upskill for Educators  
 : ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ
 แห่งอนาคต)

คณะครุ       

3. โครงการ CEDEDT (Center of Educational Development  
 for Excellence Student Teachers : ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 
 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตครู)

คณะครุ     

4. โครงการ EDScP (Establishment Demonstration School  
 Project : จัดตั้งโรงเรียนสาธิต)

คณะครุ     

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วนช  
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะ 
 นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ส่งเสริมฯ      

3. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พยาบาล  
4. โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล  
5. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร PROGRAM FOR NURSING  
 EXCELLENCE

พยาบาล  

6. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล  
7. โครงการ Smart Laboratory พยาบาล  
8. โครงการ Interactive Online Classroom พยาบาล  
9. โครงการ Massive Open Online Course (MOOC) พยาบาล  
10. โครงการสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล  
11. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา พยาบาล  
12. สหวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE) พยาบาล  
13. โครงการบ้านเด็กเล็ก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พยาบาล  
14. โครงการลดความเหลื่อมล�้า ความขัดแย้ง ความยากจน ในพื้นที่ 
 ภาคใต้ตอนบน

มนุษย์     

15. โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการผ่านการ 
 จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการกับการท�างานเพื่อ 
 พฒันาก�าลังคนให้สอดรบักับความต้องการของ 10 อตุสาหกรรม 
 เป้าหมายของประเทศในอนาคต และผลิตก�าลังคนทางด้านการ 
 พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วจก        

16. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (Smart Learning) ส�านักวิทยฯ  
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17. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับคนทุกช่วงวัย 
 (Non-degree / Re-Skills / Up-Skills)

ส่งเสริมฯ 

18. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้าทายอนาคต (Degree) ส่งเสริมฯ 
19. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อผู้เรียน 
 ทุกช่วงวัย

ส่งเสริมฯ  

20. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมฯ     
21. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ 
 ท�างาน

ส่งเสริมฯ  

22. โครงการพัฒนาทักษะ ICT นักศึกษา พยาบาล   
23. โครงการการสร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานนักศึกษา พยาบาล  
24. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา พยาบาล  
25. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษส�าหรับนักศีกษา พยาบาล  
26. โครงการ Smart Nurse พยาบาล  
27. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตมาตรฐาน 
 ระดับสากล (Smart Student)

ส�านักวิทยฯ  

28. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์  
29. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการท�างาน ส่งเสริมฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนา 
 ศักยภาพบุคลากร

ส�านักงาน
อธิการบดี


 

2. โครงการการยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้บริการ ส�านักงาน
อธิการบดี


 

3. โครงการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ส�านักงาน
อธิการบดี

 

4. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21  
 ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

พยาบาล  

5. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรทีจ่�าเป็นเพ่ือเข้าสู ่ศตวรรษท่ี 21 พยาบาล  
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและพัฒนาครูคลินิก พยาบาล  
7. โครงการสร้างศิษย์มาเป็นครู พยาบาล  
8. โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล  
9. โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา พยาบาล  
10. โครงการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ 2564 - 2566 พยาบาล  
11. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ 
 ตัดสินใจ 2564-2566

พยาบาล  

12. โครงการการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ 
 ชีวิตในศตวรรษที่ 21

วจก     
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13. โครงการยกระดับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ 
 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ส�านักวิทยฯ  

14. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 (Smart Living)

ส�านักวิทยฯ  

15. โครงการทดแทนเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ 
 บริการด้านระบบสารสนเทศ

ส�านักวิทยฯ  

16. โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย 
 อัจฉริยะ (Smart System to Smart University)

ส�านักวิทยฯ  

17. โครงการยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
 บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย IOT (Internet of Things)

ส�านักวิทยฯ  

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองค์กร (Smart  
 Organization)

ส�านักวิทยฯ  

19. โครงการห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) ส�านกัวทิยฯ  
20. โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ส�านกัวทิยฯ  
21. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ส�านกัวทิยฯ  

22. โครงการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ศลิปะฯ  
23. โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาและแอพพลิเคชั่นรองรับ 
 สังคมดิจิทัล

ส่งเสรมิฯ  

24. โครงการปรับปรุงห้องสนับสนุนการบริการงานการศึกษา
 (ห้องคลังทะเบียนประวัตินักศึกษา)

ส่งเสรมิฯ 

25. โครงการยกระดับการบริหารจัดการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสรมิฯ  
26. โครงการศูนย์ประสานงานและบริหารงานการบูรณาการการ 
 เรียนการสอนกับการท�างาน

ส่งเสรมิฯ  

27. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบูรณาการการเรียน 
 การสอน

ส่งเสรมิฯ 



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 91
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คณะครุศาสตร์

วิสัยทัศน์

 องค์กรผลิตครูมืออาชีพ ต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ผลิตบณัฑติครแูละพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มคีวามเป็นเลศิในวชิาชีพ และสอดคล้อง 

  กับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 2. สร้างสรรค์ผลงานวจิยัและนวตักรรมทางการศกึษาทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน เพือ่เสรมิสร้าง 

  ความเข้มแข็งของวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 3. บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  

  และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 4. สืบสาน  ท�านศุลิปวฒันธรรมเพือ่ให้บณัฑติ บคุลากรทางการศกึษาตระหนกัรู ้เหน็คณุค่าและ 

  ส�านึกรักในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภารกิจ

 1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 

  มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีมาตรฐานสากล

 2. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 

  สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศด้านวิชาชีพด้วยการบริการทาง 

  วิชาการ

 4. สืบสาน ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและส�านึกรักในศิลป 

  วัฒนธรรมของท้องถิ่น

 5. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพ

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ 

  ประสทิธผิล ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลบรูณาการแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้เกดิผลส�าเรจ็ 

  ตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย

 7. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
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ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี/หลักสูตรระดับ 
บณัฑติทีห่ลากหลายตอบสนองความต้องการของสงัคม 
อย่างแท้จริง ได้แก่ สาขาประถมศกึษา-จติวทิยาแนะแนว 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา ศิลปศึกษา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์
ศึกษา ฯลฯ

-  นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นมีทางเลือกที่หลากหลาย
-  ชุมชนท้องถิ่นมีครูที่ตอบสนองความต้องการโดย 
แท้จริง

2.  บริหารจดัการหลกัสตูรฐานสมรรถะให้สามารถผลิต 
บัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศสู่การเป็นครูมืออาชีพ

- นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บณัฑติทกุสาขามสีมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับศาสตร์ที่ศึกษา มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  
ด้วยการจดักจิกรรมผ่านการเรยีนการสอน  การบรกิาร
วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงรุก (Active 
Learning) ในทุกกลุ่มสาขา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย  
คอมพิวเตอร์ศกึษา คณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา เคมี ฟิสิกส์

- นักศึกษามีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก�าหนดและ
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21
- อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนแบบเชิงรุก (Active Learning)

4. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยตาม
ศาสตร์และเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น

- จ�านวนนวัตกรรมในศาสตร์สาระต่างๆ ที่ปรากฏอยู่
ในรายวิชาของหลักสูตร

5. จัดการเรียนรู้เน้นการบูรณาการกับการท�างานใน
โรงเรียนเครือข่ายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 

- นักศึกษาเรียนรู ้ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งผลให้มี
สมรรถนะในวิชาชีพที่สามารถใช้งานได้จริง

6. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับเทคโนโลยี
และมีการสร้างบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ

- ทกุรายวชิามกีารใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน
- มีจ�านวนบทเรียนออนไลน์ที่ตอบสนองความแตก
ต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียน
รู้ได้ง่ายขึ้น

7. จดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

- นักศึกษาและบุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะภาษา
อังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

8. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการด้านวิจัย และท�านุศิลปวัฒนธรรม

- ผู้เรียนมีทักษะแห่งอนาคต เช่น การคิดวิเคราะห์  
การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ การท�างานเป็นทีม  
ทักษะดิจิทัล เป็นต้น
- ชุมชนได้ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น
ได้จริง
- ได้สืบสานท�านุและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น
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ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นครู - มีจิตวิญญาณความเป็นครู
- มีจิตวิทยาความเป็นครู
- มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
- ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชพีและเป็นแบบอย่างทีด่ี

2. พฒันาสมรรถนะด้านความรูแ้ละศาสตร์การสอน -  มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs. 8 Cs)
- มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
- มีทักษะการวิจัย
- มีทักษะดิจิทัล
- มีทักษะการจัดการเรียนรู้หรือถ่ายทอด
- มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- มีทักษะในวิชาเอก/การศึกษาทั่วไป

3. พฒันาสมรรถนะด้านการปฏิบติังานในหน้าทีค่รู - School Integrated Learning
- การสะท้อนคิดเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียน

4. พัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน

- รู้จักบริบทและอยู่ร่วมกันได้
- มทีกัษะการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกับผูป้กครอง 
และชุมชนพัฒนาผู้เรียนหรือท้องถิ่น
- อาสาพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พฒันาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะ 
ในการวิจัยในศาสตร์

- มีผลงานวิจัยคุณภาพ

2. สนับสนุนให้อาจารย์มีการด�าเนินงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องในทุกปี

- งานวิจัยของอาจารย์ในกลุ่มวิชามีเพิ่มขึ้น

3. สนับสนุนการวิจัยที่มีการบูรณาการเชิงพื้นที่ 
ภูมิปัญญา (Area-Based)

- ได้งานวจิยัทีต่อบโจทย์เชิงพืน้ที ่แก้ปัญหาชุมชนได้จริง

4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ใน
การวิจัย เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ปัญหาการจัดการ
ศึกษา และปัญหาเชิงพื้นที่จนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมแก่ชุมชนได้

- นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
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ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สนบัสนนุบรกิารวชิาการแก่เครอืข่ายทางการ
ศึกษาและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง

- เป็นต้นแบบการบริการวิชาการของภูมิภาคในด้าน
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและพลวัตของโลก

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลบูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

- มรีะบบบริหารจดัการทีป่ระยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดธรรมาภิบาลกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
องค์กร

- มแีนวปฏบิตัทิีดี่ในการบริหารจดัการองค์กร

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้กับบัณฑิต
และบุคลากรทางการศึกษา

- บัณฑิตและประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นคุณค่า  
อนุรักษ์  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และของไทย

2. สบืสาน อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน

ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พฒันาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2. ส่งเสรมิ  สนบัสนนุให้บคุลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ

- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของตนเอง
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ด้านภาษา

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและตระหนัก
ถึงความส�าคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 

- จ�านวนนกัศึกษามแีรงบนัดาลใจในการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยการบูรณา
การกบัการเรียนการสอนในรายวิชา จดัการเรยีน
การสอนเป็นรายวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันและ
มีองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

- จ�านวนนกัศกึษาทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4  ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 100 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3. ก�ากบัตดิตามและประเมนิผลการเรยีนรู้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นกัศึกษาชัน้ปีที ่1 มผีลการสอบ CEFR เป็นไปตามประกาศ
ของคณะครุศาสตร์  ดังนี้
- นกัศึกษาช้ันปีที ่1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ CEFR ระดบั A1
- นกัศึกษาช้ันปีที ่2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ CEFR ระดบั A2
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ TOEIC
ไม่น้อยกว่า 300
- นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การทดสอบ CEFR 
ระดับ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่านและเขียนให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์

- จ�านวนคณาจารย์และบคุลากรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมพฒันา
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละปีจะต้องมีคณาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25 คน

ด้านเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมนิทกัษะดจิทิลัตามประกาศ 
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

- คณะมีบทเรียน MOOC เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้สามารถ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารจดัการในคณะ - คณะมีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเพื่อผล
ส�าเร็จของงาน

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตและพัฒนาครูที่ได้
มาตรฐาน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน
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1. โครงการCELL (Consortium for Excellence in Life-long Learning: ศูนย์
ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านเครือข่ายความร่วมมือ)

    1.1 กิจกรรมการเคมีสู่ชุมชน  
    1.2  กิจกรรมพัฒนาครูนวัตกรดิจิทัลผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน
          1.2.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          1.2.2  จังหวัดชุมพร
          1.2.3  จังหวัดระนอง 

 

   1.3  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการศึกษาออนไลน์
          1.3.1  จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการศึกษาออนไลน์
          1.3.2  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาออนไลน์
           1.3.3  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาออนไลน์ส�าหรับการฝึกอบรม
ระยะสั้น (Upskill / Reskill)

 

    1.4  กิจกรรมยกระดับและเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลแก่แรงงานใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการประกอบอาชีพการเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว
และบริการ

 

     1.5 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการคิดเพื่อผู้สูงวัย  
  1.6 กจิกรรมเสรมิสร้างสนุทรียภาพผ่านการสร้างสรรค์จนิตนาการให้กบัผูส้งูวัย 
            1.6.1 พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะบาติกและมัดย้อม
            1.6.2  สร้างสรรค์ลวดลายบนงานหัตถกรรมจักสารกระจูดและเครื่องปั้น 
ดินเผาเพื่อเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา
            1.6.3  สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคสีน�้าและสีอะคลิลิค
“Colorful Painting”

 

     1.7  กิจกรรมพัฒนารากฐานชีวิตที่มีความสุข
         1.7.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาโอกาสทองของชีวิต
         1.7.2 ระยะที่ 2 Ready to be empathy Parents (รูปแบบกิจกรรม 
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 2 วัน จ�านวน 2 รุ่น)

 

     1.8  กิจกรรม Coding กับพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โครงการที่ 2 CEDEDT (Center of Educational Development for 
Excellence Student Teachers : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนา
บัณฑิตครู)

     2.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

           2.1.1 ระยะที่ 1 “กะเทาะเปลือกเมล็ดพันธ์ : ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา” (รูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา จ�านวน 1 สัปดาห์)
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           2.1.2 ระยะที่ 2 “ผลิใบอ่อน : พัฒนาทักษะพื้นฐานตามศาสตร์”  
(รูปแบบการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา)

 

           2.1.3 ระยะที่ 3 “ตั้งล�าต้น : พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรม” 
(รูปแบบเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเฉพาะศาสตร์)

 

  2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามศาสตร์  
     2.3  กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์

 

     2.4 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมส�าหรับครูเคมี

           2.4.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางเคมี   

           2.4.2  กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทาง
เคมี ปี 2

  

           2.4.3 กิจกรรมการส�ารวจบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม ปี 3

  

           2.4.4 กิจกรรมการพัฒนาโครงงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม ในการจัดการ
เรียนรู้เคมี ปี 3

  

           2.4.5  กิจกรรมการพัฒนาทักษะการน�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางเคมี ปี 3

  

     2.5  กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  

     2.6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์บริหารจัดการในสถานศึกษา  

 2.7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  

     2.8  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส�าหรับ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 

 2.9 กิจกรรมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับการพัฒนานักศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

     2.10 กิจกรรมการพัฒนาทักษะกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสร้างสื่อการสอน
ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์

 

     2.11 กจิกรรมการพัฒนาสมรรถนะการวจัิยและความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ 
ศึกษา

  

 2.12 กจิกรรมพฒันาสมรรถนะการวดัประเมินผลและการวจิยัทางการศกึษา
ส�าหรับบัณฑติครู (การพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตครู)

 

     2.13  กจิกรรมเสริมสร้างทกัษะและความรูสู้ก่ารดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  

     2.14  กจิกรรมพฒันานักศึกษาครสููค่วามเป็นเลศิด้านทกัษะชีวติ   
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           2.14.1 พัฒนาทักษะเพื่อวิชาชีพครู “อบรมหลักสูตรผู้ก�ากับลูกเสือเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษาในการประกอบวิชาชีพครู”

 

    2.14.1.1 ระยะที่ 1 อบรมขั้นความรู้ทั่วไป  
                2.14.1.2  ระยะที่ 2 อบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (8 รุ่น)  
   2.14.2 พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความเป็นเลิศ “กีฬา
ศึกษาศาสตร์”

  

                2.14.2.1 ระยะที่ 1 การเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  
                2.14.2.2 ระยะที่ 2 การแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์  
     2.15 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตนวตักรรมออนไลน์ผ่าน
ระบบเปิดส�าหรับชมุชน (MOOC)

 

     2.16  กจิกรรมครเูพ่ือศิษย์ด้วยจติวญิญาณและคุณธรรม  
     2.17  กจิกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเรียนส�าหรบันักศึกษาคร ูสาขาฟิสกิส์  
     2.18 กจิกรรมพฒันาทักษะในศตวรรษที ่21 ส�าหรับครฟิูสกิส์  
  2.19 กจิกรรมพฒันานักศึกษาสาขาฟิสกิส์ด้านวจิยัและนวตักรรม   
 2.20 กจิกรรมสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการน�าเสนอผลงานด้านวจัิยและ
นวตักรรมของนักศกึษาสาขาฟิสกิส์

  

 2.21 กจิกรรมพฒันาสมรรถนะครูปฐมวยัยุคใหม่

           2.21.1 ระยะที่ 1 เสริมทักษะดนตรี นาฎศิลป์และการเคลื่อนไหวสู่การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

 

           2.21.2 ระยะที่ 2 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่ส�าเร็จด้วยกระบวนการโค้ด
ดิ้งและสื่อเกมส์การศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย

 

           2.21.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมเทคนิคการจัดการชั้นเรียนสู่การพัฒนาหัวข้อ
วิจัยในชั้นเรียนส�าหรับเด็กปฐมวัย

 

 2.22 กจิกรรมความเป็นเลศิด้านภาษา  
     2.23  กจิกรรมพฒันาทักษะทางสังคมของโรงเรยีนและชุมชน  
     2.24 กจิกรรมเสรมิสร้างฐานรากของศาสตร์ทางสังคมศึกษา  
 2.25 กจิกรรมการสร้างและพัฒนาสือ่และนวัตกรรมการเรยีนรูท้างสงัคมศึกษา  
 2.26 กจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะทางการวจิยัและการจดัการเรยีนรูท้างสงัคมศึกษา  

    2.27 กจิกรรมพฒันาทักษะเก่ียวกับสือ่นวัตกรรมการเรยีนรู้ (อบรมเชงิปฏบัิติ
การพฒันาแอปพลิเคชัน่ทางการศึกษาเพ่ือการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21)
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 2.28 กจิกรรมพฒันาทักษะทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 
          2.28.1 อบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากภูมปัิญญา
ท้องถ่ินสู่ศลิปกรรมไทยร่วมสมัย
          2.28.2 อบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิคสร้างสรรค์ทางศิลปะสูก่ารพัฒนาผล
งานทัศนศลิป์ส�าหรับนกัศึกษาศิลปศึกษา
          2.28.3 อบรมเชิงปฏบัิติการการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ด้วยสือ่สมยัใหม่     

 

 2.29 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพนักศึกษาครใูห้มีสมรรถนะของครยุูคใหม่ส�าหรบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

 

     2.30 กจิกรรมอบรมการเขยีนข้อเสนอโครงการวจัิยและการเขยีนบทความวจิยั  
     2.31 กจิกรรมฝึกปฏบิตัวิชิาชพีเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครูโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
(SIL) ครุศาสตรบัณฑติ หลกัสตูร 4 ปี

 

          2.31.1 ระยะที ่1 ปฐมนิเทศวชิาฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครูโดยใช้โรงเรยีนเป็น
ฐาน (SIL) ครุศาสตรบัณฑติ หลักสตูร 4 ปี

 

    2.32 กจิกรรมฝึกปฏบิตัวิชิาชพีเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครูโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
(SIL) ครุศาสตรบัณฑติ หลกัสตูร 5 ปี

 

          2.32.1 ระยะที ่1 Kru SIL (ปัจฉมินเิทศการฝึกปฏิบตักิารสอนในสถาน
ศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SIL) ครศุาสตรบณัฑิต หลกัสตูร 5 ปี (ภาคการศึกษา 
1/63)

 

          2.32.2 ระยะที ่2 ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SIL) ครศุาสตรบณัฑิต หลักสตูร 5 ปี (ภาคการศึกษา 2/63)

 

          2.32.3 ระยะที ่3 มัชฌิมนเิทศการฝึกปฏบิติัการสอนในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SIL) ครศุาสตรบณัฑิต หลักสตูร 5 ปี (ภาคการศึกษา 2/63)

 

          2.32.4 ระยะท่ี 4 Kru-SILShow(ปัจฉมินเิทศการฝึกปฏบิตักิารสอนใน 
สถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (SIL) ครุศาสตรบัณฑติ หลกัสตูร 5 ปี (ภาคการ
ศกึษา 2/63)

 

          2.32.5 ระยะท่ี 5 ปฐมนิเทศการฝึกปฏบิติั การสอนในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SIL) ครศุาสตรบณัฑิต หลักสตูร 5 ปี (ภาคการศึกษา 1/64)

 

          2.32.6 ระยะที ่6 มัชฌิมนเิทศการฝึกปฏบิติัการสอนในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SIL) ครศุาสตรบณัฑิต หลักสตูร 5 ปี (ภาคการศึกษา 1/63)

 

 2.33 กจิกรรมจัดท�าพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี)  

  2.34  กจิกรรมจัดท�าพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต ระดบั
บัณฑติศึกษา

 

 2.35 กจิกรรมโครงการยกระดับทกัษะการพูดเพ่ือสือ่สารส�าหรบันกัศึกษาครู  

     2.36 กจิกรรมการผลติสือ่เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ส�าหรับครูเด็กปฐมวัยยุคใหม่  

     2.37  กจิกรรมพฒันาครปูฐมวยัสู่การเป็นนวตักร  

     2.38  กจิกรรมพฒันาครปูฐมวยัสู่การสร้างสรรค์การเรยีนการสอน  
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โครงการ / กิจกรรม
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3. CRUEd(Center of Reskill and Upskill for Educators :ศูนย์ความเป็น
เลิศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะแห่งอนาคต)

 3.1 กจิกรรมพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้  

     3.2 กจิกรรมจิตวิทยาส�าหรบัครยุูคใหม่  

 3.3 กจิกรรมการพัฒนางานวจัิยและนวตักรรมเพ่ือการเรยีนการสอนส�าหรบัครู
ฟิสิกส์ในโรงเรียนเครือข่าย

 

     3.4  กจิกรรมอบรมปฏิบตักิารพัฒนาทกัษะการสือ่สารและความคิดสร้างสรรค์
ทางศลิปะโคยครู/ศลิปินผูมี้ชือ่เสยีง/ศิลปินแห่งชาติ

 

     3.5  กจิกรรมพฒันาและปรบัปรงุศูนย์วจิยัคณติศาสตร์ศึกษา วทิยาศาสตร์
ศกึษาและเทคโนโลยี

 

     3.6  กจิกรรมพฒันาสมรรถนะครูและนกัเรยีนสูศ่ตวรรษที ่21   

     3.7  กจิกรรมจัดต้ังศูนย์ STEAM ศึกษา   

     3.8  กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูพ่ีเลีย้งและผูบ้รหิารสถานศึกษา  

           3.8.1 ระยะที ่1 ปฐมนิเทศครพ่ีูเลีย้งและผู้บรหิารสถานศึกษา (ภาคการ
ศกึษา 2/63) รูปแบบกิจกรรม : เสวนา

  

           3.8.2 ระยะที ่2 อบรมเชงิปฏบิตักิาร Coaching และ Mentoring เพ่ือ
พฒันาครูพีเ่ล้ียงต้นแบบโดยเน้นทกัษะการเป็นครพ่ีูเลีย้ง 

  

  3.8.3 ระยะที ่3 ปฐมนิเทศครพ่ีูเลีย้งและผู้บรหิารสถานศึกษา (ภาคการ
ศกึษา 1/64รูปแบบกจิกรรม :เสวนา)

  

 3.9 กจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่  
 3.10 กจิกรรมศนูย์ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา (การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ฯ)  

4. โครงการ EDScP(Establishment Demonstration School Project : 
จัดตั้งโรงเรียนสาธิต)

 4.1 ก่อสร้างอาคารเรยีนโรงเรยีนสาธิต 
แห่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี

   

5. โครงการ C-KruUSECBig Data (Community of KruUpperSouthen 
Economic CorridorBig Data)

 5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลติและพัฒนาครู          
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

 พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาท่ีศึกษามีระบบคิดท่ีดี 

มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตส�านึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย

 2. วจิยัและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยพ้ืีนบ้านและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�าปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 5. เรียนรู้และส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

 6. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภารกิจ

 1. เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มี

คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับของสังคม

 2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสนองความต้องการของท้องถิ่น

 3. เพ่ือแสวงหาความร่วมมอืระหว่างคณะกับองค์กรอืน่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่พฒันาการ

ผลิตบัณฑิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก
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ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. การจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมความรูแ้ละ
ทักษะการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย

จ�านวนหลักสูตรระยะส้ันเพื่อยกระดับความรู้และทักษะ 
ฝีมือแรงงาน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลง
ส�าหรบัคนทกุช่วงวยั ทีผ่่านการรบัรองจากสภามหาวทิยาลัย 
อย่างน้อย 5 หลักสูตร โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร 
ไม่ต�่ากว่า 20 คน มีการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการด�าเนินการอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 30 ชั่วโมง 
สัดส่วนในการค�านวณ อาจารย์ 20 คนต่อ 1 หลักสูตร

2. จัดหาทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการ
ศึกษาอย่างยั่งยืน

- มีระบบ และกลไกในการบริหารจัดการ และการก�ากับ
การให้ทุนการศึกษา
-  จ�านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปี
-  ความพงึพอใจของผูไ้ด้รับทนุการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีให้ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้

หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีอย่าง
น้อย 2 หลักสูตร ต่อหลักสูตรที่มีภายในคณะทั้งหมด

4. พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง 
ปฏิบัติได้”

- ผู้ใช้บณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑิต ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 85
-  ทุกหลักสูตรมีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการประกอบ
อาชพี เช่น มผีลติภณัฑ์ส�าหรบัจ�าหน่าย หรอืมบีรษิทัจ�าลอง
ส�าหรับหารายได้ระหว่างเรียน เพิ่มขึ้น

5. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ

- มีระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
- ทกุหลกัสตูรท่ีมกีารบรูณาการกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง 
- มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมาย
เฉพาะภายใต้รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่ามารถแก้ปัญหา
และพัฒนาได้

6. จัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการร่วมกับการ
ท�างาน

- มรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรทีจ่ดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการท�างาน 
- ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับการท�างาน
-  มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับการท�างาน
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ด้านสมรรถนะนักศึกษา 
ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

1) นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
2) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
3) นักศึกษามีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม
4) นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ความรู้

1) นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ 
ที่สนใจ
2) นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามกระบวนการ
ของหลักสูตรที่ก�าหนด

3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ทักษะทางปัญญา

1) นกัศกึษามคีวามสามารถในความรูเ้ชงิทฤษฎไีปบรูณาการ 
สู่การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ
การศึกษา PDCA
2) นักศึกษามีความสามารถในการน�าความรู้เชิงทฤษฎีไป
บรูณาการสร้างนวตักรรม/ชิน้งาน เพือ่พฒันาสังคมหรอืแก้
ปัญหาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางวิจัย

4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ

1) นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
2) นักศึกษามีทักษะในการท�างานร่วมกันเป็นทีมตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพการศึกษา PDCA

5. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

1) นักศึกษามีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2)  นกัศึกษามีทกัษะและความสามารถในการส่ือสาร ทัง้การ
ฟัง การพูด การเขียน และการน�าเสนอ
3) นักศึกษามีความสามารถในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การท�างาน
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ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและ
ผู้สร้างนวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด

นักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส�าหรับการ
ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม และหรือได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 4 ต่ออาจารย์
ประจ�าทั้งหมด

2. ส่งเสรมิการวจัิยและนวตักรรมเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอน

ผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน�าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่องานวิจัยที่มีทั้งหมด 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการ
วิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

มีระบบ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการ
วิจัยและนวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/
การน�าเสนอผลงานวิจัย

- การน�าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา  
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติมีจ�านวนอย่างน้อยร้อยละ 
80 ต่องานวิจัยที่มีทั้งหมด
-  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ Thai Journal 
Citation Index-TCI, Web of Science, Scopus เป็นต้น 
รวมถงึการขยายตวัของจ�านวนความถีท่ีถ่กูน�าไปอ้างองิ ต่อ
อาจารย์ประจ�าเพิม่ขึน้อย่างน้อยร้อยละ 50 ต่องานวจัิยทีม่ี
ทั้งหมด

5. สนับสนุนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ

จ�านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 12 โครงการวิจัย

6. พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่
เป็นมาตรฐานสากล

มีกลไกในการก�ากับดูแลให ้การด�าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ด�าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้าน
การวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล
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ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีกับองค์กร
ระดบัชมุชนท้องถ่ิน และหน่วยงานระดบัภมูภิาค
ที่ส�าคัญ

- คณะเข้าไปมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
และระดับภูมิภาค ร่วมกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ หน่วยงานระดบัจงัหวัดและหน่วยงานระดบัภมูภิาค

2. มส่ีวนร่วมและบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยใช้ศาสตร์พระราชา

-  มีระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น
-  ชมุชนต้นแบบทีส่ามารถบรหิารจดัการและพึง่พาตนเองได้
-  มโีครงการบรกิารวชิาการทีส่ามารถต่อยอดในเชงิพาณชิย์ 
กับชุมชนได้
- มศูีนย์การเรยีนรูท้างด้านเกษตรคุณภาพและการแปรรปู
อาหาร  

3. มีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการยก
ระดับการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

- มีระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพของครู
ผูส้อนท่ีมอียูเ่ดมิในโรงเรยีนชนบทห่างไกล ความครอบคลุม
ของครใูนโรงเรยีนชนบทห่างไกลทีไ่ด้รบัการพฒันาคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัย
-  ชุมชนท้องถิ่นที่ได ้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ประกอบอาชีพและ/หรือยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเข้า
ร่วมการอบรมหลกัสูตรฝึกอบรม ท่ีด�าเนินการโดยคณะ และ
องค์กรเครือข่ายมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
- จ�านวนนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดทักษะการอ่านใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ และได้รับส่งเสริม 
“การอ่าน” จากคณะและองค์กรเครือข่าย 

4. มกีารบรูณาการบรกิารวชิาการ การเรยีนการ
สอนและวิจัย

- โครงการบรกิารวิชาการทกุโครงการมกีารบรูณาการกบั
การเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย ร้อยละ 80
- นกัศกึษาและอาจารย์ได้ใช้องค์ความรู้เพือ่แก้ปัญหา และ
บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- นกัศกึษาได้รบัการพฒันาสูว่ศิวกรสงัคม เพือ่รบัใช้ชมุชน
ท้องถิ่น
- อาจารย์และบคุลากรได้รบัการพฒันาด้านเครือ่งมอืเกบ็
ข้อมูลและวิจัยเชิงพื้นที่ และผลิตผลงานบริการวิชาการเชิง
พื้นที่  
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ด้านการบริหารจัดการ
ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ปรับปรุงการวางแผนการคลังและการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

-  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต�่าลง โดยมีการทบทวนการ
ด�าเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีแผนการ
ด�าเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีการ
ก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางในการจัด
ท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตทุกระดับและมีการน�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
- ความส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ิมขึ้น โดย 
มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนงบประมาณ 
ระยะ 3 ปี มีการด�าเนินนโยบายงบประมาณเกินดุล 
ร้อยละ 5 - 15 ต่อปี มีระดับเงินทุนส�ารอง (เงินสะสม) 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
มีแผนการเงินระยะยาวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบ�ารุง
รักษาค่าบริการ และการเส่ือมมูลค่าของทรัพย์สินระยะ 
5 ปี และ 10 ปี และมีการประเมินระดับความส�าเร็จตาม 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและน�ามาใช้ในการปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน

2. เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากร และการระดมทุน

อตัราการขยายตวัของงบประมาณทีม่าจากการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรและการระดมทุนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 15

3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรับสมัคร
และคัดเลือกนักศึกษา

มีช่องทางกระบวนการรับสมัครที่มีความทันสมัย และ
สามารถใช้งานได้ง่าย อย่างน้อย 1 ช่องทาง

4. จัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

มีความส�าเร็จของการก�าหนดมาตรการ และด�าเนินการ
ตามมาตรการ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการลดผลกระ
ทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในคณะเพิ่มขึ้น โดย
การก�าหนดนโยบาย และสร้างความตระหนกัในการจดัการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของคณะอย่าง
เป็นรูปธรรม ก�าหนดกลไก แผนงาน และการด�าเนินการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของคณะอย่าง
เป็นรูปธรรม ด�าเนินมาตรการและกิจกรรมในการจัดการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมในคณะ ตดิตาม
และประเมินระดับความส�าเร็จของการก�าหนดมาตรการ 
และด�าเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากกจิกรรมในคณะ 
และประเมนิผลระดบัความส�าเรจ็ตามการก�าหนดมาตรการ 
และด�าเนินการตามมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากกจิกรรมในคณะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

5. ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

การประเมินระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของคณะ มีรายงานทางการเงิน
ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีความส�าเร็จ
เพิ่มขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกลไก แนวทาง 
และวิธีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้
สอดคล้องและเท่าทันการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีการด�าเนินกิจกรรม
การยกระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียง มีการผลักดัน
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และ
บุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัว
เองในการจัดการความเสี่ยงในขอบเขตที่รับผิดชอบ มีการ
ทบทวนและการระบุความเส่ียง การจัดล�าดับความเส่ียง 
และการตอบสนองความเสีย่งอย่างเหมาะสม มคีวามคุม้ค่า  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการ
ประเมนิระดบัประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของคณะ มีรายงานทางการเงินที่ได้รับ
ความน่าเชือ่ถือ และมกีารปฏบัิตงิานทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบยีบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง และผลการประเมนิระดบั
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะ

6. ยกระดบัการมส่ีวนร่วมและคณุภาพการสือ่สาร 
ภายในและภายนอกคณะ

มีความส�าเร็จของการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วิสัยทัศน ์  เป ้าหมาย และยุทธศาสตร ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลไกก�ากับดูแล กลไกการบริหาร กลไกการ
จัดการ กลไกการปฏบิัติ ของภาคส่วนต่างๆ ภายในเพิ่มขึ้น  
โดยมีการศึกษาระดับความเข ้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีแผน 
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกลไกก�ากับดูแล กลไก
การบรหิาร กลไกการจดัการ กลไกการปฏบิตั ิของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในคณะ มกีารก�าหนดกลไกก�ากบัดแูล กลไกการ
บริหาร กลไกการจัดการ กลไกการปฏิบัติ ของภาคส่วน
ต่างๆ ภายในคณะมีการด�าเนินการประเมินระดับความ
เข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พฒันาคณะ และมกีารน�าผลการประเมนิระดบัความเข้าใจ
เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะมาใช้ประโยชน์
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. มีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ หรือฟื้นฟู และ หรือ 
ส่งเสริม และ หรือพัฒนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมและความภาค
ภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีภาคใต้ และอาเซียน

- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ หรือฟื้นฟู และ หรือ 
ส่งเสริม และหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
- ความภาคภมูใิจของผูร้บับรกิารด้านศลิปวฒันธรรมเพิม่ขึน้

ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บุคลากร

- ระบบและกลไกการจัดจ้างและการคัดสรรบุคลากร
- อาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 3.3 
และสายสนับสนุนเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นร้อยละ 1

2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

มีฐานข้อมูลสมรรถนะบุคลากร

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริการนักศึกษา

มีระบบ Oracle Student System (OSS) หลัก และหรือ
ระบบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการลงทะเบียนเรียน
ออนไลน์ และการสมคัรเรยีนออนไลน์ โดยก�าหนดแผนการ
ด�าเนินงานการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการให้บริการนักศึกษา โดยระบบ Oracle Student 
System (OSS) หลัก และ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พัฒนาระบบและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และการสมัครเรียนออนไลน์ 
มีการก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบการด�าเนินงานการ
พฒันาระบบทีส่นบัสนนุการบรหิารจดัการ และ หรอืการให้
บริการนักศึกษา มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และหรือการให้บริการนักศึกษา โดยระบบ Oracle 
Student System (OSS) หลัก และ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และการสมัครเรียนออนไลน์ 
มกีารพฒันาแอพพลิเคช่ัน เพือ่รายงานการบรกิารนกัศึกษา 
โดยให ้สามารถเข ้าข ้อมูลของนักศึกษาได ้จากทาง 
แอพพลิเคชั่นได้ทุกที่ และสามารถปรับปรุงให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบันได้ตลอดเวลา และมีการก�ากับติดตามการประเมิน
ผลตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ และ หรือการให้บริการนักศึกษา
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

- ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า มีจ�านวน
นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก�าหนด ร้อยละ 20 ของจ�านวนนักศึกษา ปี 
3 และ ปี 4 ทั้งหมด

3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์  
โครงการ การบริหารจัดการน�้าและการจัดการภัยพิบัติ  
โครงการ จัดตั้งคลินิคเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อเกษตรคุณภาพ  
โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้ากับระบบเกษตรอัจฉริยะ  
โครงการ ยกระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น  
โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร  
โครงการ ยกระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น  
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์

 

โครงการ ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อสังคม   
โครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา    
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์

 จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ การ

พัฒนาที่ยั่งยืน และท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองได้

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาให้นักศึกษารู้จักตัวเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีอิสระในการ

ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางภาษาและสามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์ เรื่องราวต่าง ๆ ได้

 2. ค้นคว้าวิจัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคม วิถีชีวิต บริบทของท้องถ่ินสามารถ 

พึ่งตนเองได้

 4. ท�านุบ�ารงุศิลปวฒันธรรม เพือ่เป็นฐานในการด�ารงชีวติ และเข้าใจความหลากหลายของสงัคม

ภารกิจ

 1. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่ออธิบายความจริงของชีวิตและโลก

 2. นักศึกษาต้องรู้จักตนเองและสังคม

 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สอดคล้องกับบริบทของสังคม ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร

2.  มีความหลากหลาย

3.  เรียนจากสถานการณ์จริง

4.  ผู้เรียนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

5.  คิดวิเคราะห์และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม

ด้านสมรรถนะนักศึกษา 
ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. รู้จักตนเองและสังคม นักศึกษามีสมรรถนะตามที่ต้องการ

2. มีการคิดวิเคราะห์

3. สร้างนวัตกรรม

4. มคีณุธรรมจริยธรรม และเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม
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ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีงานวิจัยตามทิศทางดังกล่าว

2. ท�าเป็นชุดโครงการ

3. มีความหลากหลาย

4. เปลี่ยนแปลงสังคมได้

5. มีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ผู้รับบริการได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

2. มีความหลากหลาย

3. รองรับทุกช่วงวัย

4. บูรณาการกับหลักสูตร

5. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. มีทิศทางชัดเจน องค์กรมีความมั่นคงและมีประโยชน์ต่อสังคม

2. การมีส่วนร่วม

3. การกระจายอ�านาจ

4. เป็นธรรม เท่าเทียม และตรวจสอบได้

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. รวบรวมองค์ความรู้ สังคมได้ประโยชน์จากทิศทางดังกล่าว

2. ใช้ประโยชน์จากศิลปวัฒนธรรม

3. สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสังคม
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ด้านบุคลากร
ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข และมุ่งมั่นต่อการท�างาน

2. พัฒนาบุคลากร

3. สร้างความเป็นธรรม

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สร้างมาตรฐาน ทุกคนมีทักษะดังกล่าวในระดับสูง

2. มีกิจกรรมเสริมทักษะ

3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

4. เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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1. โครงการลดความเหลื่อมล�้า ความขัดแย้ง ความยากจน ในพื้นที่

ภาคใต้ตอนบน


   

2. โครงการพุทธทาสกับหน้าที่ทางศีลธรรมของพลเมือง เพ่ือความ

สงบสุขของสังคม


  

3. โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสังคมเป็นสุข   

4. โครงการการจัดการทุนทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในการพัฒนาท้องถิ่น


  

5. โครงการการจัดการชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
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คณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 คณะแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและพัฒนาท้องถ่ินด้วยการจัดการนวัตกรรม (Faculty for 

Value Experience and Innovation Management)

ปรัชญา (Philosophy) 

 “สร้างองค์ความรู้  เชิดชูคุณธรรม  วิทยาการก้าวล�้า  น�าท้องถิ่นพัฒนา”

พันธกิจ (Mission)

 เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ จึงมีพันธกิจที่จะต้องด�าเนินการ ดังนี้

 1. จัดการศึกษาที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า

 2. พัฒนาด้านวิจัยและการสร้างนวัตกรรมน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 3. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคม

 4. ท�านุบ�ารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

 5. พัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้เป็นองค์กรเชิงสร้างสรรค์

ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. คณะวิทยาการจัดการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการผ่านการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น 
การบรูณาการกบัการท�างาน (Work Based Learning 
: WBL) จ�านวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร มุง่เน้นพฒันาก�าลงัคนตอบสนองอตุสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร มุง่เน้นพฒันาก�าลงัคนตอบสนองอตุสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร   
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนอง
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนอง
อุตสาหกรรมดิจิทัล

นักศึกษา : ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชา
ทีเ่รยีนเพิม่เตมินอกเหนอืไปจากการเรยีนในห้องเรยีน 
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความม่ันใจในตนเอง
มากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการทั้งยังเป็นการ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
แก่นักศึกษาด้วย
สถานประกอบการ : ลดการจ้างงาน โดยสามารถให้
นักศึกษาซ่ึงเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเพียง
พอระดับหน่ึงเข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาด
ไปหรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้ค่าตอบแทนที่พอ
เหมาะกับลักษณะงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของ
สถานประกอบการนั้น ๆ
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการธรุกจิสขุภาพและความงาม มุง่เน้นพฒันาก�าลงั
คนตอบสนองอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดี
และการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (หลกัสตูรใหม่ อยูร่ะหว่าง 
การพัฒนาหลักสูตร)
 - หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติสาขาวชิาการจัดการ 
พลงังาน มุง่เน้นพฒันาก�าลังคนตอบสนอง BCG Economy  
ของรัฐบาลในกลุ ่มอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชวีภาพ (หลกัสตูรใหม่ อยู่ระหว่างการพฒันาหลกัสตูร)

คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการผ่านการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการบูรณาการกับการท�างาน เพ่ือสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการทั้งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคตและ
อุตสาหกรรมอื่นท่ีสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับการ
ท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารสถาน
ประกอบการกับคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาทกัษะท่ีสอดคล้องกบัการท�างานและการใช้
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้
และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลย ีทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการ
ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท�าให้นักศึกษามีพัฒนาการ 
ในด้านทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลย ีทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

อาจารย์จะได้รบัโอกาสในการเข้าไปเพิม่พนูความรูจ้าก
ประสบการณ์จริง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนในอนาคต ส่วนสถานประกอบการ
ก็จะได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้าง Co-Learning Space เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม

Co-Learning Space มีพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. 
มีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ปล๊ักไฟ มีการจัดแบ่งเป็นห้อง
สี่เหลี่ยม มีโต๊ะขนาดใหญ่ เก้าอี้ และกระดาน เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้มาติวหนังสือ หรือ
ท�างานกลุม่กนัการสร้าง Community และองค์ความ
รู้ใหม่ๆ เน้นให้พื้นท่ีน้ีกลายเป็น Knowledge Hub 
อย่างแท้จริง 
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ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1) คณะมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สู้งาน มีมนุษย ์
สัมพันธ์ดี  มีจิตอาสา 

คณะมีการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรเพื่อให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ใฝ ่รู ้  สู ้งาน 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตอาสา โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย 4.64 
แยกเป็นด้าน ดังนี้

ด้าน ค่าเฉลี่ย

คุณธรรมจริยธรรม 4.77

ด้านความรู้ 4.58

ด้านทักษะทางปัญญา 4.35

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 4.76

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

4.52

2) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะมีการจัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  CEFR  ให้กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 
2 โดยมผีลการทดสอบวดัความรูก่้อน - หลัง การอบรม 
CEFR ของคณะ ดังนี้

ภาคเรียน
ผลการทดสอบความรู้ (CEFR)

ก่อนอบรม 
(ร้อยละ)

หลังอบรม
(ร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ภาคเรียนที่ 2/2561 35.84 73.96 38.12

ภาคเรียนที่ 1/2562 35.46 79.12 43.66

และมกีารส่งเสริม  ตดิตามให้นกัศกึษาเข้าอบรมภาษา
องักฤษด้วยระบบออนไลน์ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลัยในชัน้
ปีที ่ 3  และเข้าร่วมโครงการทดสอบภาษาองักฤษก่อน
ส�าเร็จการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ในชั้นปีที่ 4 โดยมี
ผลการทดสอบ ดังนี้
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ระดับผลการทดสอบ (CEFR) จ�านวนนักศึกษา (ร้อยละ)

A0 313 (ร้อยละ 35.94)

A1 524 (ร้อยละ 60.16)

A2 33 (ร้อยละ 3.79)

B1 1 (ร้อยละ  0.11)

3) พัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนา 3 Q คณะวทิยาการจดัการยดึหลกัการพฒันานกัศึกษาตาม
กระบวนการพัฒนา 3 Q โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

กจิกรรม/โครงการ จ�านวน 
ผูเ้ข้าร่วม

พฒันาด้าน

ทางสติปัญญา
(IQ)

ทางอารมณ์
(EQ)

ทางสงัคม
(SQ)

อบรมการแต่งหน้าเพือ่ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ

1,950  

พัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR

2,127 

อบรมเทคนิคการเขียน
เรซูเม่

500 

ปฏิบัติการเตรียมพร้อม
ก้าวสู่โลกอาชีพ

844  

พัฒนาศักยภาพและ
บุคลิกภาพผู้น�า

59   

จิตอาสาปลูกป่ารักษ์น�้า   
เพื่อสร้างจิตอาสาและ
จิตส�านึกในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน

86  

3) พัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีให้
กับนักศึกษาในทุกชั้นปี  

3) พฒันาสมรรถนะด้านดจิทิลัให้กบันกัศกึษาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 ดังนี้  

ชั้นปี เนื้อหา/หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ทักษะขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การใช้งานคอมพวิเตอร์ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เบื้องต้น

ชั้นปีที่ 2 ทกัษะขัน้สงูในการใช้งานสารสนเทศ สือ่เทคโนโลยี

ชั้นปีที่ 3 ติวและทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 

ชั้นปีที่ 4 สอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านเกณฑ์การทดสอบ IC3  
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566118

ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบสนองกับการพัฒนาเชิง
พื้นที่ โดยการบูรณาการโจทย์วิจัยแบบแผนงานและ
ข้ามศาสตร์ รวมท้ังตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

การพัฒนาโจทย์วิจัยแบบแผน/ชุดโครงการ เพื่อการ 
ตอบสนองโจทย์วิจัยด้าน Demand Side เน้นการ 
พัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน พร้อม
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ท�าวิจยัชุมชนเชงิพืน้ที ่เพ่ือการ
พฒันาร่วมกนั ระหว่างชมุชน อาจารย์ นกัศกึษา สถาน
ประกอบการ และแหล่งทุน 

งานวจิยัทีเ่กดิขึน้สามารถสร้างรายได้และมลูค่าเพิม่ให้
แก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการถ่ายองค์ความ
รู้จากนักวิจัย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร
จัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การยกระดับ Start Up, 
OTOP, Smart Farmer, Smart Entrepreneur

มกีารส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์ของคณะให้ตพีมิพ์ผล
งานวิจัยระดับนานาชาติ

อาจารย์ประจ�าคณะมีการตีพิมพ์อยู่ในฐานนานาชาติ 
อยู่ใน ISI และ SCOPUS

ยกระดับวารสารวิทยาการจัดการเข้าสู่ฐาน TCI1 การพฒันาคณุภาพของวารสารวทิยาการจดัการ    โดย
การรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในปี 
พ.ศ.2564 เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI1

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

บูรณาการด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยให้
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาน�านักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน
และร่วมกันด�าเนินงานด้านบริการวิชาการพัฒนา 
ท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัยชุมชนที่แก้ปัญหา หลักสูตรละ 1 ชิ้น

การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและขยาย 
ช่องทางการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และบริการ 
โดยเน้นการท�าการตลาดและขายในรูปแบบ online 
มากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างแผนการตลาด
โดยใช้เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอื ภายใต้แนวคดิ Startup 
Thailand 4.0 

เกิดการด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่พัฒนา
ต่อยอดด้านการตลาดและขยายช่องทางการขายใน
รูปแบบ online (งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น) 
ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ได้แก่

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการตามพันธกิจ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 200,000

2 โครงการพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วดอนสกัเกาะพะลวย 128,000
โครงการตามพระราโชบาย

3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
(พระราโชบาย) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP

1,300,000

4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
(พระราโชบาย) กิจกรรม SRU Startup Thailand

868,000
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

พันธกิจสัมพันธ์เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
คณะวิทยาการจัดการ กับ ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน   

มุ ่งเน้นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างยัง่ยนื ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ได้แก่

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการตามพันธกิจ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
60,000

โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้
2 โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 1,000,000

3 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 450,000
4 โครงการสานประชารัฐ 264,000

หลักสูตร Reskill – Upskill ระยะสั้นส�าหรับชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อพัฒนาศักยภาพส�าหรับการเรียนรู้แบบ 
lifelong learning

จัดท�าหลักสูตร Reskill – Upskill ระยะสั้นส�าหรับ
ชุมชนท้องถิ่นทั้งแบบมีรายได้และแบบบริการให้
เปล่า เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือ 
Smart Entrepreneur และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท้องถิ่นส�าหรับการเรียนรู้แบบ lifelong learning

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

หลักสูตรระยะสั้น

1 หลักสูตรระยะสั้น 65,100

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1) คณะมกีารด�าเนนิงานด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 
 1.1 กิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมที่จัดร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
 1.2 กิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
มีการใช้ศาสตร์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะมาใช้ใน
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์  ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และศาสตร์ด้านอาหารเป็นต้น

- คณะมีการด�าเนนิงานด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 0.1 กิจกรรมสืบสานศิลป
วัฒนธรรม 
- คณะมกีารส่งเสริมให้นักศกึษาได้เข้าร่วมกจิกรรมที่
เป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมในวนัส�าคัญต่าง ๆ  เช่น 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ โดยจัด
ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น
0.2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- คณะส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมตามศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น สาขาวชิานเิทศศาสตร์มกีารร่วมกบั
ชุมชนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมวยไชยา สาขา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีการจัดท�าแอปพริเคชั่น 
ท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุไชยา สาขาธุรกิจอาหารมี
การลงพื้นที่ชุมชนร่วมท�าสูตรขนมไทยโบราณ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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Project 1 MSC Challenge & Experience        
โครงการที่ 1 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการผ่านการจัดการเรียน
การสอนมุ่งเน้นการบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาก�าลังคนให้สอดรับกับ
ความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคต และผลิต
ก�าลังคนทางด้านการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน

       

 กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาก�าลังคน
ให้สอดรับกับความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคต

   

  กิจกรรมที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต    
  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

   

  กิจกรรมที่ 4 สร้าง Co-Learning Space เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็น 
ผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม

    

โครงการที่ 2 การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

    

  กิจกรรมที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิดสร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น, 
สื่อสารดี, ใส่ใจนวัตกรรม, มีวิจารณญาณ, เต็มใจร่วมมือ)

   

   กิจกรรมที่ 2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร, 
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้เท่าทันสื่อ, ฉลาดสื่อสาร)

    

  กิจกรรมที่ 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ (มีความยืดหยุ่น, เรียนรู้นวัฒนธรรม, รู้จัก
ปรับตัว, มีความเป็นผู้น�า, ริเริ่มสิ่งใหม่, รับผิดชอบหน้าที่, ใส่ใจดูแลตัวเอง, พัฒนา
อาชีพ, รู้จักเข้าสังคม, หมั่นหาความรู้รอบด้าน)

   

 กิจกรรมที่ 4 ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ     
Project 2 เสริมทักษะใหม่ (Up skill) เพิ่มทักษะจ�าเป็น (Re skill)      
โครงการที่ 1 โครงการตามพระบรมราโชบาย     
     กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     
     กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนากิจกรรม Startup Thailand     

โครงการที่ 2 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
 กิจกรรมที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ)     
 กิจกรรมที่ 2 โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง     
 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวดอนสักเกาะพะลวย     
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โครงการ
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โครงการที่ 3 การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for the 
future) เพื่อรองรับการเติบโตของ 10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย

    

 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

  

  กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

  

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

  

  กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมดิจิทัล

  

 กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  

  กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง 
BCG Economy ของรัฐบาลในกลุ่ม อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ

  

โครงการที่ 4 การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for the  
future) เพ่ือสนับสนนุการประกอบธรุกิจของสถานประกอบการทัง้ในอตุสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศในอนาคตและอุตสาหกรรมอื่นที่สร้างรายได้ในการพัฒนา
ประเทศ

   

  กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก

  

  กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานสาขาวิชาการ
เงินและการธนาคาร

  

  กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

  

   กจิกรรมท่ี 4 โครงการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานด้านนเิทศศาสตร์   
   กจิกรรมท่ี 5 โครงการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานด้านบญัชบีณัฑติ   
  กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานด้าน
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

  

  กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างานหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  

โครงการที่ 5 การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for the 
future) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

    

 กิจกรรมที่ 1 โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสิน)

    

 กิจกรรมที่ 2 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากธนาคารออมสิน)

    

 กิจกรรมที่ 3 โครงการสานพลังประชารัฐ (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
บริษัทไทยเบฟ)
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โครงการ
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     กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์กรมหาชน)

    

  กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการเงินและ
การธนาคาร (ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

     

โครงการที่ 6 การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนวัยท�างาน

    

  กิจกรรมที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิดสร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น, 
สื่อสารดี, ใส่ใจนวัตกรรม, มีวิจารณญาณ, เต็มใจร่วมมือ)

   

 กิจกรรมที่ 2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
(อัปเดตทุกข้อมูลข่าวสาร, รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้เท่าทันสื่อ, ฉลาดสื่อสาร)

    

  กิจกรรมที่ 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ (มีความยืดหยุ่น, เรียนรู้นวัฒนธรรม, รู้จัก
ปรับตัว, มีความเป็นผู้น�า, ริเริ่มสิ่งใหม่, รับผิดชอบหน้าที่, ใส่ใจดูแลตัวเอง, พัฒนา
อาชีพ, รู้จักเข้าสังคม, หมั่นหาความรู้รอบด้าน)

   

     กิจกรรมที่ 4 ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ     
Project 3 พัฒนาพื้นที่ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม     
โครงการที่ 1 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในอนาคต

    

  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบสนองกับการพัฒนาเชิงพื้นที่     
  กิจกรรมที่ 2 Thailandส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อการ
พฒันาร่วมกนัระหว่างชมุชน นกัศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ และแหล่งทนุ

    

 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ     
   กิจกรรมที่ 4 ยกระดับวารสารวิจัยของคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ฐาน TCI 1     
โครงการที่ 2 การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลด
ความเหลื่อมล�้า

     

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่

     

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ภายในประเทศ (Brain circulation) เพื่อร่วมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน

     



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 123

คณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์

 ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น To become a center of the 

study of law for regional development.

พันธกิจ

 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการผลิตนักกฎหมายและส่งเสริม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 2. มุ่งเน้นการท�าวิจัยทางกฎหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการในท้องถ่ิน 

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่ท้องถ่ิน

และสังคม เพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 

เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 4. ใช้ความรู้และทักษะทางกฎหมาย สนับสนุนการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น มุ่งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
ก�าหนด

มีจ�านวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จ�านวน 1 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2. พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สงัคมและตอบสนองต่อการมส่ีวนร่วมในการพฒันาเชงิ
พื้นที่สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้น
ฐานให้ความส�าคัญคนดีเพื่อสังคม (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5)

มีจ�านวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

3. สร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น 
ระบบธนาคารหน่วยกติ พฒันาศกัยภาพทกุช่วงวยั และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning 
ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

4. พัฒนาหลกัสตูร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น ระบบ
ธนาคารหน่วยกิต พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียในพื้นที่ อาทิ ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญใน
องค์กรวชิาชพีได้มโีอกาสก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน
ในการสอนการบริหาร (ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนเชงิ
พื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 7)

มีหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning 
ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาเสริมทักษะให้นักศึกษามีทักษะพิเศษที่แตก
ต่างกับนิติศาสตร์สถาบันอื่นๆ

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากจ�านวนบัณฑิตที่
ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

2. พัฒนาเสริมทักษะให้นักศึกษามีทักษะพิเศษที่แตก
ต่างกับนิติศาสตร์สถาบันอื่น ๆ มุ่งเน้นให้บัณฑิตได้
งานท�าในพ้ืนทีห่รอืประกอบอาชพีหลงัส�าเรจ็การศกึษา
ภายใน 1 ปีในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 1)

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาค
    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จากจ�านวนบณัฑติทีส่�าเรจ็
การศึกษาทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากจ�านวนบณัฑติทีส่�าเรจ็
การศึกษาทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81 จากจ�านวนบณัฑติทีส่�าเรจ็
การศึกษาทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

3. พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้คู ่คุณธรรม พร้อมน�า
สังคมให้ยั่งยืน

มีผลการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึง
การที่บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม ได้รับจัดอันดับ 400 ของโลก (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563)

4. พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้คู ่คุณธรรม พร้อมน�า
สังคมให้ยั่งยืน มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาไป
แล้ว มีคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชมุชน สงัคม หน่วยงานองค์กรทีว่่าจ้างให้ท�างาน 
ตลอดจนตระหนักถึงความส�าคัญของเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม(ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4)

มีผลการจัดอันดับด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึง
การที่บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม 
   ได้รับจัดอันดับ ระหว่าง 300 – 399 ของโลก 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
   ได้รับจัดอันดับ ระหว่าง 200 – 299 ของโลก 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
   ได้รับจัดอันดับ ระหว่าง 100 – 199 ของโลก 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เสริม
สร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ และพฒันางานวจิยัทีร่บั
ใช้สังคม

มีจ�านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 จากงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เสริม
สร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ และให้ความส�าคัญใน
การพัฒนางานวิจัยที่รับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสังคมในพื้นท่ี (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 6)

มีจ�านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 จากงานวิจัยทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 จากงานวิจัยทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 จากงานวิจัยทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

มีโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
จากจ�านวนโครงการบรกิารวชิาการท้ังหมดของคณะ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

2. พฒันาการให้บรกิารวชิาการหรอืการพัฒนาเชงิพ้ืนที่
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ตลอดจนการอนรุกัษ์ พฒันา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน เพื่อแก้ไข  
ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถ่ินและภมูภิาค
ให้มั่นคง และย่ังยืน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 2)

มีโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based 
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จากจ�านวนโครงการบรกิาร
วิชาการทัง้หมดของคณะ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากจ�านวนโครงการบรกิาร
วิชาการทัง้หมดของคณะ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 จากจ�านวนโครงการบรกิาร
วิชาการทัง้หมดของคณะ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

3. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม

มีจ�านวนบุคคลในชุมชนพื้นที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กจิกรรมเพือ่แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 750 คน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563)

4. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ ที่สะท้อนการ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตัวบ่งชี้ที่ 3)

มีจ�านวนบุคคลในชุมชนพื้นที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กจิกรรมเพือ่แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ชุมชน สังคม 
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ไม่น้อยกว่า 1,250 คน ขึน้ไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
ไม่น้อยกว่า 1,501 คน ขึน้ไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

5. ระดมเงินทุนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

มจี�านวนเงนิจากภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาชมุชน
และสงัคมในพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากจ�านวน
เงินทุนภายนอกทั้งหมดที่คณะได้รับ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

6. ระดมเงินทุนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรพัย์ได้เข้าถงึการศกึษาท่ีมคีณุภาพและระดมเงนิจาก
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ี
รวมถงึการบรจิาคของชมุชนในพืน้ทีท่ีมุ่ง่เน้นการจดัสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแหล่งสนับสนุน
ด้านงบประมาณเพือ่น�าไปสู่การพัฒนาชมุชนและสงัคม
ในพื้นที่ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตัวบ่งชี้
ที่ 8)

มจี�านวนเงนิจากภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาชมุชน
และสังคมในพื้นที่
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากจ�านวนเงินทุนภายนอก
ทั้งหมดที่คณะได้รับ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจ�านวนเงินทุนภายนอก
ทั้งหมดที่คณะได้รับ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากจ�านวนเงินทุนภายนอก
ทั้งหมดที่คณะได้รับ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. การบรหิารจดัการภายในคณะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ บุคลากรสามารถติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงาน
แทนกันได้ในทุกต�าแหน่ง

2. มรีะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ด�าเนินการกิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารด้านท�านบุ�ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563)

2. ด�าเนินการกิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในพื้นที่

มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุ
บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในพื้นที่ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

3. ด�าเนินการกิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในระดับชาติ

มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารด้านท�านบุ�ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในระดับชาติ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

4. ด�าเนินการกิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุง
ศลิปะและวฒันธรรมในศาสตร์ต่อสาธารณชนในระดบัชาติ

มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารด้านท�านบุ�ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมในศาสตร์ต่อสาธารณชนใน
ระดับชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิ และต�าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิ และต�าแหน่งทาง
วิชาการ
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากจ�านวนบุคลากรสาย
วิชาการของคณะทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจ�านวนบุคลากรสาย
วิชาการของคณะทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากจ�านวนบุคลากรสาย
วิชาการของคณะทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจ�านวนบุคลากรสาย
วิชาการของคณะทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

2. บคุลากรสายสนบัสนนุมคุีณวฒุ ิและเข้าสูต่�าแหน่งที่
สูงขึ้นเพิ่มขึ้น

บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิ และเข้าสู่ต�าแหน่ง
ที่สูงขึ้น
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 จากจ�านวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุของคณะทัง้หมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากจ�านวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุของคณะทัง้หมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจ�านวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุของคณะทัง้หมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 จากจ�านวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุของคณะทัง้หมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพใน
ทุกด้าน

บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 จากจ�านวนบุคลากรของคณะทั้งหมด

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากจ�านวนบคุลากรของคณะ
ทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจ�านวนบคุลากรของคณะ
ทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจ�านวนบคุลากรของคณะ
ทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากจ�านวนบคุลากรของคณะ
ทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

2. น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคณะ - ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ 5 จากการใช้งบ
ประมาณในปีที่ผ่านมา
- มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคณะ 
อย่างน้อย 1 ระบบ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นักกฎหมายภาคปฏิบัติ
สู่สังคม

      

2. โครงการนักกฎหมายชุมชน     
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คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์

 เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาคและอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรมน�าความรู้ สามารถชี้น�าสังคมด้านสุขภาพ

ภารกิจ

 1. จัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาล และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

 2. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ

ชาติและนานาชาติ

 3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับสุขภาวะชุมชน

 4. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น

 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อ

สนับสนุนภารกิจขององค์กร

 6. บูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบนฐานความเป็นไทย  

 

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. สร้างหลกัสตูรเฉพาะทางเพ่ือพฒันาสมรรถนะคน 
re-skills, up-skills, re-training

หลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning  
จ�านวน 4 หลักสูตร

2. สร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

4. พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะ 3 ห้อง

5. ปรบัวิธกีารสอนและสือ่การสอนให้ทนัสมยัมากขึน้ อาจารย์ทุกคนมีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

6. พัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการ/อบรมครูพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก

เครือข่ายด้านวิชาการ/ครูพี่เลี้ยง

7. สหวชิาชพี (Interprofessional Education : IPE) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ IPE

8. ก่อตั้งบ้านเด็กเล็ก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี Nursery เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา
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ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการ
เป็นจิตอาสา

นักศึกษา 100% มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พฒันาความรูท้กัษะด้านภาษาองักฤษและ ทกัษะ 
ICT ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

นักศึกษา 100% มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ ทักษะ 
ICT ตามเกณฑ์

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

มีเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย น�าไปสู่
การน�าเสนอผลงานนักศึกษา

มีการน�าเสนอผลงานนักศึกษาอย่างน้อย 15 เรื่อง

5. การส่งเสริมความสามารถพิเศษส�าหรับนักศึกษา ชมรมตามความสามารถของนักศึกษา

ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. งานวจิยัทางด้านการสร้างความเข้มแข็งกบัชมุชน 50 % 

2. งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 40 %

3. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส�าหรับนักวิจัย 
และพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

อาจารย์ทุกคนมีโครงการวิจัยและ ผลงานตีพิมพ์ 50%

4. เตรยีมการจัดต้ังวารสารพยาบาลราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
การพัฒนาฐานข้อมูล Online เพื่อการเผยแพร่ผล
งานตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความวิชาการ

วารสารพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 ฉบับ

5. การน�าเสนอผลงานวจัิยในระดบัชาตแิละนานาชาติ 30%
6. สร้างเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 10 เครือข่าย

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. การจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบ
วงจร

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร

2. หลักสูตรระยะสั้น (1) หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ
เน้นกิจกรรมเฉพาะทาง (Advanced), (2) หลักสูตร
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (อผศ Advanced), (3) หลักสูตร
นกัจดัการโรงเรียนผูส้งูอาย ุ(4) หลกัสูตรเตรยีมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสุขภาพดี

4 หลักสูตร 

3.จัดบริการต้นแบบด้านเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ

Model ด้านผู้สูงอายุ
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

4. การบรกิารศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศผูส้งูอายใุน
เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

5. กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกิจกรรมบ�าบัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

6. ศูนย์นวัตกรรมและธนาคารกายอุปกรณ์ ศูนย์นวัตกรรมและธนาคารกายอุปกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พัฒนาระบบ Paperless ลดการใช้กระดาษ

2. การบริหารงานแบบลดขั้นตอนการท�างาน ระบบการท�างานที่คล่องตัว

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. บูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
สุขภาพ

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในด้านการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

อนุรักษ์ความเป็นไทย

ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. เพิ่มสมรรถนะใหม่ที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียน 
การสอนในศตวรรษที่ 21

บุคลากร 100% ได้รับการพัฒนา

2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อแลกความรู้/เปลี่ยนบุคลากร/
และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ระบบ Knowledge Management

3. การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้
สามารถสร้างหลักสูตร Non degree ที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 100% ได้รับการพัฒนา

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

ฐานข้อมูลจ�านวน 5 ฐานและมีการ Update

2. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร PROGRAM FOR NURSING EXCELLENCE  
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  
โครงการ Smart Laboratory  
โครงการ Interactive Online Classroom  
โครงการ Massive Open Online Course (MOOC)  
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์

 

โครงการพัฒนาทักษะ ICT นักศึกษา  
โครงการการสร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานนักศึกษา  
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จ�าเป็นเพื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21  
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและพัฒนาครูคลินิก  
โครงการสร้างศิษย์มาเป็นครู  
โครงการกลไกการพัฒนาการวิจัย/ผลงานวิชาการ /การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
โครงการจัดตั้งวารสารพยาบาลราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
โครงการศูนย์บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร  
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนและ Appication  
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์  
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์  
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ 2564-2566  
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2564-2566  
โครงการรายงานประจ�าปี 2564-2566  
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษส�าหรับนักศีกษา  
โครงการ Smart Nurse  
โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
โครงการประชุมวิชาการประจ�าปีครั้งที่ 6-8   
โครงการคลินิกสุขภาพ  
โครงการสหวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE)  
โครงการบ้านเด็กเล็ก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์ 

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันชั้นน�าทางด้านธุรกิจบริการ

และการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาสหวิทยาการ ภายใต้

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น สู่การพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในระดับสากลอย่างยั่งยืน

 2. สร้างและบูรณาการ งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการใน

ท้องถิ่นสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งด้านการท่อง

เที่ยวและการบริการของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 4. ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และทุนทางสังคมเพื่อสร้างสรรค์การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 5. ส่งเสริม สืบสาน และน้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการพระราชด�าริสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 6. บริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ภารกิจ

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีปณิธานเพื่อเป็นผู้น�าทางการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวและ

การบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนไปสู่ระดับสากล

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน 
(Work integrated Learning : WIL)

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียวผ่านการเรียน
ระบบ WIL ในรปูแบบการเรยีนสลับการท�างาน (Sandwich 
Course)

2. วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่วมห้ีองปฏิบติ 
การครัวร้อนครัวเย็นซึ่งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาผูป้ระกอบอาหารไทย 
ระดับหนึ่ง

ห้องปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น    1 ห้อง
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3. วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่วมห้ีองปฏิบตัิ
อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีมาตรฐานและสามารถ
เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

ห้อง IST Restaurant and café 1 ห้อง

4. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวมีศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการส�าหรับนักศึกษาด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยวท่ีเปิดให้บริการท่ีพักส�าหรับ
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

ศนูย์การเรยีนรู้การโรงแรมและการท่องเทีย่วมกุสมยุ มห้ีอง
พัก 50 ห้อง

5. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวมีความร่วม
มือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวจ�านวนมาก

วทิยาลัยฯ ตัง้อยูท่ี ่อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธาน ีซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วระดับโลก สามารถเข้าถึงสถานประกอบการได้ง่าย

6. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวมีอาจารย์
ที่ส�าเร็จการศึกษาตรงศาสตร์กับหลักสูตรที่เปิด
สอนและมีอาจารย์ภาษาต่างประเทศ 6 ภาษา

สถานะอาจารย์ท่ีส�าเร็จการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว

ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ - นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นักศึกษาสามารถน�าเสนอผลงานอย่างน้อย 2 ผลงาน
ต่อ 1 ปีการศึกษา ที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรม จรรยาบรรรณวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
- ได้ผลการประเมินจากสถานประกอบการเกี่ยวกับด้าน
คณุธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ไม่ต�า่จากระดบัมาก หรอื
ระดับ 4 (โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ linkert 
scale จากเห็นด้วย น้อยที่สุด คือ ระดับ 1 และเห็นด้วย
มากที่สุด คือระดับ 5)

2. บัณฑิตนักปฏิบัติ - นักศึกษามีการเรียนการสอนแบบการบูรณาการกับการ
ท�างาน (WIL) โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานประกอบการจรงิ โดยมกีารเรยีนการสอนรปูแบบบรูณ
าการกับการท�างานอย่างน้อย 3 วิชา
-  นักศึกษาสามารถได้ผลการประเมิน “ผ่าน” จากการ
ประเมนิของสถานประกอบการในการฝึกปฎิบตังิานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
- นกัศกึษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถได้ผลการประเมนิ 
ความพงึพอใจในระดับไม่ต�า่กว่า “ระดบัด”ี จากผูใ้ช้บณัฑติ
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3.มีทักษะด้านการท�างานเป็นทีม - นักศึกษาสามารถเรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เช่น 
การท�างานกลุ่ม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
- นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้ผลการประเมินจาก
สถานประกอบการเกี่ยวกับการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ไม่
ต�่าจากระดับมาก หรือระดับ 4 (โดยใช้แบบสอบถามความ
คดิเหน็แบบ linkert scale จากเหน็ด้วยน้อยทีส่ดุ คอื ระดับ 
1 และเห็นด้วยมากที่สุด คือระดับ 5

4.สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น - นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารกับนักท่อง
เที่ยว/แขกโรงแรม/ ผู้โดยสารที่สนามบิน เบ้ืองต้นได้ ใน
ขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถได้ผลคะแนน
จากการทดสอบภาษา TOEIC ไม่ต�่ากว่า 200 คะแนน

5.มีทักษะด้านการควบคุมอารมณ์ - นักศึกษาเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น สถานการณ์ที่กดดัน
- นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินจาก
สถานประกอบการเกีย่วกบัการควบคมุอารมณ์ได้ ไม่ต�า่จาก
ระดับมาก หรือระดับ 4 (โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบ linkert scale จากเห็นด้วยน้อยที่สุด

ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวด�าเนินการ 
โครงการจดัตัง้ศนูย์วจิยัการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ภาคใต้ตอนบนเพื่อตอบสนองและรับใช้ชุมชน
ตามพนัธกิจและพระราโชบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ภายใต้การจัดตั้งศูนย์การวิจัยการท่องเที่ยวและบริการภาค
ใต้ตอนบน จึงเกิดหน่วยให้บริการเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยแบ่งออก 5 ศูนย์งาน คือ 
 1 ศูนย์วารสารและการจัดประชุม  
  2 ศูนย์เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 3 ศูนย์
การบริการข้อมูลและให้ค�าปรึกษาเชิงพาณิชย์แก่ท้องถิ่น 
 4 ศูนย์พัฒนาภาคีเครือข่ายท้องถิ่นภาคใต้ และ 
 5 ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านวิจัย

2. ด�าเนินการโครงการจัดท�าวารสารและจัด
ประชุมสัมมนา

1. ได้วารสารการท่องเทีย่วและบรกิาร ทีเ่ป็นทีย่อมรับระดบั
ชาติ แบบออนไลน์ 3 ฉบับต่อปี
2. ได้การประชุมเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ระดับชาติและนานาชาติ 1 ครั้ง
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3. ด�าเนนิการโครงการเพิม่ศกัยภาพและพฒันา
บุคลากรท้องถิ่น

1. จ�านวนบุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมสถิติวิจัยพื้นฐาน  
จ�านวน 100 คน
2. จ�านวนบคุลากรท้องถิน่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตัด้ิานการ
ท่องเที่ยวและบริการ จ�านวน 50 คน

4. ด�าเนินการโครงการบริการข้อมูลและให้ค�า
ปรึกษาเชิงพาณิชย์แก่ท้องถิ่น

1. การให้ค�าปรึกษาและบริการท�าวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
2. สร้างฐานข้อมลูด้านสถติกิารท่องเทีย่วและบริการภาคใต้
ตอนบน

5. ด�าเนินการโครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
ท้องถิน่ภาคใต้เพือ่งบประมาณสนบัสนนุงานวจิัย

1. สร้างเครือข่ายภาคใต้ 1 ความร่วมมือ
2. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 1,000,000 บาท

6. ด�าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย 
 

1. สนับสนุนฝ่ายวิชาการ 30,000 บาทต่อคนต่อปี
2. สนับสนุนฝ่ายสนับสนุน 15,000 บาทต่อคนต่อปี 

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ทนุการศึกษาส�าหรบัชาวต่างชาตทิัง้แบบเตม็
จ�านวน และไม่เต็มจ�านวนเพื่อดึงดูดนักศึกษา
เข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย

1. มีจ�านวนนักศึกษานานาชาติมาเรียนมากขึ้นร้อยละ 20

2. มีสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นานาชาติ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว
ต่างชาติมากขึ้น

2. มีจ�านวนนักศึกษานานาชาติมาเรียนมากขึ้นร้อยละ 20

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. มีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้มี 
การเบิกจ่ายตรงตามรอบระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์

ไม่มีการเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายตรงรอบระยะ
เวลาที่ได้ขอไว้

2. มีการสอบทานกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นระยะเพือ่การตดิตามการปฏบิตัิ
งานเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับในการเบกิจ่าย
อย่างถูกต้อง

ไม่มีการท�าเอกสารย้อนหลังเพื่อการเบิกจ่ายรวมทั้งการ 
เบิกจ่ายและเคลียร์เอกสารต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่าง 
ถูกต้องและอยู่ในเวลาที่ก�าหนดเช่นกัน
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3. มีการสอบทานระบบงานวัสดุและส�ารวจ
ครุภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงให้มีสภาพการใช้งาน
อย่างเหมาะสม

- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด�าเนินการสอบทานและส�ารวจพัสดุ
และครุภัณฑ์ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
- ด�าเนินการจัดท�ารายงานทุกไตรมาสและทุกครั้งเพื่อน�า
เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบการใช้สิ่งปลูกสร้างเพื่อให้
บริการอย่างคุ้มค่าและจัดเก็บรายได้

- ได้ระบบการบริหารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการให้บริการแก่
สังคมและชุมชนจ�านวน 1 ระบบ
- จัดเก็บรายได้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้

5. มาตรการควบคุมการใช้สิ่งอ�านวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคอย่างประหยัด

ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคอย่างน้อย 10% ของ
ค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายมาก่อน

6. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อใช้สอบทานการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงานมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. พฒันาเครอืข่ายเพือ่การอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม 
ในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย

- มีเครือข่ายของชมุชนการท่องเท่ียวอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม 
ในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย ไม่ต�่ากว่า 5 ชุมชน
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการผลักดันแหล่งท่องเที่ยว
- มีกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย

2. พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนเมืองโบราณ - มีนักสื่อความหมายชุมชนอย่างน้อย 5 คน

3. มคีวามร่วมมอืกบัสถานประกอบการในพืน้ที่
อ�าเภอเกาะสมุยในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ

- มีสถานประกอบการที่ MOU กับทางวิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว มากกว่า 50 สถานประกอบการ

4. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอ�าเภอ 
เกาะสมุย ท่ีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
อ�าเภอเกาะสมุย

- มีนักท่องเที่ยว และผู ้ ท่ีสนใจเข้าศึกษาที่พิพิธพันธ์
วฒันธรรมท้องถิน่อ�าเภอเกาะสมยุ อย่างน้อยปีละ 1,000 คน
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ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. บุคลากรสายวิชาการต้องได้รับการส่งเสริม
ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อย่าง
เพียงพอเพื่อการพัฒนาพันธกิจของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องพัฒนารายวิชาที่
สอนให้อยูใ่นรปูแบบ E-Learning อย่างน้อยปีการศกึษาละ 
1 รายวิชา
- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องเข้ารับการพัฒนา
องค์ความรูท้ีท่นัสมยัและเกีย่วข้องกบัศาสตร์การท่องเทีย่ว
และบรกิารอย่างน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้ ภายใต้กรอบงบ
ประมาณที่ก�าหนดไว้
- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องพัฒนางานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบที่เจ้าของทุนต้องการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
โครงการ
- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบรกิารสงัคม ชมุชน และท้องถิน่ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตความ
รับผิดชอบผ่านข้อเสนอโครงการที่ชุมชนและพื้นที่ต้องการ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 โครงการ
- บคุลากรสายวชิาการต้องด�าเนนิการยืน่ขอต�าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ท่าน
- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องได้รับการส่งเสริม
เพื่อปรับปรุงทักษะและประสบการณ์จริง (Re-Skill) ผ่าน
สถานประกอบการจริงอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
- บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่านต้องได้เข้าศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานอื่นเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการท�างานของ
หน่วยงานให้เกดิประสทิธภิาพประสิทธผิลเพิม่ขึน้อย่างเป็น
ล�าดับอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2. บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการส่งเสริม
ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ อย่างเพยีง
พอเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

- บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละท่านต้องเข้ารับการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับหน้าที่และต�าแหน่ง
งานรวมทั้งปรับปรุงทักษะและประสบการณ์ท�างาน 
(Re-Skill) อย่างน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้ ภายใต้กรอบงบ
ประมาณที่ก�าหนดไว้
- บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละท่านต้องพัฒนากระบวน 
การท�างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ท�างานทีด่ยีิง่ขึน้โดยมหีลักฐานเชงิประจกัษ์อย่างน้อยปีการ
ศึกษาละ 1 ชิ้นงาน
- บุคลากรสายสนับสนุนต้องด�าเนินการยื่นขอปรับระดับ
ของต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ท่าน
- บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละท่านต้องได้เข้าศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานอื่นเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการท�างานของ
หน่วยงานให้เกดิประสิทธภิาพประสิทธผิลเพิม่ขึน้อย่างเป็น
ล�าดับอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. ยกระดับศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้
สามารถตอบสนองภาคธุรกจิในอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น

1. อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน 1 ครั้งต่อปี
2. จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC
แก่นักศึกษา 2 ครั้งต่อปี

2.  ส่งเสริมศักยภาพภาษาท่ี 3 ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ

1. จัดค่ายหรือคลับภาษาที่ 3 ของนักศึกษาเพื่อยกระดับ
ทักษะการสื่อสารภาษาที่ 3 ทุกภาคการศึกษา

3.  ยกระดบัความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม
บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

1. อบรมอาจารย ์เพิ่มพูนความรู ้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 1 ครั้งต่อปี
2.  อบรมบคุลากรฝ่ายสนบัสนนุเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
และการส่ือสารเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน 1 
ครั้งต่อปี

4. ส ่งเสริมทักษะเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยทีางวชิาชพีด้านการท่องเทีย่วและการ
บริการ

1. จัดให้มีระบบสารสนเทศเทคโนโลยีทางวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
นักศึกษา 1 ฐาน
2. อบรมอาจารย์ นกัศึกษาหรือบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบั
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการบริการ 1 ครั้งต่อปี

5. ส่งเสริมความหลากหลายทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

1. มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างภาษา 1 โครงการ
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านภาษา 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 1 เครือข่าย
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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โครงการที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและสื่อดิจิทัลเพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โครงการที่ 2 ยกระดับศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นพื้นที่พิเศษ
อย่างยั่งยืน  

โครงการที่ 3 การจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

โครงการที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ จ.สุราษฎร์ธานี  

โครงการที่ 5 พัฒนาการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
โครงการที่ 6  โครงการบริการวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
โครงการที่ 7 พัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
โครงการที่ 8 ยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
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บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ : บณัฑติวทิยาลยัเป็นหน่วยงานทีมุ่ง่มัน่สร้างความเป็นเลศิทางวชิาการ ด้วยการจดัการศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาท่ีสนอง 
ความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
และมีศักยภาพที่จะน�าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในศาสตร์ต่าง ๆ บนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภมูปัิญญาไทย และภมูปัิญญาสากล ประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ทัง้ภายในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต 
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลส�าเร็จของการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนแก่หลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และ
การแก้ไข ข้อบังคับ ประกาศระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด
 2.  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การแก้ปัญหาและการน�าไปใช้ประโยชน์ มีเครือข่ายและแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างความร่วมมือ
กบัผู้ประกอบการเพือ่หาโจทย์วจัิยจากปัญหาของผูป้ระกอบการให้นกัศกึษา เพือ่น�าไปท�าวจิยัเพือ่ส�าเรจ็
การศึกษา สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขอสนับสนุนการวิจัยให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล วงการเป็นศูนย์กลางให้บริการระดับบัณฑิต
ศกึษาทีป่ระสทิธภิาพ พฒันาการและบคุลากรเพือ่รองรบัความเป็นนานาชาต ิหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
มีความร่วมมือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา โดยพัฒนาระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมส�าหรับ
การก้าวไปสูค่วามเป็นนานาชาติ  สนบัสนนุให้พฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในกลุม่อาเซยีน ส่งเสรมิการ
ท�ากจิกรรมร่วมกนัของนกัศกึษาต่างประเทศในหลกัสตูรต่าง ๆ  ท�าระเบยีบแบบแผนการจดัการเรยีนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
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ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

ทิศทางด้านการพัฒนาหลักสูตร

ทิศทาง เป้าหมาย/ผลลัพธ์

1. การพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรรองรับการขับเคลื่อน Thailand และ
สังคมยุคดิจิทัล

1. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. ส่งเสรมิกระบวนการบรหิารหลกัสตูรให้มคีณุภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. ผลสัมฤทธิข์องการจดัการเรยีนการสอนระดับบณัฑิต
ศึกษา

3. การใช้ศักยภาพอย่างเตม็ทีใ่นการน�าระบบบรหิาร
สารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการ
สื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

3. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5. แก้ไข ข้อบังคับ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
6. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การสนบัสนนุการจดัการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทิศทางด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมาย/ผลลัพธ์

1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตร
ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย Thailand 4.0 และชุมชน

1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การ
แก้ไขปัญหาและการน�าไปใช้ประโยชน์

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศไทยและแก้ปัญหาพืน้ที ่เช่น Smart Foods, 
Smart Ingredients, Smart Agriculture, Energy,  
Ageing, Smart City, Water management ฯลฯ

2. มีเครือข่ายและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยส�าหรับ
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจากภาครัฐและภาคเอกชน

3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการผลักดนัผลงานวจิยัของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การใช้ประโยชน์ (เชิง
วิชาการ ชุมชน พาณิชย์ และสาธารณประโยชน์)

3. สร้างความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการเพือ่หาโจทย์วจิยั
จากปัญหาของผู้ประกอบการให้นักศึกษาเพื่อน�าไปท�า
วิจัยเพื่อส�าเร็จการศึกษา

4. สร้างเครือข่ายและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4. สร้างเครือข่ายกับแรงทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ทิศทางด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมาย/ผลลัพธ์

1. พฒันาระบบการบรหิารจัดการบณัฑติวทิยาลยั
อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัย

1. จัดท�าแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

2. พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการปฏบิติังาน และการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยให้สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้องต่อผู้ใช้บริการ

3. การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการ
บริหารจัดการงานบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

5. พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้พร้อมส�าหรบัการก้าว
ไปสู่ความเป็นนานาชาติ

6. สนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม
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1. โครงการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา (นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัย) ตลอดจนการสร้าง 
Research Forum เพื่อก�าหนดกรอบการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา (ร่วมกับฝ่ายวิจัย มช.) และการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก (Post-Doctoral Program)

✔✔ ✔✔

2. โครงการให้ทุนสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกของทุกกลุ่ม
สาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับนานาชาติ

✔✔ ✔ ✔

3. โครงการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ✔ ✔
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมภายใต้ความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยรวบรวมจากกลุ่ม 
Cluster และสนับสนุนทุนเพื่อเปิดหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของกลุ่มอาจารย์ที่เป็น
เครือข่าย Cluster วิจัยในระดับคณะและมหาวิทยาลัยและคณะในหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

✔ ✔✔

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวจิยับัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ ✔ ✔ ✔✔
6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
(ร่วมกับฝ่ายวิชาการ)

✔ ✔ ✔ ✔

7. โครงการเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันในด้านการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และทักษะในการให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์และเขียนบทความวิจัย

✔ ✔✔✔✔

8. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและประสานงานหน่วยงานเพื่อสนับสนุนทุนการ
ศึกษา เพื่อให้เข้าถึงตลาดนักศึกษานานาชาติ

✔✔ ✔ ✔ ✔

9. โครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service ในด้านข้อมูลทางด้านบัณฑิต
ศึกษา

✔ ✔ ✔ ✔✔
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ส�านักงานอธิการบดี

วิสัยทัศน์                                                                                                                         

 เป็นองค์กรหลกัในการให้บรกิารทีอ่�านวยความสะดวก  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานให้

บรรลุเป้าหมายตามภารกิจความเป็นมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 เป็นหน่วยงานกลางในการให้บรกิารทีอ่�านวยความสะดวก ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

เกีย่วกบัการบรหิารจัดการงานบรหิารทัว่ไปทีเ่ป็นงานกลาง งานนโยบายและแผน กจิกรรมพฒันานกัศกึษา 

การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กร ตลอดจนการจดัระบบข้อมลูและสารสนเทศอนัทีจ่ะให้ภาระหน้าทีข่อง

มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

 1. ด�าเนินการและให้บริการ งานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ เพื่อให้งานบริหาร

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ด�าเนนิการในการบรหิารงานบคุคลในด้านจดัหา จดัท�าข้อมลูเพือ่พฒันาบคุลากร งานนติกิาร

และให้บริการข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 3. บรกิารและด�าเนนิงานบรหิารงานคลงัและพสัด ุให้เป็นระบบ ถกูต้อง เรยีบร้อย ตามระเบยีบ

ข้อบังคับของทางราชการด้วยความประหยัดและรวดเร็ว

 4. ด�าเนินงานวางแผนและพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มีภูมิทัศน ์

ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ตลอดจนให้บริการซ่อมบ�ารุง รักษาความปลอดภัย และควบคุมการจราจร

ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 5. จัดบริการสวัสดิการและกิจกรรม เพื่อรับรองของมหาวิทยาลัย

 6. ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพ

ลักษณ์ อันน่าประทับใจ

 7. ด�าเนินงานการให้บริการวชิาการแก่สังคม ชุมชนท้องถ่ินท่ีตอบสนองการด�าเนนิงานเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนองงานโครงการตามแนวพระราชด�าริต่าง ๆ

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน 
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ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. การปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติ
งาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ปรับปรุงองค์กร กระบวน 
การปฏบัิตงิานและการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ

2. การยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้
บริการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีจิตส�านึกในการให้
บริการ

3. การปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร


 
2. โครงการการยกระดับมาตรฐานผลงานและการให้บริการ   

3. โครงการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
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งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรชั้นน�าในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการการเรียนสอน

และการวิจัยในระดับสากล

พันธกิจ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก

มหาวิทยาลัย ฯ

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้

และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

 3. พฒันางานและให้บรกิารวชิาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชมุชนท้องถิน่โดยบรูณา

การกับการเรียนการสอนและวิจัย

 4. สนองงานตามโครงการพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อก�าหนดทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการให้สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

 3. เพื่อจัดเก็บและรวบรวมผลการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การจัดการศึกษาภาคพิเศษและการศึกษาตามโครงการความร่วมมือ

 กลยุทธ์  :  

 1. จัดให้บริการการจัดการศึกษาหน่วยบริการฐานพื้นที่ จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่และอ�าเภอ

เกาะสมุย

 2. จัดและให้บริการการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น ๆ

 3. ด�าเนินงานศูนย์เครือข่าย กพ.

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ส่งเสริมสืบสานงานโครงการตามแนวพระราชด�าริและนโยบายของรัฐบาล

 กลยุทธ์  :  

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

 2. ส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

 3. ด�าเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 5. ส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 6. จัดระบบและให้บริการวิชาการทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรม

 กลยุทธ์  :  

 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

 2. ให้บริการวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ยุทธศาสตร์ที่  4   ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสหกิจศึกษา 

 กลยุทธ์  :  

 1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่

 2. ด�าเนินงานกิจการสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์  :  

 1. ด�าเนินงานประเมินผลและแผนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. บริการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ภารกิจ

 ด�าเนนิงานภารกจิด้านการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานคีรอบคลมุภารกจิ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ท�าหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจด้าน

การพัฒนาท้องถิ่น เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถ่ินของ

มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาจารย์ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมต่อไป

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ชนบท

- เกิดเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงเป็ดเพื่อลดรายจ่ายในครัว
เรือนของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด
- เกดิผลติภณัฑ์ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีห่ลากหลาย เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน
- เกดิรายได้จากการบรหิารจดัการด้านการท่องเท่ียวชุมชน 

2. การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP - สินค้า OTOP ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการยกระดับ
- เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

3. การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ 
ผู้อื่น

- นักเรียน/ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ เจตคติ
และทักษะเกี่ยวกับความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
- นักเรียนและประชาชนมีความส�านึกจิตอาสาในการ
พัฒนาชุมชน สังคมเพิ่มขึ้น

4. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการวิเคราะห์

- นกัเรยีนในโรงเรยีนเป้าหมายมีผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

5. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีน ตชด. - ห้องสมดุโรงเรยีน ตชด.ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา
- ห้องเรียนอนุบาลในโรงเรียน ตชด.มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
- การจดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมศึกษาโรงเรยีน 
ตชด.มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

6. การอนรุกัษ์พันธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระ
ราชด�าริ

- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตามกรอบ
แนวทางโครงการ อพ.สธ.
- การพฒันาและใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยาตามกรอบ
แนวทางโครงการ อพ.สธ.

7. การพฒันาคณุภาพการศึกษาโดยมมีหาวทิยา
ลัยฯเป็นพี่เลี้ยง

- โรงเรียนเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
พัฒนาโดยมี มรส.เป็นพี่เลี้ยง

8. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละงานตามที่ก�าหนด

9. การประเมินผลและแผนการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ
แนวทางการด�าเนินงานตามแผนงานและโครงการ

10. การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรในชุมชนที่หลากหลาย

- สินค้าเกษตรในพื้นที่เป้าหมายมีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าอย่างน้อยพื้นที่ละ 5 ชนิด

11. การส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการด้านเกษตร
อินทรีย์และเกษตรชีวภาพ

- ผู้ประกอบการมรีายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น

12. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
เพ่ิมมลูค่าทางการเกษตรจากฐานทรพัยากรในพืน้ที่

- ได้ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนอย่างน้อยพืน้ทีล่ะ 
5 ชนิด

13. การสนบัสนนุส่งเสรมิช่องทางและกลไกทาง 
การตลาดทีท่นัสมัยโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกลไกในการท�าการ
ตลาดที่หลากหลาย

14. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
แบบครบวงจรตามศักยภาพของพื้นที่

- เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพอย่างน้อยพื้นที่ละ 3 แหล่ง

15. การพัฒนาสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว
เพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

- เกิดครอบครัวต้นแบบในด้านต่างๆอย่างน้อยพื้นที่ละ 5 
ครอบครัว
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ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

16. การส่งเสรมิและพฒันาการใช้ Application 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- ได้ Application เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1 ตัว

17. การส่งเสรมิและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
การเตือนภัยในระดับชุมชน

- เกดิระบบสารสนเทศและเครอืข่ายเตอืนภยัอย่างน้อย 3 
เครือข่าย

18. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูชุมชน (Big Data)  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- เกดิฐานข้อมลูชมุชนเพือ่การวางแผนและพฒันาท้องถิน่ 
จังหวัดละ 1 ฐาน

19. การส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการสนิค้า
เกษตรในชุมชน

- เกิดผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อย จังหวัดละ 5 ราย

20. การส ่งเสริมพัฒนาการสร ้างเครือข ่าย 
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ชีวภาพ

- เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรชีวภาพ จังหวัดละ 3 เครือข่าย

21. การส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์ยาง ปาล์ม 
ไม้ผลและอาหารทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าจากฐาน
ทรัพยากรในพื้นที่

- เกดิผลติภณัฑ์จากยาง ปาล์ม ไม้ผลและอาหารทะเลเพือ่
เพิ่มมูลค่าจากฐานทรัพยากรในพื้นที่ ๆ ละ 5 ชนิด

22. การสนับสนุนส่งเสริมช่องทางและกลไก
ทางการตลาดที่ทันสมัยโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีช่องทางและกลไกทางการตลาดอย่างน้อย 3 ช่องทาง

23. การพฒันาครอบครวัโดยใช้หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- เกดิครอบครวัต้นแบบอย่างน้อย จงัหวดัละ 5 ครอบครวั

24. การส่งเสรมิและพฒันาการใช้ Application 
เพื่อการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน

- ได้ Application เพื่อการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน 
จ�านวน 1 ตัว

25. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพือ่การท่องเทีย่ว - เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดละ 3 แหล่ง

26. จดัตัง้ศูนย์บรกิารพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรยีน - เกดิศูนย์บรกิารพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรยีน จ�านวน 1 ศูนย์

27. จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ - เกิดศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร จ�านวน 1 ศูนย์

28. การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตร
บริการ

- เกิดธุรกิจบริการการเกษตร อย่างน้อย 2 ธุรกิจ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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1. โครงการพระราชด�าริฯ

โครงการที ่1 โครงการส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

 1. กิจกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยม 
 2.  กิจกรรมการอบรมครูประจ�าปี 
 3.  กิจกรรมการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและสื่อเพื่อการพัฒนาห้องสมุด 
 4.  กิจกรรมการเตรียมการและรับเสด็จฯ 
 5.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โครงการที ่2 โครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ 
(อพ.สธ.-มรส.)

 1.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 2.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา 
 3.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากลูกชก 
 4.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
2. โครงการพระราโชบาย

โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท  

 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ต�าบลด่านสวี 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อ�าเภอสุขส�าราญ 
 3. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนบ้านภูริน  
 4. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนต�าบลพุมเรียง  
 5. กิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และติดตามประเมินผล 
 6. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนต�าบลขุนทะเล)



 7. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของประชาชนบ้านห้วยทราย ต�าบลทรัพย์ทวี)



 8. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์



 9. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนชุมชนเกาะพะลวย  
 10. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของประชาชนบ้านห้วยเสียด ต�าบลดอนสัก)



 11. กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพลังเป็ดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น



โครงการที่ 3 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP นวัตวิถี 
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3. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

โครงการที่ 1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนศึกษา และสื่อสารสนเทศ 
โครงการที่ 2. โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” 
โครงการที่ 3. โครงการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 
โครงการที่ 4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
โครงการที่ 5. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล



 1. กิจกรรมพัฒนาและออกแบบระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
 2. กิจกรรมพัฒนาและออกแบบระบบ Web service เพื่อสนับสนุนการให้
บริการวิชาการ



โครงการที่ 6 โครงการบริหารส�านักงาน

 1. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุส�านักงานปีงบประมาณ 
 2. กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช�ารุด 
 3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
โครงการที่ 7 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 1. กิจกรรม อบรมเทคนิคและเครื่องมือของนักพัฒนา 
 2. กิจกรรม การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น

 1. กิจกรรม พัฒนา Application เพื่อการบริหารงบประมาณ พัสดุ 
 2. กิจกรรม ยกระดับวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ 
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงประเด็นและพื้นที่

 1. กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 2. กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการ 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

 1. กิจกรรม เกษตรปลอดภัยและการบริการ  
 2. กิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุ

 1. กิจกรรม จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
 2. กิจกรรม พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
โครงการที่ 12 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 1. กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมการแปรรูป ยาง ปาล์ม ประมง ไม้ผล 
 2. กิจกรรม พัฒนาระบบการตลาดและการส่งออก 
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ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วิสัยทัศน์ 

 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาระบบบริการการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา กระบวนการจดัการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์

อุดมศึกษาและเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 2. สนับสนุนการด�าเนินงาน การบริหารและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา

 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและหลากหลายวิธี

 4. ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 5. พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 6. พัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 3. บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 4. ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ

 5. บคุลากรของส�านัก ได้รับการพฒันาและมคีวามก้าวหน้าทางวชิาชพีและส่งเสรมิประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงาน

 6. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปตาม 

มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษาก�าหนด

 2. เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการปฏิบัติงานและการบริการการศึกษาท่ีทัน

สมัย ถูกต้องและรวดเร็ว

 4. เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ของส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ซื่อสัตย์ รอบรู้  สู้งาน บริการด้วยใจ

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน
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ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

หลกัสตูรท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ  
การจัดการศึกษา ตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ท้องถิ่น

- มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม่ที่เป็นไปตามรูปแบบ New 
S-curve/ สหวิทยาการ / หลักสูตรควบ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)
- มหาวทิยาลยัมีหลกัสตูรทีร่องรบัการพฒันาคนทกุช่วงวยั
ตัง้แต่รวมทัง้หลกัสูตรทีพ่ฒันาตามความต้องการของชมุชน
ท้องถิ่น [การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community)]
- บณัฑติมงีานท�าหลังจากส�าเรจ็การศกึษา และมคีวามรกั
ในชุมชนท้องถิ่น [อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in 
Region)]
- คณาจารย์มคีวามรูใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  
พร้อมทัง้ผลติผลการหรอืสร้างสรรค์เทคโนโลยกีารสอนเพือ่
ผลิตบัณฑิตได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลกัสตูรส�าหรับคนทุกช่วงวยัทัง้รปูแบบหลกัสตูร
ระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรรองรับการ
พัฒนาทั้งรูปแบบ Re-Skills Up-Skills

การเรียนการสอนเน้นสมรรถนะบัณฑิตโดยใช้
ผลลัพธ์การเรียนเป็นฐาน (Outcome-based 
Education)

มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูป
แบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
บณัฑติตามจดุมุง่เน้นของหลกัสตูร และสมรรถนะ 
บัณฑิตของประเทศ

พฒันาผูส้อนให้มศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรูท้ี่
ทันสมัยและหลากหลายวิธี

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์

สมรรถนะนักศึกษา

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

ยกระดบัสมรรถนะบณัฑติผ่านกระบวนการเรียน
รู้บูรณาการกับการท�างาน (WiL)

- นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้ มีวินัย มีจริยธรรม 
คุณธรรม ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ประเทศแก้ปัญหาสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข
- นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
(ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน สังคม (Green/
Sustainability)
- นักศึกษามีงานท�าและมีความส�านึกรักบ้านเกิด โดยมี
การท�างานในพืน้ทีเ่พือ่พฒันาท้องถิน่  [อตัราการได้งานท�า
ในพืน้ทีห่รอืภมูภิาคของบณัฑติ (Percentage of Graduate 
Employed in Region)]

ยกระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ยกระดับสมรรถนะนักศึกษาผ่านการมีส่วนร่วม
กับชุมชนท้องถิ่น

ยกระดบัสมรรถนะนกัศกึษาด้วยวิจยัและนวตักรรม 
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ด้านบุคลากร

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

พัฒนาบุคลากรประจ�าหน่วยงานให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

บุคลากรมีศักยภาพในการออกแบบ วางแผน และ
พัฒนาการปฏิบัติงานทั้งเชิงรุกและการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของส่วนงานใหบ้รรลุเปา้หมายและเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานท้ังด้านการ
บริหาร การปฏิบัติงาน โดยรองรับการด�าเนิน
งานของทุกส่วนงานให้ครบถ้วน เป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน

- มรีะบบสารสนเทศต่าง ๆ  เพือ่การปฏบิติังาน การบรกิาร
รองรับสังคมดิจิทัล 
- มีระบบบริการการศึกษาที่ทันสมัย ครบทุกฝ่ายงานทั้ง
งานทะเบียน งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา งาน
จดัการศกึษาหมวดศกึษาทัว่ไป งานการบรูณาการการเรยีน
รู้กับการท�างาน และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มฐีานข้อมลูต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัและสามารถให้บรกิารข้อมลูด้านการศกึษาต่อ
หน่วยงานภายนอก
- เกิดการประหยัด ลดขั้นตอนและทันสมัย
- ผู ้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์
พฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ

()  จุดเน้น ()  แผนพัฒนา
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โครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับคนทุกช่วงวัย(Non-degree / 
Re-Skills / Up-Skills)



1.1 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อระบบคลังหน่วยกิต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Non-degree / Re-Skills / Up-Skills



1.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.2.1 ประชุมและศึกษาความต้องการหลักสูตรระยะสั้นของพื้นที่
1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�า(ร่าง)หลักสูตรระยะสั้น
1.2.3 วิพากษ์ และจัดท�าหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตร



โครงการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรท้าทายอนาคต (Degree) 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในการจัดท�าหลักสูตร 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�า(ร่าง)หลักสูตร 
2.4  วิพากษ์และจัดท�าหลักสูตร 

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะ
นักศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ



3.1 กิจกรรมยกระดับคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

3.1.1  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21/เทคโนโลยี การสอน

 

3.1.2 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้กับ
การท�างานในรายวิชา

 

3.1.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
กับชุมชนท้องถิ่น

 

3.1.4 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์จัดการเรียนรู้ผ่านการวิจัย/สร้าง
นวัตกรรม

 

3.1.5 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ / สื่อออนไลน์  

3.2 กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษา



3.2.1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนของรายวิชา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom
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โครงการ

()  จุดเน้น ()  แผนพัฒนา
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3.2.2 ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (สฏ. / ชพ. / รน.)

  

3.2.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อาจารย์
ร่วมกับนักศึกษา)

   

3.2.4 เวทีประกวดผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์



3.2.5 บริหารงานของคณะด�าเนินงานต่างๆ และติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

 

3.3 กิจกรรมยกระดับห้องเรียนอัจริยะเสริมทักษะการเรียนรู้ 
3.3.1 Smart Class room
3.3.2 GEN-ED Smart Learning
3.3.3 Smart meeting Room
3.3.4 Active learning



โครงการที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อผู้เรียนทุกช่วงวัย  

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนระบบ Pre-degree  

4.2 กิจกรรม Course Online Certificate  

โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริการการศึกษาและแอปพลิเคชันรองรับสังคมดิจิทัล 

5.1 พัฒนาระบบบริการการศึกษาและแอปพลิเคชันให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสังคมดิจิทัล



5.2 ระบบคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

โครงการที่ 6 ปรับปรุงห้องสนับสนุนการบริการงานการศึกษา (ห้องคลัง
ทะเบียนประวัตินักศึกษา)



โครงการที่ 7 ยกระดับการบริหารจัดการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

7.1 ปรับปรุงส�านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

7.2 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป 

7.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรส�านักวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงการที่ 8  ยกระดับการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

8.1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

8.1.1 กิจกรรมการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป



8.1.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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โครงการ
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8.1.3 จัดท�าสือ่การเรียนการสอนออนไลน์ส�าหรับ Flipped classroom  
8.2  พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

 

8.2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

8.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

8.2.3  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการศึกษาทั่วไป

 

8.3 โครงการยกระดับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
8.3.1 กิจกรรมยกระดับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

โครงการที่ 9 ศูนย์ประสานงานและบริหารงานการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท�างาน

 

9.1 กิจกรรมการปรับปรุงส�านักงาน 
9.2 กิจกรรมจัดท�าระบบบริการหรือปฏิบัติการสนับสนุน 
9.3 สนับสนุนการด�าเนินงานบริหารจัดการจัดสหกิจศึกษา 

โครงการที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 
10.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานประกอบการภายในประเทศ 
10.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานประกอบการในต่างประเทศ 
10.3 กิจกรรมประชุมเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

โครงการที่ 11 พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการท�างาน 
11.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน WiL และสหกิจศึกษา 
11.2 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษา 
11.3 การส่งเสริมผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โครงการที่ 12 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน  
12.1 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์การเรียนรู้กับการท�างาน (สหกิจศึกษา/WiL)  
12.2 กิจกรรมส่งเสริมอาจารย์ประจ�าหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
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ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ และภาษาต่างประเทศ 

และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สังคมดิจิทัล

พันธกิจ(Mission) 

 1. พฒันาและส่งเสรมิการให้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน 

การวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

 2. พัฒนาและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ส�าหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

 3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และภาษา ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน

 4. พัฒนา ส่งเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่

 5. พัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย

 6. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษา เพื่อตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัย

และท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นมหาวทิยาลยัอจัฉรยิะ (Smart University) เพือ่การก�าหนดทศิทาง

ให้มคีวามชดัเจน ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึด�าเนนิการจดัท�าตามประเดน็ยทุธศาสตร์

ที่สอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 18 เป้าประสงค์ ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และงานวิชาการเพื่อสร้าง

บัณฑิตมาตรฐานระดับสากล

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารทรัพยากรองค์กร และการให้บรกิาร

ของมหาวทิยาลัยด้วยพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้ครอบคลมุทัว่มหาวทิยาลยัทีม่ปีระสิทธิภาพสงู 

รวมทั้งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสรมิและสนับสนนุการให้บรกิารวชิาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนท้องถิ่น



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566160

เป้าประสงค์

 1. จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

 2. จ�านวนของผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์

 3. สนับสนนุการผลติบณัฑติเพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชนท้องถิน่ ชาต ิและนานาชาติ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 4. เพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการท�าวิจัย ที่มีมาตรฐาน

ระดับสากล

 5. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับ B1 

หรือเทียบเท่า

 6. ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตัดสินใจ

 8. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม ทันสมัย 

มีความเร็วสูง มีเสถียรภาพ มีการกระจายสัญญาณอย่างทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐาน

สากล

 9. มีระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 10. มีระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการด�าเนิน

งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 11. มีระบบและกลไกการบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 12. มีช่องทางกระบวนการรับสมัครที่มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย

 13. มรีะบบ Oracle Student System (OSS) หลัก หรอืระบบทีเ่กี่ยวขอ้งใหม่ๆ  เพือ่สนับสนุน

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์และการสมัครเรียนออนไลน์

 14. ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งระบบคลังข้อมูล และ Big Data ระดับองค์กร

 15. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีต�าแหน่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา และได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 16. ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 17. พัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้เศรษฐกิจสังคมชุมชน (Socio-Economic Profile)

 18. พัฒนาฐานข้อมูลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

 ปัจจบุนัเทคโนโลยดิีจิทลัส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวติของมนษุย์อย่างมากในทุกด้าน โดยเฉพาะ 

กับภาคการศึกษาที่เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของหลักสูตร รูปแบบเทคโนโลยี

ที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสารระหว่าง นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงรูปแบบเนื้อหา

และแหล่งแสวงหาความรู ้ต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาในอดีตอย่างมาก จากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ท�าให้รัฐบาลที่ก�าลังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการศึกษายุคใหม่ ให้สามารถตอบสนอง

กับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ และไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัลในอนาคตของประเทศ

ให้เกดิขึน้เป็นรูปธรรมมากทีส่ดุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแหล่งความรู้  
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เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ 

สูก่ารสร้างนวตักรรม เพือ่พฒันาชมุชนท้องถิน่อย่างยัง่ยนื” ด้วยการพฒันาพืน้ฐานองค์ความรูใ้หม่ร่วมกบั

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ SRU Reinventing 

ทั้งนี้ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด�าเนินการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงาน 

ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาบริหารจัดการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2564 - 2566 เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจะมุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ระบบสารสนเทศพื้นฐานสามารถรองรับ การเรียนการสอนรูป

แบบใหม่ การตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร การจัดการบรหิารจดัการภายใน และยกระดบัรปูแบบการใช้ชวีติ  

ของบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องและเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “SRU Smart University” 

ทิศทางการพัฒนา ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Smart Learning)

มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ 
SPOC (SRU SPOC) ที่ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนบทเรียน
ออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) 
ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้ควบคู่กับการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรยีน เสริมทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่  
21 ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป (GED) และรายวิชาแกน
คณะ และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) และการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์แบบเปิด MOOC (SRU MOOC) ทีร่องรบั
การพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ Massive Open 
 Online Courses (MOOC) เพือ่รองรบัการเรยีนการสอน
ออนไลน์แบบหลกัสูตรประกาศนยีบตัร (Non-degree), 
หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า 
(Pre-degree) และหลักสูตรปริญญาบัตร (degree)  
รวมถึงรองรับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาออนไลน์ 
(MOOC Based for Online Degree Model) เพื่อ
รองรบัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบหลกัสตูรปรญิญา
บตัร (Degree) ผ่านทางการเรยีนการสอนออนไลน์แบบ 
MOOC จ�านวน 1 หลักสูตร
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ด้านสมรรถนะนักศึกษา 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการ สนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่สร้าง
บัณฑิตมาตรฐานระดับสากล (Smart Student)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และการสร้างทักษะและรับรอง
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยฝึกให้
นกัศกึษาเรยีนรูด้้วยตนเอง ทกุที ่ทุกเวลา รวมถงึการเตรยีม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
และสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
การเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการสมัครงานให้กับนักศึกษา
ทุกชั้นปี

ด้านบริการวิชาการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการบรกิารวชิาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น (Smart 
Community)

โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การเรียนรู้ส�าหรบับคุคลทกุช่วงวยั และการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ภาษา
อังกฤษเพื่อการท�างาน หรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบเพื่อเข้าท�างานส�าหรับผู้สนใจทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการพัฒนาสถานีโทรทัศน์เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี(SRU Channel) ทีเ่ป็นช่องทางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Leaning) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และชุมชน
ท้องถิน่ในพืน้ทีร่บัผิดชอบได้แก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
และระนอง โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
ระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
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ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (Smart Living)

ปัจจบุนั Digital Disruption เป็นการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
ทกุวงการในยคุปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นภาคอตุสาหกรรมต่างๆ, 
การศึกษา, การเงินการธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย 
ไม่เว้นแม้แต่ในเร่ืองใกล้ตวัเรา มหาวทิยาลยัจงึจะต้องด�าเนนิ
การพัฒนา SRU Application เพื่ออ�านวยความสะดวก
การใช้งานระบบต่าง ๆ บนอุปกรณ์ Smartphone ให้แก่  
นกัศกึษา บคุลากรของมหาวทิยาลยั ในการใช้งานด้านต่างๆ 
ดงัน้ี บตัรประจ�าตวันกัศึกษา / บุคลากร แบบอิเลก็ทรอนกิส์, 
การรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย, 
การใช้บรกิารห้องสมดุ เช่น บตัรอเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือผ่านเข้า 
ห้องสมดุ, การยมืคนืหนงัสอื, แจ้งเตอืนเมือ่มค่ีาปรับ, บรกิาร  
E-book, บริการการศึกษา เช่น ตารางเรียน, ตารางสอน, 
ผลการเรยีน เป็นต้น  เพือ่ให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย รบัทราบ
และใช้งานข้อมูลหรือระบบ ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

2. โครงการทดแทนเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการให้บรกิารด้านระบบสารสนเทศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการภายนอก เพื่อการใช้งานให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ในการขอรับบริการ และบริหาร
จดัการด้านต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย ทัง้นีค้วามรวดเรว็ใน
การเข้าถงึบรกิาร หรอืการจดัเก็บระบบสารสนเทศ เวบ็ไซต์
ต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้ประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายทั้งสิ้น 
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิม และ
เพิม่ประสทิธิภาพเครือ่งแม่ข่าย รวมถงึการดแูลบ�ารงุรกัษา
เครือ่งแม่ข่าย เพิม่ประสทิธภิาพเส้นทางระบบอนิเทอร์เนต็  
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลัก 
และการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายจากภายนอก 
ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดการ
หยดุชะงักกลางคัน หรือเกิดการคกุคามจนเสยีหายร้ายแรง 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้จะท�าให้เกิดศูนย์กลางของข้อมูล 
รวมศนูย์ของเครือ่งแม่ข่ายทีใ่ห้บรกิารระบบสารสนเทศทกุ
ประเภทภายในมหาวิทยาลัย ท�าให้มหาวิทยาลัยประหยัด
งบประมาณจากแบบเดิมเป็นอย่างมาก จากเดิมที่มีเคร่ือง
แม่ข่ายกระจัดกระจาย ท�าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร คือ



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566164

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

ตู้Rack ส�าหรับใส่เครื่องแม่ข่าย, อุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่อง
แม่ข่าย เช่น เครื่องส�ารองไฟ สายไฟเบอร์ในการเชื่อมต่อ, 
ค่าบ�ารงุรักษาของแต่ละเครือ่ง, ไฟฟ้า, ความเสีย่งหากเครือ่ง 
แม่ขายเกิดการช�ารุดจะไม่มีระบบส�ารองข้อมูล, สิ้นเปลือง
พื้นที่ และท้ายที่สุดในระยะยาว มหาวิทยาลัยอาจต้อง
ด�าเนินการสร้างห้องเก็บเครื่องแม่ข่ายเพิ่มเติม เนื่องจากมี
เครื่องแม่ข่ายที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจ�านวนมาก

3. โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับ
เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart System to 
Smart University)

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองทั้งบุคคล
ภายในและภายนอก ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ประชาชนผู้ขอรับบริการจากทางมหาวิทยาลัย ท�าให้เกิด
กระบวนการด�าเนินงาน หรือการบริหารจัดการที่รวดเร็ว 
และรูปแบบการให้บริการ การใช้งานที่ เข้าถึงง่าย ทุกที่  
ทกุเวลา สอดคล้องและเชือ่มโยงกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

4. โครงการยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการชัน้เรยีนด้วย IOT 
(Internet of Things)

เพื่อบริหารจัดการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา รวมถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของห้องเรียน

5. โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (Smart Organization)

โดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลก
เปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา 
หรือเทคโนโลยี อีกทั้งสนับสนุนห้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนด้านภาษา เพ่ือการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั 
ให้มีความทันสมัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สังคม
ดิจิทัล

6. โครงการห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการ โดยการน�า
เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึง
ในด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส�าหรับการให้บริการของห้องสมุด
ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสื่อ Multimedia ที่
มีทั้งข้อความ  รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ประกอบ
การเรียนการสอน สารคดีที่ให้ความรู้ และ ความบันเทิง
เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานท่ีเปลี่ยนไป  อีกทั้งมี
การจัดท�าฐานข้อมูลและการให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
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7. โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อม 
ตามธรรมชาตทิีไ่ม่ส้ินเปลืองพลังงาน และใช้เป็นสถานที ่จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใน และภายนอกอาคาร 

8. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี  

เนือ่งด้วยศูนย์คอมพวิเตอร์ ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วย
งานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านสารสนเทศหลัก
ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
งานบริการด้านสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบโทรศพัท์ระบบกล้องวงจรปิด 
และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับทุกคณะ 
/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ส�าคัญที่จะใช้เป็นข้อมูลในการท�างาน การสืบค้น และการ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องในรูปแบบลักษณะ
ดิจิทัล ทั้งนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ก�าลังด�าเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้
งานระบบงานต่าง ๆ  ผ่านอนิเทอร์เนต็ ตลอดจนรองรบัการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านภาษาและเทคโนโลยี

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการที่ 1 :  ยกระดับระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู ่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University)

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในงานสารบรรณให้มีความทันสมัย
จากเดมิระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ในปัจจบุนั เป็น
เพียงการอ�านวยความสะดวกในการเก็บเอกสารให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ซึ่งระบบงาน
สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์แบบใหม่ สามารถเริม่ขัน้ตอนการ
ท�างานต้ังแต่ผู้จัดส่งเอกสาร จนถึงผู้มีสิทธิ์เกษียนหนังสือ
ล�าดับแรกจนถึงสุดท้าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งท�าให้เอกสารไม่เกิดการสูญหาย สามารถติดตาม
เอกสารได้ทุกระยะ ผู้บริหารสามารถเกษียนหนังสือผ่าน
ระบบ และรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เช่น มือถือ 
แทบ็เลต็ ท�าให้ลดการใช้กระดาษลดขยะท่ีเกดิจาการพมิพ์
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เอกสารลดการใช้พลังงานที่เกิดจากการพิมพ์เอกสารออก
จากระบบลดงบประมาณที่ต้องจ่ายเพ่ือจัดซ้ือกระดาษ 
และค่าไฟฟ้า ซ่ึงท�าให้สามารถอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้อกีด้วย

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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โครงการที่ 1 :  ยกระดับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

 

โครงการที ่2 : พฒันาแอปพลเิคชัน เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติ (Smart Living)  
โครงการที่ 3 : ทดแทนเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
ระบบสารสนเทศ

 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart System to Smart University)

 

โครงการที่ 5 : ยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการชั้นเรียนด้วย IOT (Internet of Things)

 

โครงการที่ 6 : สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตมาตรฐานระดับ
สากล (Smart Student)

 

โครงการที่ 7 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองค์กร (Smart 
Organization)

 

โครงการที่ 8 : ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถิ่น (Smart Community)




โครงการที่ 9 : พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (Smart Learning)  
โครงการที่ 10 : ห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)  
โครงการที่ 11 : ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

 องค์กรชั้นน�าในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลิศด้านศรีวิชัยและพุทธ

ทาสศึกษา สร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ

 1. อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสานและพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ และภมูปัิญญาสากล

 2. วิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

 5. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 6. พัฒนาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 7. พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

  ภูมิปัญญาสากล

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และสร้างคุณค่าด้วยทุนทาง 

  วัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมมีวัสดุครุภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ที่พร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. โครงการการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรการ
ท่องเทีย่วและสือ่ดจิทิลัเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1.1 กจิกรรมจดัท�าฐานข้อมลูทรพัยากรการ
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม

- ได้ชดุข้อมูลบรรณนทิศัน์ฐานทรพัยากรท่องเทีย่วส�าหรับ
เผยแพร่ในส่ือดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 9 อ�าเภอ
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 ภาษา จ�านวน 100 รายการ
- เผยแพร่ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 ภาษา ในสื่อดิจิทัล
จ�านวน 100 รายการ

2. โครงการการจัดการอารยสถาปัตย์เพ่ือส่ง
เสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ได้สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และองค์ความรู้ใน
การออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามหลักอารยสถาปัตย์ จ�านวน 2 กลุ่มพื้นที่
- ได้พัฒนาผู้น�า/บุคลากรในชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพ
ในการจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวและส่ิงอ�านวยความสะดวก
เพือ่คนทัง้มวลตามหลกัอารยสถาปัตย์ จ�านวน 5 กลุม่พืน้ที่

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

- บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงของชุมชนท่อง
เท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่
น้อยกว่า 5 ชุมชน
- เพิม่โอกาสทางการแสดงและการสร้างรายได้ แก่ ชมุชน
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน

4. โครงการพุทธทาสกับการพัฒนาเชิงพื้นที่

 4.1 กิจกรรมธรรมะสู่สังคม - บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม ตามค�าสอนของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนมีส่วนร่วมธ�ารงรักษา  
ส่งเสริม และสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- ชมุชนมคีวามสามัคค ีเกิดความเข้มแขง็ น�าสู่สงัคมเป็นสุข
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   4.2 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้พุทธทาสศึกษา - องค์ความรู้พุทธทาสศึกษาได้รับการน�าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การด�าเนินงานด้านศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 รายการ
- เผยแพร่องค์ความรู้พุทธทาสศึกษาในระดับนานาชาติ 
ผ่านกจิกรรมสมัมนาวชิาการ “พทุธทาสศึกษา Buddhadasa 
Study” 
- จดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานพทุธทาสภกิข ุจ�านวน  1 
รายการ

5. โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสังคม
เป็นสุข

    5.1 กจิกรรมศลิปะการแสดงเพือ่สงัคมเป็นสขุ - เกิดรายได้เสริมแก่บุคคลและชุมชน สร้างความม่ันคง
ทางด้านเศรษฐกิจสู่สังคมเป็นสุข
- บุคคลหรือชุมชนมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เกิดต้นแบบสื่อการสอนดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมการ
แสดง ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

    5.2 กจิกรรมวนัส�าคญัตามประเพณแีละศาสนา - บคุคลหรอืชุมชนเกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับวนัส�าคัญ
ตามประเพณีทางศาสนา
- เกดิความรกั ความสามคัค ีและความเข้าใจอนัดรีะหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
- บุคคลหรือชุมชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย
ประเพณีอันดีงาม
- พัฒนาศักยภาพและยกระดับงานประเพณีท้องถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ชุมชน
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   5.3 กจิกรรมการจดัการองค์ความรูศ้รวีชิยัและ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

- เกิดองค์ความรู้ศรีวิชัยและท้องถิ่นศึกษาที่รวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบ 1 ชุดข้อมูล
- เผยแพร่องค์ความรู ้ศรีวิชัยและท้องถิ่นศึกษาผ่าน
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ศรีวิชัยและท้องถิ่น
ศึกษาจ�านวน 1 รายการ
- จัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และการน�า 
องค์ความรู้ศรีวิชัยและท้องถิ่นศึกษา สู่ชุมชนท้องถิ่นใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัย 
เยาวชน ผู้สูงวัย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
- องค์ความรู้ศรีวิชัยและท้องถิ่นที่ได้จะถูกจัดระบบและ
เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนท้อง
ถิ่นใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50 รายการ
- ได้เครือข่ายสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และการใช้
ประโยชน์จ�านวน 3 ช่วงวัย ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
- ได้เครอืข่ายแกนน�าในการสบืสานอารยธรรมศรวิีชัยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 20 คน
- จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 แห่ง

   5.4 กิจกรรมหัตถศิลป์วิจิตรสรรค์ แพรพรรณ
ท้องถิ่นสู่สังคม

- เกิดองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่น จ�านวน 1 รายการ
- เกิดการเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ผ้าไทยใน
กลุ่มนักวิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ทุกภูมิภาค
- เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาด
สิ่งทอพื้นถิ่น ด้วยกิจกรรม แสดงแบบผ้าไทย
- สิง่ทอพืน้ถิน่ได้รบัการอนรุกัษ์ พฒันา ส่งเสรมิการตลาด 
สร้างรายได้ชุมชน ตามแผนแม่บท



แผนพลิกโฉม มรส. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 171

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ

))จุดเน้น ))แผนพัฒนา

เก
ษต

รค
ุณ

ภา
พแ

ละ
อา

หา
รแ

ปร
รูป

กา
รพ

ัฒ
นา

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
สุข

ภา
พแ

ละ
สัง

คม
เป

็นส
ุข

ผล
ิตแ

ละ
พัฒ

นา
คร

ูมือ
อา

ชีพ
พัฒ

นา
ธุร

กิจ
แล

ะโ
ลจ

ิสต
ิกส

์
ดิจ

ิทัล
เพ

ื่อส
ังค

ม
พัฒ

นา
หล

ักส
ูตร

 ก
าร

เรีย
นก

าร
สอ

น
พัฒ

นา
วิจ

ัย
พัฒ

นา
บร

ิกา
รว

ิชา
กา

ร
พัฒ

นา
ศิล

ปะ
แล

ะว
ัฒ

นธ
รร

ม
พัฒ

นา
สม

รร
ถน

ะน
ักศ

ึกษ
า

พัฒ
นา

บุค
ลา

กร
พัฒ

นา
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
ร

พัฒ
นา

ภา
ษา

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี

1. โครงการการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและสื่อดิจิทัลเพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   1.1 กิจกรรมจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม



2. โครงการการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สุราษฎร์ธานี



3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



4. โครงการพุทธทาสกับการพัฒนาเชิงพื้นที่  
    4.1 กิจกรรมธรรมะสู่สังคม 
    4.2 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้พุทธทาสศึกษา 
5.  โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสังคมเป็นสุข 
    5.1 กิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อสังคมเป็นสุข 
    5.2 กิจกรรมวันส�าคัญตามประเพณีและศาสนา 
    5.3 กจิกรรมการจัดการองค์ความรูศ้รวีชิยัและการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ชมุชนท้องถิน่ 
    5.4 กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
    5.5 กิจกรรมหัตถศิลป์วิจิตรสรรค์ แพรพรรณท้องถิ่นสู่สังคม 
6. โครงการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน์

 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 2. บริหารจัดการงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

 3. ก�ากับ ติดตาม เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ภารกิจ

 1. บริหารจัดการงานวิจัย

 2. จัดหาแหล่งทุนเพื่อการด�าเนินงานวิจัย

 3. เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

 4. สนับสนุนข้อมูลในการด�าเนินงานวิจัย

Plattorm Program โครงการ Flagship

1. การพัฒนาก�าลังคนและ
สถาบันความรู้

1. ระบบนเิวศเพือ่การพฒันาและใช้ก�าลัง
คนคุณภาพ (National Brain Power 
Ecosystem)
2. การพฒันาก�าลงัคนระดบัสงูรองรบั EEC 
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3. การเรยีนรูต้ลอดชวิีตและพฒันาทกัษะ
เพื่ออนาคต
4. AI for all
5. การวิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier
Research)
6. โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการ
วิจัยและการวิจัยพื้นฐาน

1. AI for all / Fablabgunin
2. National Manpower and 
Brainpower  Development
3. Quantum Research
4. 4-Space Consortium
5. Frontier Research Seed Fund
6. Social and Humanity Frontier  
 Research
7. พัฒนาสถาบันความรู้ไปสู่
World Class

2. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม  
และการเกษตรCurricular Economy 
/ เน้น Zero-waste/PM2.5/Smart 
Farming/การจัดการน�้า
8. สังคมสูงวัย
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง

8. Thailand Zero-Waste
9. PM 2.5
10. Open Society Social   
 Change
11. Thailand Ageing R&I
Platform
12. การบริหารจัดการน�้า
13. ถนนปลอดภัย
14. Social Innovation
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Plattorm Program โครงการ Flagship

3. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน

10. การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันและวาง
รากฐานทางเศรษฐกิจ(RDI for New 
Economy) BCG Economy/AI& Data 
Economy / Creative Economy/
Sharing Economy/RDI for S-curve 
industries
11. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
/ อุทยานวิทยาศาสตร์ / EEci / เมือง
นวัตกรรมอาหาร
12. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและ 
บรกิาร (National Quality Infrastructure 
& Services: NQIS)

15. BCG in Action (ชุดโครงการ)
16. Technology Localization
17. PPP-RDI
18. อุทยานวิทยาศาสตร์

4. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า

13. นวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม
14. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย�า
15. เมืองน่าอยู่ (Smart/ Livable City)
16. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

19. ชุมชนนวัตกรรม
20. อาสาประชารัฐ
21. University for Inclusive 
Growth Program : UNG (กลุ่ม 
มทร. ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง
พื้นที่)
22.  Future Lab/Social Lab
23.  Education Sandbox
24.  Deep-Science Technological 
Innovation Platform
25. Global Partnership Fund
26. ฐานข้อมูลวิจัย (เมธีวิจัย ทุน
วิจัย ผลงานวิจัยฯลฯ)
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 การก�าหนดขอบเขตของหน่วยงาน PMU และโปรแกรมที ่PMU รบัผดิชอบ โดยเบือ้งต้นพจิารณา

ตามความเหมาะสมและตามนโยบาย ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ Program

1. คณะกรรมการบริการหน่วย A 1. ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้ก�าลังคนคุณภาพ
(National Brain Power Ecosystem) 
2. การพัฒนาก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ ระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
4. AI for all 
5. การวิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research) 
6. โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและการวิจัย
พื้นฐาน

2. คณะกรรมการบริการหน่วย B 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขนัและวางรากฐานทางเศรษฐกจิคณะกรรมการบรกิาร
หน่วย 8 (RDI for New Economy)/BCG Economy
2. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National 
Quality Infrastructure & Services: NQIS) 
3. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

3. คณะกรรมการบริการหน่วย C 1. นวตักรรมส�าหรับเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนนวตักรรม
2. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า
3. เมืองน่าอยู่ (Smart/ Livable City)

4. ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 1. โจทย์ท้าทายด้านทรพัยากร สิง่แวดล้อม และการเกษตร 
Curricular Economy/เน้น Zero- waste/PM2.5/Smart 
Farming/การจัดการน�้า
2. สังคมสูงวัย
3. สังคมคุณภาพและความมั่นคง

5. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New
Economy) BCG Economy (เฉพาะ Smart Farming)

6. ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม
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ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้านการวิจัย

ทิศทาง เป้าหมายผลลัพธ์

1. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการวิจัย
เต็มรูปแบบ

1. มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย
2. มีระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
3. มีระบบตรวจสอบความซ�้าซ้อนของงานวิจัย

2. บริหารจัดการงานวิจัยแบบดิจิทัล การบริหารจัดการงานวิจัยแบบจุดเดียว

3. เน้นการด�าเนินการวิจัยแบบบูรณาการ ได้งานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์
แบบองค์รวม

4. มีสิ่งอ�านวยการความสะดวกในการด�าเนินการวิจัย
ที่ได้มาตรฐาน

มีห้องปฏิบัติการงานวิจัยที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย 
10 สาขา

5. ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชน

6. งานวจิยัมคีณุภาพสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมหน่วยงาน

โครงการ
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รายละเอียดของคณะ
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(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1) ชื่อคณะ คณะครุศาสตร์
2) ปริญญา (ระบุทั้งหมด)    
 2.1 ชื่อปริญญา
      ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต
   ชื่อย่อ : ค.บ.
      ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor  of  Education
   ชื่อย่อ : B.Ed.
 2.2 ชื่อสาขาวิชา (FLELD OF STUDY) ที่ระบุใน Transcript ระบุวิชาเอก
(Major) 
3) หลักสูตรที่เปิดสอน 3 หลักสูตร
 3.1 หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑติลักษณะของหลักสูตร แบบเอกเด่ียว (10  วชิาเอก)
    (1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood  Education)
  (2) วิชาเอกคณิตศาสตร์  (Mathematics)
  (3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  (4) วิชาเอกเคมี (Chemistry)
  (5) วิชาเอกฟิสิกส์ (Physics)
  (6)  วิชาเอกภาษาไทย (Thai)

1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
 ด้านหลักสูตร คณะมีแผนในการปรับหลักสูตรหลายรูปแบบ ดังนี้
 1.1) จัดท�าเป็นหลักสูตรชุดวิชา (Concentration) ท้ังกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก
แบบ Degree ดังเช่น
  (1) ชุดวิชาความเป็นครู
   - การศึกษาและความเป็นครู (3 หน่วยกิต)
   - จิตวิทยาความเป็นครู (3 หน่วยกิต)
   - การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา (3 หน่วยกิต)
  (2) ชุดวิชาการจัดการเรียนรู้
   - การพัฒนาหลักสูตร (3 หน่วยกิต)
   - วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (3 หน่วยกิต)
   - การวัด ประเมินผล และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (4 หน่วยกิต)
   - นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (3 หน่วยกิต)
  (3) ชุดวิชาการปฏิบัติงาน
   - ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (1 หน่วยกิต)
   - ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (1 หน่วยกิต)
   - ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 3 (1 หน่วยกิต)
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  (7)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  (English)
  (8)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General  Science)
  (9)  วิชาเอกศิลปศึกษา  (Art   Education)
  (10) วิชาเอกสังคมศึกษา  (Social   Studies)
 3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จ�านวน  2  สาขาวิชา
       (1)  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
         (2)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

   - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (6 หน่วยกิต) (เพิ่มค�าอธิบายครุนิพนธ์)
   - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (6 หน่วยกิต) (เพิ่มค�าอธิบายครุนิพนธ์)
  (4) ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   - วาทวิทยาส�าหรับครู (2 หน่วยกิต)
   - ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู (3 หน่วยกิต)
 1.2) จดัท�าเป็นหลกัสูตรบรูณาการข้ามศาสตร์  ด้วยการร่วมมอืกับคณะอ่ืน  เช่น  หลกัสตูร
การกีฬาและวิทย์สุขภาพ หลักสูตรชีววิทยา เป็นต้น
 1.3) จัดท�าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องปริญญาตรีและปริญญาโท เช่น หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรคณิตศาสตร์  เป็นต้น
 1.4) จัดท�าหลักสูตรเอกคู่ เช่น ประถมศึกษาและจิตวิทยา เป็นต้น
 1.5) จัดท�าหลักสูตรแบบ Non-Degree เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ
หลักสูตรระยะส้ัน ดงันีร้ปูแบบการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยัโดยใช้โครงการฐานวจิยั 
การศึกษาชัน้เรยีนและวธีิการแบบเปิดเพือ่พฒันากระบวนการจดัการชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิความ
สามารถของการคดิของนกัเรียน กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ การจัดการเรยีนรูด้้วยการ
ผลิตสื่อวิทย์ DIY (Do It Youself) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส�าหรับสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   เป็นต้น
 1.6) จัดท�าหลักสูตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น หลักสูตรรูปแบบ MOOC, 
Youtube, Face book, Google Classroom, LMS: Moodle, Line Group เป็นต้น
1) ด้านการเรียนการสอน  คณะมีนโยบายในการปรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนผ่าน
การปฏบิตัจิรงิโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน  และรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนเน้นการบรูณาการ
กับการท�างานในทุกรายวิชา
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2) ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1 
 1. ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค�าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
 4. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 5. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  
 6. ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 2
 1. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
 2. วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้
 3. สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 4. วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
 5. ออกแบบ และด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
ชั้นปีที่ 3
 1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
 3. สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
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 4. วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรม
 5. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
 6. บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
 7. ใช้ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ เพือ่การสือ่ความในการ
เรียนการสอน หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูใช้สื่อ และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน
ชั้นปีที่ 4 
 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
 4. สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
 5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 6. บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
 7. สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรม
 8. สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
 9. ใช้สื่อ และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
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 10. สร้างนวตักรรม และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจทัิล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 11. ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
 12. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
 13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน
 14. ศึกษาเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
 15. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 16. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
  นอกจากนีค้ณะมแีผนในการจัดกจิกรรมเสรมิความเป็นครทุูกชัน้ปี เพือ่ให้มคีวามโดด
เด่นเป็นอัตลักษณ์ของคณะ  ดังนี้
  ชั้นปีที่ 1  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  และเข้าค่ายความเป็นครู
  ชั้นปีที่ 2  กิจกรรมการสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ชั้นปีที่ 3  กิจกรรมค่ายลูกเสือ  และกิจกรรมงานสนับสนุนวิชาการ
  ชั้นปีที่ 4  กิจกรรมจิตอาสา  และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครู
3)  ด้านการวิจัย
  คณะครศุาสตร์มนีโยบายด้านการวจิยัเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์ม
ที่ 1 การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ในโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
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  P.1 สร้างระบบการผลติ และพฒันาก�าลงัคนคุณภาพเพือ่พฒันา 1) พฒันารปูแบบ
การเรยีนการสอน 2) พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 3) พฒันานวตักรรมเพือ่ยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรรม 4) การวิจัยพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพเป็นเลิศ
  P.2 ผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC ได้แก่ 1) การพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะด้านภาษาองักฤษ 2)  การพฒันางานวจิยัพฒันา Soft Skill 3) การวจิยัเพ่ือพฒันา
นวัตกรรม 4)  การวิจัยพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ได้แก่ 1) การวิจัย
พฒันาสมรรถนะครูยคุใหม่ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ส�าหรับการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 2)  การวิจัยพัฒนาทักษะและการคิดของผู้สูงวัย 3) การวิจัยเพื่อการศึกษาออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) การวิจัยพัฒนาฐานรากของชีวิตที่ยั่งยืน
  นอกจากนี้คณะครุศาสตร์สนับสนุนการวิจัยตามแพลตฟอร์มที่ 4  การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดการเหลื่อมล�้า  ด้วยการเน้นวิจัยที่บูรณาการ
เศรษฐกจิพอเพยีงลงสู่ชมุชนเพือ่ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่รายได้  และวจัิยท่ีบรูณาการภาษาและ
เทคโนโลยีสู่พื้นที่
4)  ด้านบริการวิชาการ
  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานบีรกิารวชิาการเพือ่พฒันาครูและ
บุคลากรทางทางการศึกษาให้มีทักษะแห่งอนาคต เป็นการบริการวิชาการที่ด�าเนินกิจกรรม
เพื่อ Re-Skill, New – skill และ Up-skill ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
ศิษย์เก่าให้มีทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นอกจากน้ียังบริการ
วิชาการผู้สูงวัยเพื่อเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตส�าหรับผู้สูงวัย
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5) ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนโยบายในการสืบสาน ท�านุ 
ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมหลายช่องทาง  ได้แก่  การบรูณาการกับการจดักจิกรรมในรายวชิา การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญากิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรมด้านภาษา ด้านศลิปะ และภูมปัิญญาท้องถ่ินเป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่นและของไทยให้คงอยู่และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6) ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานีมีการบริการวิชาการที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการพัฒนาครู อาจารย์ให้เป็นนวัตกร มีความ
สามารถที่จะเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการใช้การจัดการศึกษาเชิง
คุณภาพเป็นฟันเฟืองส�าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7) ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
ทางด้านการจัดการศึกษาและด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท้ังใน
ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และต่างมหาวิทยาลัย เช่น การบูรณาการร่วมกันกับคณะ
พยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุขการบูรณาการร่วมกัน
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรคุณภาพและแปรรูปอาหาร
โดยใช้ระบบดจิทิลัและการพฒันาผลิตภัณฑ์จากภมูปัิญญาท้องถิน่ การบรูณาการร่วมกนักบั
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และการบูรณาการ 
ร่วมกันกับส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม 
การบรูณาการแนวทางการพฒันาเดก็พัฒนาเดก็ปฐมวยัด้านทักษะสมองเพ่ือชวีติทีส่�าเรจ็ (EF)
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กับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศและบริษัทรักลูก การบูรณาการงานวิจัยด้านการระบบ
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูกบัมหาวทิยาลยัราชภัฎท่ัวประเทศ ท้ังนีเ้พือ่ให้การด�าเนนิงาน 
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน นักศึกษา และผู้รับบริการ
8)  ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานีมีการจัดบริการวิชาการเพื่อการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการบรกิารวชิาการในรปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะทางดจิทิลั ทกัษะใน
ศตวรรษที ่21 ด้วยการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ด้วยรปูแบบ MOOC, Youtube, Face 
book, Google Classroom, LMS: Moodle, Line Group เป็นต้นให้กับคนทุกช่วงวัย 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม 
ผูส้งูวัย เพือ่ให้มคีวามพร้อมในการประกอบอาชพีและการด�ารงชวีติในยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว
9)  ด้านความโดดเด่นของคณะ
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความโดดเด่นด้านการผลิตครู
เน้นสมรรถนะ ทีท่�าให้ผูเ้รยีนมคีวามเป็นอตัลักษณ์ด้านการจัดการเรยีนรู้  สู้งานและจติอาสา  
ส่วนการพัฒนาครมูคีวามโดดเด่นด้านการจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิดและสะเตม็ศกึษา
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 4) จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)  77 คน
 5) จ�านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  16 คน
 6)  จ�านวนนักศึกษารวม                รวม  2,844 คน

วิชาเอก
จ�านวนนกัศกึษา (คน) / ชัน้ปีการศกึษา

รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(1)  การศึกษาปฐมวัย 60 63 53 59 52 287

(2)  คณิตศาสตร์  60 63 62 57 44 286

(3)  คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 49 53 - - 162

(4)  วิชาเอกเคมี  30 26 - - - 56

(5)  วิชาเอกฟิสิกส์  30 - - - - 30

(6)  ภาษาไทย  60 59 55 53 54 281

(7)  ภาษาอังกฤษ  60 63 56 48 50 277

(8)  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  60 52 56 48 50 266

(9)  ศิลปศึกษา  60 37 31 48 59 235

(10) สังคมศึกษา  60 63 62 60 59 304

รวม 540 475 428 373 368 2,184

 4) จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)  77 คน
 5) จ�านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  16 คน
 6) จ�านวนนักศึกษารวม         รวม  3,016 คน

วิชาเอก 
(ระดับปริญญาตรี)

จ�านวนนักศึกษา (คน) / ชั้นปีการศึกษา
รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(1)  การศึกษาปฐมวัย 60 60 63 53 59 295

(2)  คณิตศาสตร์  60 60 63 62 57 302

(3)  คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 60 49 53 - 222

(4)  วิชาเอกเคมี  30 30 26 - - 86

(5)  วิชาเอกฟิสิกส์  30 - - - - 30

(6)  ภาษาไทย  60 60 59 55 53 287

(7)  ภาษาอังกฤษ  60 60 63 56 48 287

(8)  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  60 60 52 56 48 276

(9)  ศิลปศึกษา  60 60 37 31 48 236

(10) สังคมศึกษา  60 60 63 62 60 305

(11) ประถมศึกษาและจิตวิทยา 30 - - - - 30

รวม 2,356
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รายละเอียดของคณะ
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ  ในระยะ  3  ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

วิชาเอก
(ระดับปริญญาตรี)

จ�านวนนกัศกึษา (คน) / ชัน้ปีการศกึษา รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(1) หลักสูตรและการสอน 30 30 - - - 60

(2) การบริหารการศึกษา 60 60 - - - 120

(3) ประกาศนยีบตัรบณัฑติ
วิชาชีพครู

120 120 - - - 240

(4) การสอนคณิตศาสตร์ 30 30 - - - 60

(5) การสอนวิทยาศาสตร์ 30 30 - - - 60

(6) การสอนภาษาอังกฤษ 30 30 - - - 60

(7) การสอนสังคม 30 30 - - - 60

รวม 330 330 660

เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี  MOU)
 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 2. Pre service student teacher exchange in Southeast Asia
 3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
 4. โรงเรียนบ้านซอย 2
 5. โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ
 6. โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงงาม
 7. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วิชาเอก
(ระดับปริญญาตรี)

จ�านวนนกัศกึษา (คน) / ชัน้ปีการศกึษา รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(1) หลักสูตรและการสอน 30 30 - - - 60

(2) การบริหารการศึกษา 60 60 - - - 120

(3)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 120 120 - - - 240

(4)  การสอนคณิตศาสตร์ 30 30 - - - 60

(5)  การสอนวิทยาศาสตร์ 30 30 - - - 60

(6) การสอนภาษาอังกฤษ 30 30 - - - 60

(7) การสอนสังคม 30 30 - - - 60

รวม 330 330 660
เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 2. Pre service student teacher exchange in Southeast Asia
 3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
 4. โรงเรียนบ้านซอย 2
 5. โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ
 6. โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงงาม
 7. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 8. โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 9. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกคณิตศาสตร์)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

 2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

   1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

   1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

   1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  (2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

   2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

  2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ

2) โครงสร้างหลักสูตร

 2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ

  (1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ

   1.1 ชุดความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ

   1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกติ

   1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ

   1.4 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ

  (2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ

   2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ

   2.2 ชุดวิชาเอกเลือก (2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ

   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 1) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มคอ.3 และ 
มคอ.5 รายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัด
กจิกรรมทางคณติศาสตร์ การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ประวตัแิละพฒันาการ
ทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ สตีมศึกษา
ส�าหรับครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
 2) จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการภาษาไทยและภาษาองักฤษเอกสารประกอบ
การสอนรายวชิาแคลคลูสั สมัมนาทางคณิตศาสตรศกึษา การวจิยัในช้ันเรยีนคณติศาสตร์
ภาษาอังกฤษส�าหรับครูคณิตศาสตร์
 3) บรูณาการการเรยีนการสอนกบัการบรกิารวชิาการและการวจิยั มคอ.3 และ มคอ.
5 วิชาค่ายคณิตศาสตร์ การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และเล่มรายงานโครงการ เล่ม
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
 4) หลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะเล่ม มคอ.2 หลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต

2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 1) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญจ�านวน 
ผูเ้ข้าร่วมนทิรรศการโครงงาน/สมัมนา จ�านวนผูเ้ข้าชมภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เทศกาลหนังสั้นประวัตินักคณิตศาสตร์จ�านวนผู้เข้าชม จ�านวนผู้รับบริการ
 2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษสัมมนาทาง
คณิตศาสตรศึกษาภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3) บรูณาการการเรยีนการสอนกบัการบรกิารวชิาการและการวจัิย โครงการค่าย
คณติศาสตร์ เล่มรายงานการวจิยัในชัน้เรยีน สือ่นวตักรรมทีส่ามารถน�าไปใช้เผยแพร่ได้
 4) หลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะเล่ม มคอ.2 หลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 คุณธรรมจริยธรรมผลจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 3.2 ความรู้ผลจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 3.3 ทักษะทางปัญญาผลจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบผลจากแบบสอบถามผู้
ใช้บัณฑิต
    3.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและเทคโนโลยผีลจากแบบสอบถามผู้
ใช้บัณฑิต
    3.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 มคีณุธรรมจรยิธรรม ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาประเมินตนเอง
    3.2  รูแ้ละเข้าใจหลกัการพืน้ฐานมทัีกษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ส�าหรบั
เป็นครูคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยรวมเกรดเฉลี่ยวิชาเอก เกรดเฉลี่ยวิชาชีพครู
 3.3 มีสมรรถนะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
ผลสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
 3.4 มีสมรรถนะดิจิทัลผลสอบสมรรถนะดิจิทัล
 3.5 นกัศึกษาสามารถจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์โดยบรูณาการการวจิยันวตักรรม
และเทคโนโลยแีบบครมูอือาชพีผลประเมนิการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ โดยอาจารย์
นิเทศ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ประจ�าวิชา

แผ
น
พ

ล
ิก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

1
9
0



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดท�า มคอ.3, มคอ.5

2. ด้านบริการวิชาการ จัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปี

3. ด้านการวิจัย จัดท�า TOR ของอาจารย์ในหลักสูตร

4. ด้านต�าแหน่งทางวิชาการ จัดท�า TOR ของอาจารย์ในหลักสูตร

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดท�า มคอ.3, มคอ.5

2. ด้านบริการวิชาการ จัดท�าแผนงบประมาณระยะ 3 ปี

3. ด้านการวิจัย 1. จัดท�า TOR ของอาจารย์ในหลักสูตร
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
3. มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของ
งานวิจัย

4. ด้านต�าแหน่งทางวิชาการ 1. จัดท�า TOR ของอาจารย์ในหลักสูตร
2. จดัหาผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรกึษาในการเขยีน
ขอผลงานทางวิชาการ
3. มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของ
การขอต�าแหน่งทางวิชาการ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  5.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้งานท�า 
ภายใน 1 ปี และตรงสาขาที่เรียน หลังส�าเร็จการศึกษาท้ังหมด มีจ�านวน 62 คน 
จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5
  5.2 อาจารย์ในหลกัสตูรทกุคนมีคณุวฒุริะดับปรญิญาเอก ในสาขาทีต่รงศาสตร์ 
หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เป็นศักยภาพของหลักสูตร 
      5.3 หลกัสตูรมรีะบบการให้ค�าปรกึษาและการช่วยเหลือทีห่ลากหลายช่องทาง 
ท�าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกปี
      5.4 หลกัสตูรสาขาวิชาคณติศาสตร์มห้ีองปฏบิติัการ ซึง่การบรกิารสือ่ วสัด ุและ
อปุกรณ์แก่อาจารย์นกัศกึษา และผู้ทีส่นใจ เพือ่ใช้ประกอบการเรยีนการสอนในรายวชิา
ต่างๆ และเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  5.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
      5.1.1 อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาที่ตรง
ศาสตร์ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เป็นศักยภาพของหลักสูตร
      5.1.2  หลกัสตูรมรีะบบการให้ค�าปรึกษาและการช่วยเหลอืทีห่ลากหลายช่อง
ทาง ท�าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกปี
      5.1.3  หลกัสูตรสาขาวชิาคณติศาสตร์มห้ีองปฏบิตักิาร ซึง่การบรกิารสือ่ วสัดุ 
และอุปกรณ์แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ และเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
      5.1.4  มีกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
ชุมชน
  5.2 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 มีศูนย์STEAM ศึกษา
      5.2.2 มีศูนย์พัฒนาการคิดเพื่อผู้สูงวัย
        5.2.3 มีศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา และเทคโนโลยี
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

-  ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) ค่ายครูน้อยร้อยชุมชน

- อายุ  18 - 24  ปี (Degree+Master Degree) STEAM ศึกษา

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining) พัฒนาการคิดเพื่อผู้สูงวัย/การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

 1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

 1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1.4 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2)  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก (2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
   2.2 การศึกษาแบบชั้นเรียน

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5ปี 
  2.2 การศึกษานอกชั้นเรียน
    2.3 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต
    2.4 การศึกษาแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น
    2.5 การศึกษาแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อหลัก
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

สมรรถนะหลัก มีความรอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 

1. รู้เนื้อหาและ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พืน้ฐานทัง้ระดับการศกึษา
พื้นฐานและระดับ
อุดมศึกษา

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู1
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน
ความรู้วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

2. เข้าใจการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู1
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน
ความรู้วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

3. น�าความรู้และทักษะ 
ปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ไปใช้เพือ่ 
อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู1
ชีววทิยาส�าหรบัคร ู2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน
ความรู้วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

สมรรถนะหลัก มีความรอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 

1. รู้เนื้อหาและปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ทัง้ระดบัการศึกษาพืน้ฐาน
และระดับอุดมศึกษา

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววิทยาส�าหรับครู 1
ชีววิทยาส�าหรับครู 2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน 
ความรูว้ทิยาศาสตร์ 
พืน้ฐาน

2. เข้าใจการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววิทยาส�าหรับครู 1
ชีววิทยาส�าหรับครู 2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน 
ความรู้วทิยาศาสตร์ 
พืน้ฐาน

3. น�าความรู้และทักษะ 
ปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อ 
อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ

เคมีส�าหรับครู 1
เคมีส�าหรับครู 2
ชีววิทยาส�าหรับครู 1
ชีววิทยาส�าหรับครู 2
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 1
ฟิสิกส์ส�าหรับครู 2

ค่ายปรับพื้นฐาน 
ความรู้วทิยาศาสตร์ 
พืน้ฐาน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

ชั้นปีที่ 2

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ระบบการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง

1. น�าความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ

คณิตศาสตร์ส�าหรับ
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบดาราศาสตร์
และอวกาศ

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลก 
ธรณี ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ

2. รู้หลักการและมีทักษะ
ทางสตีมศึกษาและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อการเป็นครู
วิทยาศาสตร์

สตีมศึกษาส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

3. เข้าใจหลักการและ
สามารถจัดโครงงาน
และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ได้

โครงงานและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลก 
ธรณี ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

ชั้นปีที่ 2

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ระบบการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง

1. น�าความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ

คณิตศาสตร์ส�าหรับ
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบดาราศาสตร์
และอวกาศ

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลก 
ธรณี ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ

2. รู้หลักการและมีทักษะ
ทางสตีมศึกษาและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อการเป็นครู
วิทยาศาสตร์

สตีมศึกษาส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

3. เข้าใจหลักการและ
สามารถจัดโครงงาน
และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ได้

โครงงานและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลก 
ธรณี ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

เข้าใจสภาพบริบทและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส�าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาได้

การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

ชั้นปีที่ 3

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นผู้สอนร่วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการชี้แนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง

1. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่อการ
ด�ารงชีวิตและการจัดการ
เรียนรู้

ไฟฟ้าและพลังงาน
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ธรรมชาติและการสืบ
เสาะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

เข้าใจสภาพบริบทและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส�าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาได้

การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน

ชั้นปีที่ 3

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นผู้สอนร่วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการช้ีแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง

1. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่อการ
ด�ารงชีวิตและการจัดการ
เรียนรู้

ไฟฟ้าและพลังงาน
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ธรรมชาติและการสืบ
เสาะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

2. มีทักษะการปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์
และใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล

การปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน

3. มีทักษะการคิดเชิง
ค�านวณ 
(Computational 
Thinking & Coding)

วิทยาการค�านวณ
ส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โลกธรณี 
ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ

4. เข้าใจสภาพ บริบท
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส�าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้

วิทยาการการจัดการ 
เรยีนรูก้ารจัดการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาสื่อและ
นวัตกรรมส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

5. สามารถสืบค้นข้อมูล 
และศกึษาเรียนรูน้วตักรรม 
และความก้าวหน้าในการ
สอนวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ศึกษาจาก
งานวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

2. มีทักษะการปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์
และใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล

การปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน

3. มีทักษะการคิดเชิง
ค�านวณ 
(Computational 
Thinking & Coding)

วิทยาการค�านวณ
ส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

ค่ายศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลก 
ธรณี ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ

4. เข้าใจสภาพ บริบท
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส�าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้

วิทยาการการจัดการ
เรยีนรูก้ารจดัการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศึกษาสือ่และ
นวัตกรรมส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

5. สามารถสืบค้นข้อมูล 
และศกึษาเรยีนรู้นวตักรรม 
และความก้าวหน้าในการ
สอนวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ศึกษาจาก
งานวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

6. มีทักษะในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
การวิจัยและสามารถ
ท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สื่อและนวัตกรรม
ส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

7. เขียนบทความวิจัย
เพื่อการสัมมนาวิชาการ
และน�าเสนอผลงานในรูป
แบบการประชุมวิชาการ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

1) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
เขียนบทความวิจัย
เพื่อน�าเสนอผล
งานวิจัยในประชุม
วิชาการ
2) โครงการน�า
เสนอผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

6. มีทักษะในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
การวิจัยและสามารถ
ท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สื่อและนวัตกรรม
ส�าหรับครู
วิทยาศาสตร์

7. เขียนบทความวิจัยเพื่อ
การสัมมนาวิชาการและ
น�าเสนอผลงานในรูปแบบ
การประชุมวิชาการ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

1) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
เขียนบทความวิจัย
เพื่อน�าเสนอผล
งานวิจัยในประชุม
วิชาการ
2) โครงการน�า
เสนอผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ส�าหรับการสอน
วิทยาศาสตร์ 

โครงการยกระดับ
และพฒันาสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ส�าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่ 4

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครูมืออาชีพ

1. สามารถจัดการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ในบรบิทจรงิ 
ของสถานศึกษา ภายใต้ 
การดูแลด้วยระบบพี่
เลี้ยงของอาจารย์นิเทศก์
และครูประจ�าการที่มี
ประสบการณ์

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

1) กจิกรรมปฐมนเิทศ 
การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู
2) กิจกรรมมัชฌิม
นิเทศการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครู
3) กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครู

สมรรถนะย่อย รายวิชาที่รับผิดชอบ กิจกรรมเสริม หมายเหตุ

ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

สัมมนาวิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ส�าหรับการสอน
วิทยาศาสตร์ 

โครงการยก
ระดับและพัฒนา
สมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ส�าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่ 4

สมรรถนะหลัก สามารถเป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครูมืออาชีพ

1. สามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในบริบทจริง
ของสถานศึกษาภายใต้
การดูแลด้วยระบบพี่
เลี้ยงของอาจารย์นิเทศก์
และครูประจ�าการที่มี
ประสบการณ์

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

1) กจิกรรมปฐมนเิทศ 
การฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพครู
2) กิจกรรมมัชฌมิ 
นเิทศการฝึกประสบ 
การณ์วชิาชพีครู
3) กิจกรรมปัจฉมิ
นเิทศการฝึกประสบ 
การณ์วชิาชพีครู

แผ
น
พ

ลิ
ก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

2
0
1



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. สนบัสนนุการพฒันาตนเองตามความ 
สนใจเพื่อเพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะ
ศาสตร์

1. ให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ

2. สนับสนุนการท�าวิจัยเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ

2. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทั้งทุนจาก
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. ส่งเสริมการผลิตบทความวิชาการ/
ต�ารา/หนังสือ

1. จัดโครงการผลิตต�าราคุณภาพให้แก่
อาจารย์ในหลักสูตร

2. การส่งเสรมิความสามารถในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์

2. โครงการผลิตบทเรียนออนไลน์

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะ

3. โครงการสร้างเสรมิความรูค้วามเข้าใจ
ในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นสมรรถนะและ
ปรับปรุง มคอ. ของรายวิชาสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร
     5.1 เป็นหลักสูตร แบบเอกเดี่ยว เปิดสอน 10 วิชาเอก  

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
     5.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 เป็นหลักสูตร แบบเอกเดี่ยว  เปิดสอน  12  วิชาเอก  
       5.1.2 เป็นหลกัสตูรเน้นสมรรถนะท่ีมคีวามเช่ียวชาญด้านการจดัการเรยีน
รู้ด้านสตีมศึกษาที่น�าปัญหาของชุมชนสู่ห้องเรียน และน�ากลับไปใช้กับชุมชน
  5.1.3  เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ WiL
 5.2   ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 เป็นหลักสูตร แบบเอกเดี่ยว เปิดสอน 12 วิชาเอก  
            5.2.2 เน้นการน�าปัญหาของชุมชมสู่ห้องเรียน  และน�ากลับไปแก้ปัญหา
ให้ชุมชน
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) 1. หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree)

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) 2. การจดัการเรยีนรูด้้วยการผลิตส่ือวทิย์ DIY (Do It Youself) เพือ่พฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ส�าหรบั
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining)
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (วิชาเอกภาษาไทย )

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก (2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningและการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    2.1 มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย
    2.2 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
    2.3  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 2.1 เป็นผูใ้ช้ภาษาไทยด ี: นกัศกึษามคีวามรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคดไีทย หลกั
ภาษาและการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
 2.2 เป็นผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย : นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลักและพัฒนาการของภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย เข้าใจหลักการออกแบบและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2.3 เป็นผู้พร้อมสอนภาษาไทย : นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียน
รู้วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ
 2.4 เป็นผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย : นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน�า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบัติการสอนมาสัมมนาเชิงวิชาการ สร้างโครงงานและ
ท�าวิจัยในชั้นเรียน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1.พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย จัดท�าวิจัยและของบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนาการวิจัย

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ สนับสนุน
ในการพัฒนาตนเองท้ังด้านการวิจัย 
ต�ารา บทความและอืน่ๆ เพือ่ตอบสนอง
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

2. พฒันาศกัยภาพด้านบทความวชิาการ/   
บทความวิจัย

3. พัฒนาศักยภาพด้านเอกสารประกอบ
การสอน/ต�ารา/หนังสือ

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร
   5.1 นักศึกษามีความสามารถด้านการวิจัย
  5.2 นกัศกึษาใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง ถกูหลกัไวยากรณ์และสือ่สารภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.3 นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่าความเป็นไทยสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5.4 นักศึกษามีจิตสาธารณะ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
     5.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 นักศึกษามีความสามารถด้านการวิจัยและงานวิชาการด้านอื่นๆ
           5.1.2 นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและถูกหลักไวยากรณ์และ
สามารถถ่ายทอดพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา
           5.1.3 นกัศึกษามคีวามตระหนกัในคณุค่าความเป็นไทยสืบสานศลิปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถน�าไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้  
อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
           5.1.4 นักศึกษามีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเอง
และบุคคลอื่น
  5.1.5 นกัศึกษามสีมรรถนะในการเป็นครทูีส่ามารถสร้างศษิย์ให้เป็นนวตักรรมได้
 5.2 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   5.2.2 นักศึกษาสามารถใช้ศาสตร์ภาษาไทยพัฒนาท้องถิ่นได้
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank)

-อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) จัดตั้งศูนย์ภาษา เพื่อเป็นศูยน์กลางในการอบรม และพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill)

-ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining)
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (วิชาเอกศิลปศึกษา)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกติ

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกติ

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกติ

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกติ

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 ชุดความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก (2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
    2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความ
รู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ของสาขาวิชาศิลปศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสัมมนา กรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกทักษะปฏิบัติ

2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 2.1  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านศิลปะในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 2.2 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
รวมทั้งน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  
การสร้างสถานการณ์จ�าลอง บทบาทสมมติ การวิจัยเป็นฐาน การสังเกต การสอนใน 
สถานศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน เป็นต้น

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
  2.1 รู้และเข้าใจในทฤษฎีศิลปะข้ันพื้นฐานมีทักษะทางศิลปะสามารถถ่ายทอดให้
กับผู้เรียนได้
 2.2  สามารถเป็นผู้ช่วยสอนศิลปะในโรงเรียน
  2.3 มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะ
   2.4 สามารถจัดการเรียนรู้ทางศิลปะโดยบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
สามารถเป็นครูผู้สอนศิลปะในโรงเรียนได้

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 2.1 มีความรู้ในเนื้อหาวิชาและทฤษฎีทางศิลปะ มีทักษะความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้
    2.2 เป็นผู้ช่วยสอนศิลปะในโรงเรียนระดับช่วงชั้นต่างๆ ได้ 
  2.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะได้เหมาะสมกับช่วงชั้นผู้เรียนใน
โรงเรียนได้
    2.4 มีทักษะความสามารถทางศิลปะที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและ
สอนทักษะปฏิบัติในโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาได้
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาของบประมาณสนับสนุน
การวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพด้านผลงานวิชาการ 
เช่นงานวิจัยบทความวิชาการ/บทความ
วิจัย/ เอกสารประกอบการสอน/ต�ารา/
หนังสือ

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองทาง 
ด้านการขอต�าแหน่งทางวิชาการและ
การเขียนเอกสาร ต�ารา บทความและ
อ่ืนๆเพ่ือเพิ่มเติมองค์ความรู ้ในการ
พัฒนาผลงานวิชาการ

2. พฒันาศักยภาพด้านคุณวฒุปิรญิญาเอก ส่งเสรมิให้อาจารย์พฒันาศกัยภาพด้าน
คณุวฒุปิรญิญาเอกโดยการลาศกึษาต่อ

3. พัฒนาศักยภาพด้านผลงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ

หาพืน้ทีใ่นการส่งผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ร่วมแสดงนทิรรศการศิลปะเป็น
ประจ�าทุกปี และตีพิมพ์เผยแพร่ในรูป
แบบของสูจิบัตรผลงานสร้างสรรค์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร
     5.1 มีทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบและสามารถ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้แนวคิดการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
     5.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปะ
ในโรงเรียนได้ในระดับช่วงชั้นต่างๆ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  5.1  ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคและรูปแบบเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะ
     5.1.2 มีองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันกระแสกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ศิลปะที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อในการเผยแพร่และแสดงออก
     5.1.3 สามารถเป็นครศิูลปะในโรงเรยีนเพือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูท้างศลิปะ
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนในการใช้ความคดิสร้างสรรค์แสดงออกผ่านผลงานศลิปะรปูแบบต่างๆ
  5.2  ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 เป็นครศูลิปะทีส่ามารถบรูณาการองค์ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ
ทางศิลปะเช่ือมโยงกับชุมชนท้องถิ่นในบริบทของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน สามารถ
บริการวิชาการควบคู่ไปกับการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank)

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
 64 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคสร้างสรรค์ทางศิลปะ สู่ การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ส�าหรับ
นักศึกษาศิลปศึกษา
 65 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยสื่อสมัยใหม่
 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ ศิลปกรรม
ไทยร่วมสมัย

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill)  64 - 66 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยครู/
ศิลปินผู้มีชื่อเสียง/ศิลปินแห่งชาติ

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining) กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพผ่านการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับผู้สูงวัย 
 64 กิจกรรม พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะบาติกและมัดย้อม
 65 กิจกรรม สร้างสรรค์ลวดลายบนงานหัตถกรรมจักสานกระจูดและเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ภูมิปัญญา
 66 กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคสีน�้าและสีอะคริลิก “Colorful painting”
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก (2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 2.1 การเรียนรู้ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและในสถาน
ศึกษา
  2.2 การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน

2.  รูปแบบการพัฒนาวิชาเอก
 2.1 การเรยีนรูต้ามหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติโดยบรูณาการกบัการปฎบิตัทิัง้ในชัน้
เรียนและการประกอบอาชีพ
 2.2 นวัตกรรมการศึกษาออนไลน์ส�าหรับการฝึกอบรมระยะสั้น 
(Up-skill/Re-skill)
  2.3 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา(วิชาเอก)
 4.1 พัฒนาศักยภาพตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
 4.2 พัฒนาศักยภาพให้ทันกับเทคโนโลยี
 4.1 พัฒนาศักยภาพตามภารกิจอุดมศึกษา

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานเพือ่พฒันาทักษะดจิทัิล
แก่ชุมชน
 3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการในท้องถิ่นของ
นักศึกษา
 3.3 ร่วมเป็นคณะท�างานในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านวิทยาการค�านวณในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
 3.4 ร่วมเป็นคณะท�างานในโครงการหลกัสตูรเพิม่ศกัยภาพครใูห้มสีมรรถนะของครู
ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
 3.5 เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ในการพัฒนาครู และ
บุคลากรท้องถ่ิน เช่น โครงการระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT), โครงการพัฒนา
ทกัษะเกีย่วกบัสือ่นวตักรรมการเรียนรู,้ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การผลติ
และพัฒนาครู
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในวิชาเอก

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. พัฒนาตามความถนัด/
เชี่ยวชาญ

1. ฝึกอบรมในหลักสูตรของรัฐและเอกชน
2. อบรมออนไลน์
3. ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในวิชาเอก

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. พัฒนาตามความถนัด/
เชี่ยวชาญ

1. ฝึกอบรมในหลกัสตูรของรฐัและเอกชน
2. อบรมออนไลน์
3. ศกึษาด้วยตนเองจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 

2.  การพฒันาทกัษะด้านวทิยาการค�านวณ 
ที่ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 
และ สสวท.

ฝึกอบรมตามก�าหนดการของโครงการที่
อาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วม

3.การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลตาม
มาตรฐาน IC3 

1. โครงการของมหาวิทยาลัยและส�านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศกึษาด้วยตนเองจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ

4. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรูร่้วม
กับห้องปฎิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล เช่น 
ห้อง Innovation ห้อง Smart Class-
room ห้องปฏิบัติการวิทยาการค�านวณ 

ฝึกอบรมในหลักสูตรของรัฐและเอกชน

5. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวชิาการ 
และวจิยัระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา สถาน
ประกอบการ และโรงเรียน

1. จดังานประชมุวชิาการ “คอมพวิเตอร์
สัมพันธ์ของภาคใต้”
2. นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติการซ่อมบ�ารุง
ยังสถานประกอบการ
3. นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติการยังสถาน
ศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5.  ความโดดเด่นของวิชาเอก
     5.1  การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

5. ความโดดเด่นของวิชาเอก
     5.1  ความโดดเด่นที่ชัดเจนของวิชาเอกหลังจากมีการพลิกโฉม
           5.1.1 มีสมรรถนะด้านวิทยาการค�านวณ
           5.1.2  มีสมรรถนะการสอน Coding
           5.1.3  ครูคอมพิวเตอร์ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
 5.2 ความโดดเด่นของวิชาเอกที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 ผลิตครูนวัตกรดิจิทัลของท้องถิ่น
    5.2.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของท้องถิ่น
      5.2.3  เป็นแหล่งพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับ
คนทุกช่วงวัย
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) พัฒนาครูนวัตกรดิจิทัลผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) โครงการยกระดับและเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลแก่แรงงานในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 
เพื่อรองรับการประกอบอาชีพการเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และบริการ

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining) -
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกเคมี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกติ

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกติ

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกติ

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกติ

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก(2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  2.1 จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
 2.2 เป็นหลักสูตรบูรณาการและเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    2.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเพียงพอ
    2.4 มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
  2.1 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ครูในยุค
ปัจจุบันและอนาคต
 2.2 เป็นหลักสูตรบูรณาการและเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
   2.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเพียงพอ
   2.4 มกีารฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาท่ีเน้นการปฏิบตังิานท่ีเช่ือมโยงกบับรบิท
ของท้องถิ่น

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 การใช้ทักษะ ความรู้ ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสื่อส�าหรับการจัดการ
เรียนรู้ทางเคมี
  3.2 การประยกุต์ใช้กระบวนการในการท�าวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางเคมีส�าหรับครู
    3.3 การเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางเคมีให้กับนักเรียน
 3.4 การเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 การใช้ทักษะ ความรู้ ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสื่อส�าหรับการจัดการ
เรียนรู้ทางเคมี
 3.2 การประยกุต์ใช้กระบวนการในการท�าวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางเคมีส�าหรับครู
 3.3 การเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางเคมีให้กับนักเรียน
 3.4 การเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน - การอบรมให้ความรู้จากหน่วยงาน 
 ภายในและหน่วยงานภายนอก
- การประชุมสัมมนาวิชาการ

2. การพัฒนาด้านความก้าวหน้าทาง  
 ต�าแหน่งวิชาการ

- การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
-  การติดตามความก้าวหน้าในการ 
 เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
-  จัดให้มีต�ารา วารสารทางวิชาการ 
 ที่ทันสมัยที่สามารถสืบค้นได้

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและการสร้าง  
 นวัตกรรม

- จัดให้มีความพร้อมของอุปกรณ์  
 เครื่องมือเพื่ออ�านวยความสะดวก 
 ในการท�าวิจัย
- จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ 
 ภายนอก

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน - การอบรมให้ความรู้จากหน่วยงาน 
 ภายในและหน่วยงานภายนอก
-  การประชุมสัมมนาวิชาการ
-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

2. การพัฒนาด้านความก้าวหน้าทาง  
 ต�าแหน่งวิชาการ

- การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
-  การติดตามความก้าวหน้าในการ 
 เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
-  จัดให้มีต�ารา วารสารทางวิชาการ 
 ที่ทันสมัยที่สามารถสืบค้นได้

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและการสร้าง  
 นวัตกรรม

- จัดให้มีความพร้อมของอุปกรณ์  
 เครื่องมือเพื่ออ�านวยความสะดวก
 ในการท�าวิจัย
- จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ 
 ภายนอก
- การสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 เป็นหลักสูตรบูรณาการและเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 5.2  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเพียงพอ
    5.3 มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 เป็นหลักสูตรบูรณาการและเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
  5.1.2  มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอนและการวจิยัอย่างเพยีงพอ
  5.1.3 มกีารฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาทีเ่น้นการปฏบิตังิานทีเ่ชือ่มโยง
กับบริบทของท้องถิ่น
 5.2 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครูเคมีให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการพัฒนาโครงงาน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกฟิสิกส์)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก(2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 แบบชั้นเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ (Research-based 
learning)
    2.2  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
    2.3  การใช้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและโปรแกรมส�าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลขในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณและการวิจัย
 2.4 การจัดการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยส่งนักศึกษาสังเกตการสอนในโรงเรียน
ระหว่างภาคการศึกษาทุกเทอม เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้
ปัญหาได้
  2.5  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และมีการท�าครุนิพนธ์

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 เป็นหลักสูตรใหม่ 

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 ชั้นปีที่ 1
  - จดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้เกดิความรูค้วามเข้าใจและทฤษฎีพืน้ฐาน
ทางวิทยาศาตร์ผ่านการทดลองในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
  - จดัอบรมปรับพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์และภาษา
อังกฤษ 

 ชั้นปีที่ 2
  - จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางฟิสิกส์
  - ฝึกทักษะของนักศึกษาด้านการทดลองทางฟิสิกส์ ด้วยสื่อและนวัตกรรม
ที่นักศึกษาได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชั้นปีที่ 3
  - จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐาน (Research - based learning) ผ่านการ
คิดค้นปัญหาการวิจัย/โจทย์วิจัยจากโรงเรียนในเครือข่าย
  -  ให้นกัศกึษาพฒันาสือ่และนวตักรรมทางฟิสกิส์ไปใช้ในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาของโรงเรียน
เครือข่าย
  - ฝึกทักษะการเขียนแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและประเมินผล
  -  ฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษผ่านการศกึษาค้นคว้าจากบทความวจิยัทีต่พิีมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานและน�าเสนอบทความวิจัยที่ได้ศึกษา
ค้นคว้า

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. ที่ปรึกษาพัฒนาวิทยฐานะครู ให้อาจารย์ได้รบัการอบรมหรอืสมัมนา
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
วิทยฐานะครู

2. พัฒนาทักษะการท�าวิจัยในชั้นเรียน ให้อาจารย์ได้รบัการอบรมหรอืสมัมนา
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

3. พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้าง
สื่อนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อจัดการเรียน
รู้ในชั้นเรียน

ให้อาจารย์ได้รับการอบรมหรือ
สัมมนาการออกแบบและสร้างสื่อ
นวัตกรรมทางฟิสิกส์

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้อาจารย์ได้ไปทดลองสอนใน
ห้องเรียนจริงตามโรงเรียนเครือข่าย

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ 5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  5.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 นกัศกึษาสามารถน�าเสนอผลงานวจิยัและนวตักรรมในเวทีประชมุ
วิชาการระดับชาติ
  5.1.2  นักศึกษาสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางฟิสิกส์โดยใช้ปัญหา
วิจัยจากโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางฟิสกิส์ทีส่่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวิชาฟิสกิส์ของนกัเรยีนให้สงูขึน้
  5.1.3  มีหลักสูตรปริญญา/ระยะสั้น/ชุดวิชา ส�าหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท
  5.1.4  มหีน่วยวจิยัและพัฒนานวตักรรมฟิสกิส์เพือ่พฒันาท้องถิน่ทางด้าน
นวิเคลยีร์ วสัดศุาสตร์ พลงังาน อเิลก็ทรอนกิส์ และดาราศาสตร์ส�าหรบัพฒันานกัศึกษา 
และครูประจ�าการ 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

  5.2 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1 มีหลักสูตรปริญญา/ระยะสั้น/ชุดวิชา ส�าหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโทในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร ์
ภาคใต้
  5.2.2 มหีน่วยวจิยัและพัฒนานวตักรรมฟิสกิส์เพือ่พฒันาท้องถิน่ทางด้าน
นวิเคลยีร์ วสัดศุาสตร์ พลงังาน อเิลก็ทรอนกิส์ และดาราศาสตร์ส�าหรบัพฒันานกัศึกษา 
และครูประจ�าการในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) 1. จดัอบรมทางด้านนวิเคลียร์ วสัดศุาสตร์ พลงังาน อเิลก็ทรอนกิส์ และดาราศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ท�าหลักสูตรระยะสั้นแบบชุดวิชาโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส�าหรับสะสมหน่วยกิต 

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) 1. จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ส�าหรับพัฒนานักศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) 1. จัดอบรมทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ ส�าหรับครูประจ�า
การในเขตพื้นที่บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
3. จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน 
อเิลก็ทรอนกิส์ และดาราศาสตร์ส�าหรบัพฒันางานวจัิยและนวตักรรมของครูประจ�าการในเขตพืน้ทีบ่รกิาร
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป (Non-Degree / Retraining)
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร
1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 ชุดวิชาเอกบังคับ (3 ชุด) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 ชุดวิชาเอกเลือก(2 ชุด) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 อิงสมรรถนะ

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 2.1 การบรูณาการข้ามศาสตร์ เช่น สาขาวชิาการพยาบาล สาขาวชิาดนตร ีสาขา
วิชาศิลปะ เป็นต้น
 2.2 Re skill / Up skill
  2.3  (Modular Based) ชุดวิชา

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 เป็นครพูีเ่ลีย้งเดก็ (Mentor) ทีส่ามารถดแูลและพฒันาเดก็ปฐมวยัได้อย่างเป็น
องค์รวมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (ปีที่ 1)
 3.2 เป็นผู้ช่วยที่สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส�าหรับเด็กปฐมวัยอายุต�่า
กว่า 3 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (ปีที่ 2)
 3.3 เป็นผูส้อนร่วมท่ีสามารถจดัประสบการณ์แบบบรูณาการส�าหรบัเด็กปฐมวยัอาย ุ
3 - 6 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (ปีที่ 3)
 3.4 เป็นครูมืออาชีพ (Teacher) ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์การศึกษา
ปฐมวัยเชิงอนาคตได้ (ปีที่ 4)

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 เป็นครูพี่เลี้ยงเด็ก (Mentor) ที่สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เป็นองค์รวมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง และสามารถคัดกรองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในระดับเบื้องต้นได้ (ปีที่ 1)
 3.2  เป็นผูช่้วยทีส่ามารถจดัประสบการณ์แบบบรูณาการส�าหรบัเดก็ปฐมวยัอายุ
ต�่ากว่า 3 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองและบูรณาการนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับช่วงวัยได้ (ปีที่ 2)
 3.3  เป็นผู้สอนร่วมทีส่ามารถจดัประสบการณ์แบบบรูณาการส�าหรบัเดก็ปฐมวัย
อาย ุ3 - 6 ปีทีส่อดคล้องกบัการเรยีนรูข้องสมองสามารถพัฒนาโจทย์วจิยัและออกแบบ
เครือ่งมอืในการวจิยัได้อย่างเหมาะสม และฝึกปฏิบตัใินสถานประกอบการนอกเหนอื
จากสถานศึกษา เช่น บริษัทผลิตสื่อการสอนส�าหรับเด็กปฐมวัย ส�านักพิมพ์นิทาน
ส�าหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น (ปีที่ 3)
 3.4  เป็นครูมืออาชีพ (Teacher) ท่ีสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์การ
ศึกษาปฐมวัยเชิงอนาคตสามารถผลิตบทความวิจัย และสามารถน�าเสนอผลงานวิจัย
ในงานวิชาการระดับต่างๆ ได้ (ปีที่ 4)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. การพัฒนาการเรียนการสอน การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุม
สัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน

2. การจัดท�าผลงาน การส่งเสริมการจัดท�าผลงานเพื่อพัฒนา 
เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม

การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้
มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ

การอบรมให้ความรู้ทักษะทางภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ๆ

2. การจัดท�าผลงาน 1. การจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์แบบมุ่ง
เป้าเพื่อท�าผลงานทางวิชาการ
2. การจัดให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิหรือพี่ เลี้ยง 
ในการให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าแก่อาจารย์
ที่เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
3. การจัดท�าแผนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์ในหลักสูตร

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม

1. การจัดอบรมการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อ
ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
    5.1 นักศึกษา
  5.1.1 นกัศกึษามคีวามสามารถด้านการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสารและการเรยีนรู้
  5.1.2  นกัศกึษามีความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการเรยีน
รู้และพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ
  5.1.3  นักศึกษามีจิตส�านึกสาธารณะ
  5.1.4  นักศึกษามีบุคลิกภาพของความเป็นครูปฐมวัย
  5.1.5 นักศึกษามีความสามารถในการเล่นดนตรีและเพลงเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
  5.1.6 นักศึกษามีความสามารถในการเล่านิทานและเชิดหุ่นเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
  5.1.7 นักศึกษามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั
  5.2 อาจารย์
  5.2.1 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
       5.2.2  อาจารย์ในหลักสูตรมีต�าแหน่งทางวิชาการ 
    5.2.3  อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เช่น ต�ารา งานวิจัย เป็นต้น

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
     5.1  ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 นักศึกษา          
  5.1.1 นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาในการสือ่สารและการเรยีนรู ้ ไปสูก่ารแลก
เปลีย่นระหว่างประเทศและวฒันธรรม
            5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการสอน น�าไปสู่การประกวด
แข่งขันในระดบัต่างๆ และบรกิารวชิาการ
        5.1.3 นกัศกึษาสามารถเล่นเคร่ืองดนตรี ประยกุต์ใช้ในกจิกรรมการเรียนการ
สอนและบรกิารวิชาการ
        5.1.4  นกัศึกษาสามารถเล่านทิานและผลติหุน่ส�าหรบัเป็นสือ่การสอนในระดบั
ปฐมวัย ประกวดแข่งขนั และบรกิารวิชาการ
     5.1.5 นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมศิลปะส�าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
พฒันาการของเดก็ปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม ประกวดแข่งขนั และบริการวิชาการ
อาจารย์
 อาจารย์มตี�าแหน่งทางวชิาการเพิม่ขึน้ และมผีลงานทางวชิาการในรปูแบบทีห่ลาก
หลาย และสามารถตีพิมพ์ผลงานในฐาน TCI 1, TCI 2, SCOPUS
 5.2  ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
     5.2.1 นกัศกึษาลงปฏิบตัจิรงิในสถานศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้ปีที ่1-4
  5.2.2  การผลิตบณัฑติครปูฐมวยัควบคูก่บัการพฒันาชมุชน
       5.2.3  การศึกษาบรบิทชมุชนของตนเอง เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาสถานศกึษา
และท้องถิน่
           5.2.4  การผลิตบณัฑติครทูีส่ามารถเป็นผูช่้วยวทิยากรและสามารถเป็นผู้ด�าเนนิ
การจัดกจิกรรมในการบรกิารชุมชน ท้องถิน่ ตามค�าร้องขอ
     5.2.5 การผลติบณัฑติครทูีม่ทัีกษะการสอนด้านการศกึษาปฐมวยัและประถม
ศกึษาทีส่ามารถบรูณาการการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) -

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) -

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill) 1. กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ส�าหรับครูและเด็กปฐมวัยยุคใหม่ (2564)
2. กิจกรรม Coding กับพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565)
3. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (2566)

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining) 1. กิจกรรมพัฒนารากฐานชีวิตที่มีความสุข
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ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---------------------------------------

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ชุดวิชาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.4  ชดุวชิาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

1.1 ชุดวิชาความเป็นครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ชุดวิชาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningและการจัดการ 
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

3. จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 3.2 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
 3.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3.  จุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 ใช้เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ใน
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ�าลองได้
    3.2  ช่วยจดัการเรยีนรู ้เตรยีมสือ่การสอน และพฒันาการจดัการเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษที่หลากหลายได้
    3.3  จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะภาษา
อังกฤษระดับ B2 (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR)
 3.4 มีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
2. การพัฒนาด้านการวิจัย

การของบประมาณเพื่อการสนับสนุนให้
อาจารย์ได้พฒันาตนเอง ตลอดจนการขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากในสถาบันและ
หน่วยงานภายนอก

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านการวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ทีเ่ป็น 
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาในวิชาเอก และ
การท�าผลงานวิจัย ตลอดจนการท�า
เอกสารประกอบการสอน ต�ารา เพื่อ
การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

2. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน

3. การพฒันาด้านการท�าผลงานเพือ่
เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5.  ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 นักศึกษามีความสามารถในด้านการใช้ภาษา
 5.2 นักศึกษามีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.3 นักศึกษามีความสง่าสมความเป็นครู
 5.4  นักศึกษามีจิตสาธารณะ
 5.5  นักศึกษามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
 5.6  นักศึกษามีภาวะผู้น�า

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1  ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  5.1.1 นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและงานวิชาการ 
ตลอดจนการสอบแข่งขันหรือการศึกษาต่อ
        5.1.2  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง
         5.1.3  นกัศกึษาสามารถจดักจิกรรมทางภาษา รูจ้กัช่วยเหลอืสงัคมผ่าน
การบริการวิชาการแก่สังคม
          5.1.4  นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทางภาษาอังกฤษได้
     5.2  ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
  5.2.1  นักศึกษาสามารถใช้ศาสตร์ภาษาอังกฤษพัฒนาชุมชนต้นแบบที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับชีวิตประจ�าวันได้
         5.2.2  นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอาชพีเสรมิเพ่ือสร้างรายได้
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร  ระยะ 3 ปี

)พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank)

- อายุ  18-24  ปี (Degree+Master Degree) การจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภาษา เพือ่การพฒันาหลักสตูรระยะสัน้ในการเพิม่ขดีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน

- อายุ  25-55  ปี (Reskill - Up Skill)

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป  (Non-Degree / Retraining)
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ในระดับคณะ

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชื่อคณะ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา (ระบุทั้งหมด)
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
 1. เคมี
 2. ชีววิทยา
 3. ฟิสิกส์
 4. คณิตศาสตร์
 5. การจัดการภัยพิบัติ
 6. อนามัยสิ่งแวดล้อม
 7. สาธารณสุขศาสตร์
     7.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
     7.2 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 8. พืชศาสตร์
 9. สัตวศาสตร์
 10.  เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
 11.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 12.  วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีจดัท�าหลกัสตูรเพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของแรงงานในท้องถิน่ โดยใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานวทิยาศาสตร์บรูณาการกบัศาสตร์
ต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรที่เป็น Degree และ Non degree ให้กับคนทุกช่วงวัย
2. ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธาน ีเน้นการจดัการเรยีนการสอน
แบบบรูณาการการเรยีนกบัการท�างาน เพือ่ให้ผู้เรยีนพร้อมสูโ่ลกแห่งการท�างานจรงิได้ทนัท ีมสีมรรถนะ
ตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรองรับต�าแหน่ง
งานในอนาคต โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้
      1. พฒันาหลักสูตรใหม่ทีเ่น้นสมรรถนะของนกัศกึษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัการท�างาน
ได้จริง
      2. ส่งเสรมิสนบัสนนุการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแบบผสมผสานและการ
เรียนรู้ระบบเปิดที่รองรับการเรียนการสอนออนไลน์
      3.  ส่งเสรมิการผลิตบณัฑิตในกลุ่มวทิยาศาสตร์สขุภาพ วทิยาศาสตร์เกษตรและสิง่แวดล้อม ตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
      4. ส่งเสริมการสอนที่เน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้และการท�างาน ร่วมมือกับ
สถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสถานท่ี
จริงตามหลักพหุปัญญา
      5.  พัฒนาสมรรถนะผู้น�าและนันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
 6. ก�ากับติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 13. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 16. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 17. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.)
      17.1 วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
      17.2 วิชาเอก เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ) 157 คน
จ�านวนเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) 30 คน
จ�านวนนักศึกษา รวม 1, 978 คน
(แยกเป็นรายชั้นปี และรายหลักสูตร)

หลักสูตร ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

1. เคมี 11 0 13 30

2. ชีววิทยา 23 48 52 51

3. ฟิสิกส์ 0 0 13 14

4. คณิตศาสตร์ 41 38 35 27

5. การจัดการภัยพิบัติ 19 0 8 20

6. อนามัยสิ่งแวดล้อม 35 33 53 28

3. ด้านการวิจัย  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดท�าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัยของคณะ พร้อมท้ังให้คณาจารย์ท่ี
สนใจท�างานวิจัยสามารถเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถด�าเนิน
กระบวนการวจิยัอย่างเป็นขัน้ตอนตามจดุเน้นหลกัของมหาวทิยาลยัหรอืตาม Platform และ Flagship 
ของ อววน. โดยจ�าแนกระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยออกเป็น 8 ระบบ ดังนี้
 1.  ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
  2.  ระบบและกลไกการพัฒนาโจทย์วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.  ระบบและกลไกการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4.  ระบบและกลไกการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. ระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. ระบบและกลไกการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. ระบบและกลไกการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
   1. นักวิจัยและผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส�าหรับการท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 4 ต่ออาจารย์ประจ�าทั้งหมด
   2. ผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ต่องานวิจัยที่มีทั้งหมด
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

7. สาธารณสุขศาสตร์

   7.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 56 47 80 149

   7.2 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

49 19 0 0

8. พืชศาสตร์ 18 19 19 17

9. สัตวศาสตร์ 11 0 18 24

10. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 18 12 21 27

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 21 26 45

12. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 32 26 42

13. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 21 23 24 19

14. วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสิ่ ง
แวดล้อม

8 0 26 24

15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

10 11 16 28

16. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 51 46 68 39

17. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     17.1 วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

35 40 0 35

    17.2 วิชาเอก เทคโนโลยีวัสดุและ
การผลิต 8 11 0 0

 3. การน�าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติมีจ�านวนอย่างน้อยร้อยละ 80 ต่องานวิจัยที่มีทั้งหมด
  4.  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 
Thai Journal Citation Index-TCI, Web of Science, Scopus เป็นต้น รวมถงึการขยายตวัของจ�านวน
ความถี่ที่ถูกน�าไปอ้างอิง ต่ออาจารย์ประจ�าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่องานวิจัยที่มีทั้งหมด
  5. จ�านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ อย่าง
น้อย 12 โครงการวิจัย

4.  ด้านบริการวิชาการ  
      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีขบัเคลือ่นการบรกิารวชิาการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชมุชน เป็นท่ี
พึ่งของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้
ตลอดชีวิตทางด้านการพัฒนาเกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมและยกระดับพัฒนาเกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูปในมิติต่างๆ ที่เป็นฐาน
ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart farming   การส่ง
เสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพรท้องถิ่น การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการน�้า
และการจัดการภัยพิบัติ 
 2. จัดตั้งศูนย์หรือแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้
กบัชมุชนท้องถิน่  ได้แก่ ศูนย์นวตักรรมอาหารเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ชมุชนท้องถิน่ คลนิกิชวีภณัฑ์
เพื่อการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น 
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
1. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5 เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
6. ราชภัฏ 5 แห่งภูมิศาสตร์ภาคใต้
7. ความร ่วมมือทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส ์และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 5 แห่ง
8. บนัทกึข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
เข่ือนรัชชประภา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน

 3. สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการบรกิารวชิาการให้เพ่ิมมากขึน้ พร้อมทัง้ติดอาวธุทางปัญญาให้กบับคุลากร โดยการสนบัสนนุองค์
ความรู้ เครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. สร้างและพฒันาทรพัยากรบคุคลด้านการบรกิารวชิาการให้เพิม่มากขึน้ พร้อมท้ังตดิอาวธุทาง
ปัญญาให้กับบุคลากร โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 5. สร้างและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 6. การบริการวิชาการที่สามารถเพิ่มมูลค่าในด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น การให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
 7. สร้างฐานข้อมลูการบรกิารวชิาการ รวบรวมกจิกรรมและเผยแพร่งานบรกิารวชิาการ รวมทัง้
ยกระดบัคณุภาพงานวจิยัเชิงบรกิารวชิาการ บทความวชิาการรบัใช้สงัคมเพือ่เข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการ

5.  ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 อนุรักษ์ ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการด�าเนินงานดังนี้
 1. งานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณี
         - โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้าง
คุณค่าให้กับนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม
       - มีการเผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีผ่านทางสื่อออนไลน์ 
 2. งานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมตามศาสตร์
   - มกีารบรูณาการระหว่างการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน และการวจิยั 
มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการ เช่น 
การปลูกพืชแบบดั้งเดิม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสกัดสมุนไพรต่าง ๆ โดยใช้ศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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6.  ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด�าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกขับเคล่ือน โดยบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียน
การสอน บรกิารวชิาการและวจิยั การสร้างเครอืข่าย ในการสร้างความยัง่ยนืให้เกดิขึน้จริงในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ดังนี้
 1. พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของ
ท้องถ่ินและชมุชน โดยบรูณาการรายวชิาให้นกัศกึษาเป็นวศิวกรสงัคม ได้ลงพืน้ทีเ่รยีนรู ้วจิยัและปฏบิตัิ
ร่วมกับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างหลักสูตร  พร้อมทั้งสร้างโอกาสและการเข้าถึง
ของชุมชน โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้น และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน ที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการจัดการ ศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทางด้านอาชีพ เช่น การใช้เทคโนโลยีสมาร์ท 
ฟาร์มเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและนวัตกรรมอาหาร 
ด้านสุขภาพ เช่น  การน�าเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย เช่น ระบบการจัดการ
เมนอูาหารส�าหรบัผูส้งูวยั สมดุสขุภาพออนไลน์ ระบบตรวจวดัสขุภาพเบือ้งต้นอตัโนมตั ิ ด้านสงัคม เช่น 
การเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ในชุมชนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่เข้าถึงง่าย และในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การจัดการขยะอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นต้น
 2. การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่  โดยขับเคลื่อนการวิจัยร่วมกับบริการวิชาการเชิงพื้นที่ การหา
โจทย์จากชุมชน พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง
การน�ากระบวนการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการยกระดบัชวีติและความเป็นอยู ่การจดัการปัญหาในชมุชน
ในแต่ละพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้
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 3. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทกุขัน้ตอนการพฒันา เริม่ตัง้แต่การมส่ีวนร่วมในการค้นปัญหา การมส่ีวนร่วมในการวางแผน การมส่ีวน
ร่วมในการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ การตรวจสอบและติดตามผล และการมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ เป็นต้น
การบูรณาการงบประมาณ ประสานงานและความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมพลังงาน สภาเกษตรกร สาธารณสุขจังหวัด หอการค้า อุตสาหกรรมภาค และ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในเครือข่าย  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการท�างาน
พัฒนาเชิงพื้นที่

7.  ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ 2 จุดเน้น คือ 
การพัฒนาเกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม การบริหารทั้ง 2 จุดเน้น 
คณะมอบหมายให้หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ทั้งนี้เพื่อก�าหนดศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบูรณาการระหว่างศาสตร์
      - ร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการด้านการเกษตรแปรรูป เช่น เกษตร อาหาร 
ดิจิทัล ของคณะวิทยาศาสตร์ และธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ เพื่อจัดท�าหลักสูตรใหม่และการ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
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8.  ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการปรับปรุงหลักสูตร
โดยให้โครงสร้างรายวิชาของแต่ละหลักสูตรมีลักษณะเป็นชุดวิชา ในแต่ละชุดวิชาสามารถบ่งบอกถึง
สมรรถนะที่ได้ ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาหรือผู้สนใจสามารถเรียนตามชุดวิชาที่ตนเองประสงค์ และสามารถ
สะสมหน่วยกติเพือ่รบัใบประกาศนยีบตัร และใบปรญิญาบัตร ทัง้นีห้ลกัสตูรยงัสามารถรองรบัคนทกุช่วง
วัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9.  ด้านความโดดเด่นของคณะ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีโครงการบริการวิชาการ
ต่อชุมชนหลากหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ส่งผลให้นกัศกึษารู้จักคดิและท�างานอย่างเป็นระบบ ชุมชนท้องถิน่มคีวามเข้ม
แข็งมากยิ่งขึ้น บัณฑิตมีทักษะการท�างานที่บูรณาการกับท้องถิ่น สามารถคิดสร้างงานด้วยตนเอง ร่วม
กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนในด้านอาชีพ สุขภาพ การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3ปี
(พ.ศ. 2564-พ.ศ.2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 3. การพัฒนาสมรรถะนักศึกษา : ฝึกให้นักศึกษาลงพื้นที่ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร : เป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการอบรมโดยลงพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจง่าย

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพฒันาหลักสูตรระยะส้ันทีต่อบโจทย์การเรยีนรูต้ลอดชวีติส�าหรบัคนทกุช่วงวยั : ไม่มหีลกัสตูรระยะสัน้

6. ความโดดเด่นทีชั่ดเจนของหลักสูตรหลังจากมกีารพลิกโฉม : สาขาวชิาเป็นทีพ่ึง่ของชมุชน ชมุชนน�าความ
รู้ไปใช้ได้ นศ.สามารถน�าทักษะไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้
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ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีการประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร
 - เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเป็นเทคโนโลยีการประมงเพื่อครอบคลุมท้ังการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
ประมงจับ และการจัดการทรัพยากรทางน�้าเพื่อความยั่งยืน
 - หลักสูตรใหม่มี 123 หน่วยกิต ปรับลดจากหลักสูตรเดิมที่มี 125 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 - มีการจัดชุดวิชา ด้านประมง และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Re-skill ,  
Up-skill ของแรงงานในท้องถ่ิน และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะการท�างานที่เหมาะสมกับนักศึกษาซึ่งชุดวิชา
ต่างๆสามารถจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นได้
 - มีรายวิชาที่บูรณาการระหว่างเทคโนโลยีการประมงกับการเป็นผู้ประกอบการ เช่นรายวิชา การจัดการธุรกิจทางการ
ประมง การท่องเที่ยวทางน�้า

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้าน
ใดบ้าง (ยกตัวอย่างโครงการเด่น ๆ)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 - มรีายวชิาการฝึกทักษะตัง้แต่ชัน้ปีที ่1-4 เช่น รายวิชาเทคนคิปฏบิตักิารพืน้ฐานทางการประมง การปฏิบตังิานฟาร์มสตัว์น�า้  
และรายวิชาเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติการ 
มีรายวิชาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการประมง และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการประมง
 - มรีายวชิาส�าหรบัการพฒันาทกัษะดจิทิลัเพือ่ให้นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การพฒันางานในด้านเทคโนโลยี
การประมงได้เช่นรายวิชาการออกแบบสื่อทางการประมง
 - มีรายวิชาที่ให้ความรู้ด้านฟาร์มสัตว์น�้าอัจฉริยะ
 - ทุกรายวิชาในหลักสูตรให้ความส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณะ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 - หลักสูตรก�าหนดให้อาจารย์มีแผนพัฒนาศักยภาพระยะสั้นและระยะยาว
 - หลักสูตรก�าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม /ประชุม/ สัมมนา เพื่อพัฒนาตนด้านเทคโนโลยีการประมงอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น�้า ส�าหรับผู้สูงวัยที่ต้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อเป็นงานอดิเรก
 - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ส�าหรับวัยท�างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
 - หลักสูตรการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้จดื ส�าหรบัวยัท�างานทีต้่องการประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้เป็นอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ
 - หลกัสตูรการท่องเทีย่วทางน�า้ ส�าหรับวัยท�างานทีต้่องการพฒันาทกัษะเร่ืองการจดัการท่องเทีย่วทางน�า้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อม

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - เน้นการพัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง มีทักษะด้านประมงท้ังการจับสัตว์น�้าจากธรรมชาติ
ผนวกกับการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรทางน�้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้
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ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จ�านวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา เวลาเรยีน 
วันจันทร์-ศุกร์ 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรที่มี 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิชาเอกเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในหลักสูตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -  กิจกรรม เตรยีมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์นกัศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
  -  กิจกรรมคอมพิวเตอร์สัมพันธ์

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 ในการพฒันาหลกัสตูรจะเน้นให้นกัศกึษามกีารพฒันาทกัษะดจิทิลัด้านการพฒันาโปรแกรม การดแูล
เครือข่าย การสร้างสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ไอโอที ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจะเน้นการส่งนักศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
 - โครงการพฒันาอาจารย์ โดยให้อาจารย์ไปพฒันาในศาสตร์ทีถ่นดั
 - โครงการการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 1) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการข้อมูล 
 2) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
 3) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสื่อดิจิทัล 
 4) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านเครือข่าย 
 5) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์

(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม บริหารเครือข่าย บริหารและ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 1) บริหารเครือข่าย(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
 2) พัฒนาโปรแกรม (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
 3) ธุรกิจดิจิทัล(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน วัยเกษียณ)
 4) สื่อดิจิทัล(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
 5) เทคโนโลยีอัจฉริยะ (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน วัยเกษียณ)
 6) ทักษะโปรแกรมตามสมัย (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะดิจิทัลด้าน เครือข่าย การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์
การสร้างนักธุรกิจดิจิทัล
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ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีโครงสร้างเดิม คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
	ไม่น้อยกว่า134หน่วยกิต
	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
รูปแบบของหลักสูตร 
	เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร4ปี
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง (โครงการเด่น ๆ)
 หลักสูตรเน้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการสอนนักศึกษาเพื่อ
ปฏิบัติงานทางไฟฟ้า โดยหลักสูตรมีข้อเด่น โดยมีโครงการ พัฒนา
นักศึกษาผ่านโครงการอบรมทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับนักศึกษา
ให้ได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่ 11ซึ่งมีกฏหมายบังคับใช้กับผู้รับผิดชอบการติดตั้ง

1. โครงสร้างหลกัสตูร หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม
		ไม่น้อยกว่า125  หน่วยกิต

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
		เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร4ปีรองรับนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา โดย จัด
ท�าชุดวิชาตามชั้นปีของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีรายวิชาเรียนเป็นชุดวิชาติดตั้งไฟฟ้า  ผลจากชุดวิชานั้น นักศึกษา
สามารถติดตั้งไฟฟ้าและงานฝึกฝีมือได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องมีรายวิชาเรียนเป็นชุดวิชา การวัด วิเคราะห์และทดสอบทางไฟฟ้า ผล
จากชุดวิชานั้น นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัด วิเคราะห์และทดสอบงานทางไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องมีรายวิชาเรียนเป็นชุดวิชา การควบคุมทางไฟฟ้าส�าหรับงานอุตสาหกรรม
ได้ ผลจากชุดวิชานั้น นักศึกษาสามารถควบคุมการท�างานของระบบไฟฟ้าได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องมีรายวิชาเรียนเป็นชุดวิชา ออกแบบ วิเคราะห์และประยุกต์ทางไฟฟ้า
ส�าหรับงานอุตสาหกรรมได้ ผลจากชุดวิชานั้น นักศึกษาสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมทางไฟฟ้า
 จัดท�าระบบคลังหน่วยกิตรองรับนักศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางไฟฟ้าเพื่อยกระดับด้าน
เทคโนโลยีและทักษะทางไฟฟ้าให้ทันสมัย
 หลักสูตรใบประกาศนียบัตรช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์, ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ช่างติดตั้ง
ฟาร์มอัจฉริยะ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ทางไฟฟา้ตอ้งผา่นการทดสอบจงึจะท�างานเกีย่วกบัการตดิตัง้ไฟฟา้ไดแ้ละ
โครงการพัฒนานวตักรรมไฟฟา้สูช่มุชนมุง่ฝกึสอนใหน้กัศกึษาพฒันาเครือ่ง
มอืเพ่ือน�าไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อชมุชนอยา่งแทจ้รงิ ในรปูแบบการบรกิาร
วิชาการของหลักสูตร

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
	 (มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)
 ส�าหรับอาจารยใ์นหลกัสตูรไดร้บัการอบรมในศาสตรท์างไฟฟา้ เนน้ด้าน
ระบบไฟฟ้า การติดตั้ง ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและการพัฒนานวัตกรรม
ทางไฟฟ้า และพัฒนาอาจารย์ท้ังด้านการเรียนการสอน การท�าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การเข้าสู่การท�าต�าแหน่งวิชาการ และการศึกษาต่อ โดย
หลักสูตรจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์
ในหลักสูตร

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  พัฒนานักศึกษาให้สามารถท�างานได้ตรงตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
โดยวัดผลจากภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตจากหลักสูตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
	ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมทางกรรมการประจ�าหลักสูตรเตรียมรายวิชาสหกิจ 
ศึกษาส�าหรับนักศึกษาของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ WIL ที่สามารถสร้างสมรรถนะ
ที่ท�างานได้จริง 
	พฒันากิจกรรมหรอืชมรมเพ่ือสง่เสรมิความเปน็พลเมอืงโลกใหก้บันกัศกึษา เนน้ให้นกัศึกษามี
ส่วนร่วมและด�าเนินกิจกรรมโดยนักศึกษา

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital 

หรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
	มีแผนพัฒนาเอกสารหรือสื่อการสอนในรายวิชาทฤษฎีของหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์
	มีแผนจัดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับนักศึกษา
และหน่วยงานภายนอก

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
	ช่วงวัยรุ่น (15-25ปี) ช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในภายนอกอาคาร (งานหนัก สามารถปีนหรือข้ึนท่ีสูงได้)
	ช่วงวัยกลางคน (26-45 ปี) หลักสูตรผู้ประกอบการทางไฟฟ้า (ท�างานมาระยะหนึ่งและ
อยากเป็นเจ้าของกิจการ)
ช่วงสูงวัย (46-70 ปี) หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า(ขึ้นที่สูงยาก แต่วัยนี้มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และความละเอียดสูง)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/

ความแตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกับของมหาวิทยาลัยอื่น)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 โดดเด่น
ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีชุดวิชาพื้นฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดและไฟฟ้าเองก็เป็น
พลังงานในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ�าวันทั้งสิ้น ดังนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความ
สามารถอย่างแท้จริง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วยัง
สามารถพฒันานวตักรรมต่างๆข้ึนมาได้ใหม่ตลอดเวลา ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของผูค้นจ�านวนมากได้  
ตามนิยามที่ว่า ไฟฟ้าคือชีวิต โอกาสคือ มีโอกาสได้งานสูงเพราะเป็นอาชีพเฉพาะทาง
 แตกต่าง
ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เน้นการใช้ศักยภาพและความต้องการของชุมชน
มาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จะท�าให้ภูมิปัญญาของพื้นที่รับผิดชอบถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะ
สมตามพื้นที่นั้น ซึ่งแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ภมูปัิญญาท้องถิน่และทรพัยากรประจ�าถิน่ โอกาสคอื มโีอกาสได้นวตักรรมท่ีสามารถจดสทิธบิตัร
หรืออนุสิทธิบัตรได้
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ชื่อหลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร 
 ผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า128หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ�านวน 30 หน่วยกิต
 2.  วิชาแกนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 3.  วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 31หน่วยกิต
 4.  วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 5.  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 6.  วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
ผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต
 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ�านวน 24 หน่วยกิต (ลดลงไป 6 หน่วยกิต)
 - วิชาแกนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 - วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 31หน่วยกิต
 - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 - วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการหลักสูตร 4 ปี โดยให้ปริญญา
เพียงสาขาวิชาเดียว คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 คงรูปแบบการเรียนการสอนเดิม โดยมีหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติม Non-Degree 
ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าหลักสูตรระยะสั้นมาเทียบโอนหน่วยกิต Degree ได้

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 - โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้วยโปรแกรม-
Speexx ส�าหรับนักศึกษา
 - โครงการสัมมนาระหว่างฝึกฯและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คณิตศาสตร์
 - โครงการอบรมโปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
 - โครงการสัมมนาเข้มทางคณิตศาสตร์

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 เนื่องจากนักศึกษามีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ/สถาบันสอน
เอกชน จึงต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน ด้านการเขียนเอกสาร ด้านน�าเสนองาน และ
ด้านทักษะทาง Digital เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
ด้านการท�าวิจัย
   จัดประชุม/เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างแนวคิด/หาหัวข้อทาง
การวิจัย
ด้านการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
 มีอาจารย์พี่เลี้ยง ดูแล ให้ค�าปรึกษาในการท�าเอกสารประกอบการสอน
ด้านการขอต�าแหน่งทางวิชาการ
  สาขาจัดท�าแผนการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการส�าหรับอาจารย์ทุกคน
และติดตามการด�าเนินงาน

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบPLC

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
มีจ�านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และบัณฑิตมีงานท�า 100 
เปอร์เซ็นต์

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 ส�าหรับนักศึกษา
 - การท�าโครงงานคณิตศาสตร์
 - ทฤษฎีจ�านวนส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - คณิตศาสตร์เชิงการจัดส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - เรขาคณิตส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - สถิติส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 ส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา
 - การท�าโครงงานคณิตศาสตร์
 - ทฤษฎีจ�านวนส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - คณิตศาสตร์เชิงการจัดส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - เรขาคณิตส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
 - สถิติส�าหรับโครงงานคณิตศาสตร์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - มีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเชื่อมโยงเทียบโอนหน่วยกิต Degree ได้
 - หลักสูตรระยะสั้นท�าให้มีเครือข่ายกับสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียน ซึ่งท�าให้มีผู้
สนใจเข้าเรียนมากขึ้นและบัณฑิตที่จบไปมีโอกาสมีงานท�ามากขึ้นจากเครือข่าย
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ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
หลักสูตร 4 ปี จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 - หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 - หมวดรายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
 - หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง 
ไม่ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
หลักสูตร 4 ปี จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120-125 หน่วยกิตโดยมีการปรับลดรายวิชา 
เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่เพิ่มจ�านวนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเบื้องต้น 
เช่น รายวิชาการจัดการเบื้องต้น รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น 
หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน มีการเพิ่มรายวิชาที่สามารถ
บูรณาการกับการท�างาน (WIL)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ 
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนาRe-skill , Up-skill ของ
แรงงานในท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อม
โยง Degree กับ Non-Degree ได้)
 - หลักสูตรจัดตั้งคลินิกชีวภัณฑ์ เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับด้านการเกษตรและเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้การใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ชุมชนไปใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร
 - หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 
และโรงเรียนในพื้นที่สามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลโดยใช้สื่อออนไลน์

แผ
น
พ

ลิ
ก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

2
5
5



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 - โครงการค่ายชีวภาคสนาม พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพิ่มทักษะในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการท�างานที่
ตรงสายได้ในอนาคต
 - โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวางแผน วิเคราะห์อย่างมีระบบ ทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติการ

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง 
และรวมถึงควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็น
พลเมืองโลกด้วย)
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับการท�างาน (WIL)
 - หลักสูตรจัดตั้งคลินิกชีวภัณฑ์เพื่อยกระดับนักศึกษาให้มีทักษะด้านการผลิตชีวภัณฑ์
จุลินทรีย์ทางการเกษตร
 - หลักสูตรจัดโครงการ Bio-Innovation Contest เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย  
 - หลักสูตรจัดโครงการBio Start-up เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ 
นักศึกษา (Start-up)
 - หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 
 - หลักสูตรจัดโครงการ Natural Sciences Media Challengeเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ 
ทางด้านดิจิทัล

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
 หลักสูตรมุ่งเน้นให้อาจารย์ท�าวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital 
หรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 - พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรด้านการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
 - พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรด้านการท�าวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับชีวภัณฑ์ทางการ
เกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
มีจิตส�านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมีการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นความส�าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย (ควร
ระบุว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 - เปิดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ ได้แก่ หลักสูตรชีวภัณฑ์ทางการ
เกษตร หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ทางการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เป็นต้น
 - เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Re-skill หรือ Up-skill บัณฑิต นักวิจัย ครูอาจารย์ หรือ
นักเรียน เช่น หลักสูตรอบรมเทคนิคทางด้านชีววิทยา หลักสูตรอบรมเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา 
หลักสูตรการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยา เป็นต้น

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความ
แตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น) “เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาชีวภัณฑ์ทางการเกษตรของภาคใต้ตอนบน”
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ชื่อหลักสูตรพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92  หน่วยกิต
   1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  85 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2) กลุม่วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรอืสหกิจศกึษา 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
     2.1 รูปแบบ
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
 2.2  ประเภทของหลักสูตร
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 2.3  ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง ไม่
ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
 - ลดจ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเหลือ 122 หน่วยกิต

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนาRe-skill , Up-skill ของแรงงานใน
ท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง Degree กับ 
Non-Degree ได้)
 - จัดท�าหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพในท้องถิ่นทุกช่วงวัย

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง และ
รวมถึงควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็นพลเมือง
โลกด้วย)
 - เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท�างาน และเน้นการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสู่โลกแห่งการท�างาน
จริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมรองรับต�าแหน่งงานในอนาคต

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูป
แบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 - อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีการอมรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเน้นการเรียนการสอนแบบWIL หรือ CWIE
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 2.4  การรับเข้าศึกษา 
   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี
 2.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
   หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่
จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 2.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ได้แก่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิชาพืชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)
 3.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัล
 3.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพทางพืชศาสตร์
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)
 4.1 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยการ ประชุมทางวิชาการฝึก
อบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย(ควรระบุว่า
แต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
หลักสูตรที่สามารถรองรับได้ทุกช่วงวัย
 - หลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ
 - หลักสูตรการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
 - หลักสูตรปลูกกล้วยไม้เพื่อสุนทรียภาพ
 - หลักสูตรการปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร (แคคตัส)
 - หลักสูตรการผลิตดินปลูกพืช
 - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 - หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร
 - หลักสูตรการแปรรูปผักและผลไม้
 - หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
 - หลักสูตรการออกแบบพื้นที่การเกษตร
 - หลักสูตรการขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์
 - อื่น ๆ หลักสูตรที่ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. การเป็นผู้ประกอบการด้านพืช เช่น ประกอบกิจการด้านพืช
ของตนเอง จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จ�าหน่ายอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร จ�าหน่ายพันธุ์พืช เป็นต้น
2. รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการ
เกษตรหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงาน
การเกษตร ครูสอนด้านการเกษตร  เป็นต้น
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในหน่วยงานเอกชน เช่น เจ้า
หน้าที่วิจัยเพื่อการเกษตร  นักส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น�้ามันปาล์ม ครูหรือวิทยากรด้าน
การเกษตร เป็นต้น

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความแตก
ต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 - ผู้ที่จบหลักสูตรมีความสามารถในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
 - สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านเกษตรสู่ท้องถิ่นได้
 - สามารถพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล�้าได้
 - มีการเรียนการสอนแบบ WIL หรือ CWIE
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ชื่อหลักสูตรฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต

1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

       (2) กลุม่วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรอืสหกิจศกึษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
  2.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์
    2.2  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมส�าเร็จรูปในการ
วเิคราะห์ข้อมูลเชงิตัวเลขในเนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องกับการค�านวณและการวิจยั
  2.3 การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา 
และมีการท�าวิจัยจากปัญหาที่เกิดจากการท�างานในสถานประกอบการ
 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง 
ไม่ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
ปิดหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ 
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนาRe-skill , Up-skill ของ
แรงงานในท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง 
Degree กับ Non-Degree ได้)
  2.1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  2.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

 3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง 
และรวมถึงควรมีแนว ทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็น
พลเมืองโลกด้วย)
ปิดหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
   2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ผ่านการทดลองในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎี
  2.2 จัดอบรมปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  2.3 ฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษผ่านการศกึษาค้นคว้าจากบทความ 
วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานและน�าเสนอ
บทความวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 

จุดเน้นในการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

ให้อาจารย์ได้รับการอบรมหรือ
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร
ออนไลน์/การออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์/
การจัดท�าหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร
ออนไลน์

 5. ความโดดเด่นของหลักสูตร นักศึกษาสามารถน�าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูป
แบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)

จุดเน้นในการพัฒนา แผนการพัฒนา

1. ที่ปรึกษาพัฒนาวิทยฐานะครู ให้อาจารย์ได้รับการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่
ปรึกษาพัฒนาวิทยฐานะครู

2. พัฒนาทักษะการท�าวิจัยในชั้นเรียน ให้อาจารย์ได้รับการอบรมหรือสัมมนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน
ให้แก่อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3. พัฒนาทักษะการออกแบบและ 
 สร้างสื่อนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อ 
 จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ให้อาจารย์ได้รับการอบรมหรือสัมมนาการออกแบบและสร้าง
สื่อนวัตกรรมทางฟิสิกส์

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้อาจารย์ได้ไปทดลองสอนในห้องเรียนจริงตามโรงเรียนเครือข่าย

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีต่อบโจทย์การเรยีนรูต้ลอดชวีติส�าหรบัคนทกุช่วงวยั (ควรระบ ุ
ว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ช่วงอายุ หลักสูตรระยะสั้น

- ไม่เกิน  18 ปี (Credit  Bank) 1. จัดอบรมทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ท�าหลักสูตรระยะสั้นแบบชุดวิชาโดยจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ส�าหรับสะสมหน่วยกิต

- อายุ  18-24  ปี 
(Degree+Master Degree)

1. จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อพัฒนา 
ท้องถ่ินทางด้านนิวเคลยีร์ วสัดศุาสตร์ พลงังาน
อเิลก็ทรอนกิส์  
และดาราศาสตร์ส�าหรับพัฒนานักศึกษา
2. พัฒนาหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา

- อายุ  25-55  ปี 
 (Reskill - Up Skill)

1. จัดอบรมทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ ส�าหรับครูประจ�าการ
ในเขตพื้นที่บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
2. พัฒนาหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา
3. จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นทางด้านนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ส�าหรับพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมของครูประจ�าการในเขตพื้นที่บริการเครือ
ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- ผู้สูงอายุ  55  ปีขึ้นไป 
(Non-Degree / Retraining)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความ
แตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
     6.1 ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
       6.1.1 มีหลักสูตรปริญญา/ระยะสั้น/ชุดวิชา ส�าหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาโท
        6.1.2 มีหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านนิวเคลียร์
วัสดุศาสตร์ พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ส�าหรับพัฒนานักศึกษา และครูประจ�าการ
  6.2 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่น
           6.2.1 มีหลักสูตรปริญญา/ระยะสั้น/ชุดวิชา ส�าหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาโทในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
      6.2.2 มีหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฟิสิกส์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านนิวเคลียร์
วัสดุศาสตร์ พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และดาราศาสตร์ส�าหรับพัฒนานักศึกษา และครูประจ�าการ
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
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ชื่อหลักสูตร การจัดการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 1) รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจ�านวน15 
หน่วยกิต
 2) การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 3) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
มีการฝึกปฏิบัติรายวิชา
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)
1) โครงการจิตอาสาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ
2) โครงการนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น
4) โครงการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ 
5) โครงการความปลอดภัยทางน�้า
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)
 1) วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติ
 2) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน
 3) การจัดการผู้ประสบภัย
 4) การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน

1. โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรได้ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563 โดยเน้น
 1) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะชั้นปี
 2) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL โดยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอด
แทรกอยู่ในรายวิชา ในรูปแบบการปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)  
 3) เพิ่มการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็น2 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 4) ควบรวบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของรายวิชาแกนวิทยาศาสตร์จาก 15 
หน่วยกิตให้เป็น12 หน่วยกิต
 5) มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีชุดวิชาตามสมรรถนะชั้นปีจ�านวน 4 ชุดรายวิชา คือ 
 1) นักการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น
 2) นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ
 3) นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
 4) นักบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ) มุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ทักษะในการปฏิบัติด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยให้มีความสามารถในการน�าหลักวิชาการจาก
ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติ สามารถท�างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยเน้นสมรรถนะชั้นปี และการเรียน
การสอนแบบ WIL โดยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ในรูปแบบ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1) เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
 2) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ

การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)  และการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบ 2 ภาคการ
ศึกษาในชั้นปีที่ 4ประกอบด้วย โครงการดังนี้
 1) โครงการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ ด�าเนินการใน
ช่วงภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา SDM0106 ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา SDM0110 การจัดการความเสี่ยง มีระยะ
เวลาด�าเนินการ 2 สัปดาห์ หรือ 96 ชั่วโมงและภาคการศึกษาที่ 2ของชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 
SDM0116 การวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติมีการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1ภาคการ
ศึกษา จ�านวน 16 สัปดาห์
 2) โครงการฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จ�าลองในภาวะฉุกเฉิน ด�าเนินการในช่วงภาคการศึกษา
ที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา SDM0111 การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินมีระยะเวลาด�าเนิน
การ 2 สัปดาห์ หรือ 96 ชั่วโมง
 3) โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด�าเนินการในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 
3 ในรายวิชา SDM0324 การเตรียมสหกิจศึกษามีระยะเวลาด�าเนินการไม่น้อยกว่า45 ชั่วโมง
 4)  โครงการสหกิจศึกษาด�าเนินการในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SD-
M0325สหกิจศึกษา 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  ในรายวิชา SDM0326สหกิจศึกษา 
2 ส�าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา
ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จ�านวน 16 สัปดาห์หรือ 560 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
หลักสูตรมีแผนในการพัฒนาทักษะอาจารย์ ผ่านการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติและศูนย์ปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับการฝึกอบรมระยะสั้น การบริการวิชาการ และงานวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 1) การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการจัดการภัยพิบัติ
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโมเดลส�าหรับการคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ
 3) การจัดการข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ
 4)  Mobile application 

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย(ควร
ระบุว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส�าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
 2) นักการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น
 3) นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ
 4) ภัยพิบัติและชุมชน
ทุกหลักสูตรสามารถลงเรียนได้ทุกช่วงวัย

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความ
แตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 1) เป็นหลักสูตรแรกด้านวิทยาศาสตร์ส�าหรับการจัดการภัยพิบัติ
 2) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
 3) เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 4) ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศในด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ
จัดการภัยพิบัติ
 5) เน้นการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศผ่านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
และศูนย์ปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการ
ฝึกอบรมระยะสั้น การบริการวิชาการ และงานวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ
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ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
จ�านวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา เวลาเรียน วัน
จันทร์-ศุกร์
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  - พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนในวิชาชีพ
  - เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านมัลติมีเดีย
  - มืออาชีพด้านมัลติมีเดีย
  - กีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์
  - ทักษะด้านกราฟิกเพื่อการประกอบวิชาชีพ
  - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านมัลติมีเดีย
  - มัลติมีเดียเพื่อบริหารชุมชน
  - สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
  - โครงการพฒันาอาจารย์ โดยให้อาจารย์ไปพัฒนาในศาสตร์ทีถ่นดั
  - โครงการการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)

1. โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มี 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิชาเอก
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในหลักสูตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการพัฒนาโปรแกรม การ
ดูแลเครือข่าย การสร้างสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ไอโอที ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเน้นการส่งนักศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษา

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
1) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการข้อมูล 
2) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
3) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสื่อดิจิทัล 
4) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านเครือข่าย 
5) เตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
นักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, นักสร้าง
ภาพยนตร์การ์ตูน, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา, นักพัฒนา
มัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล 

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
1) บริหารเครือข่าย(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
2) พัฒนาโปรแกรม (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
3) ธุรกิจดิจิทัล(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน วัยเกษียณ)
4) สื่อดิจิทัล(ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)
5) เทคโนโลยีอัจฉริยะ (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน วัยเกษียณ)
6) ทักษะโปรแกรมตามสมัย (ช่วงวัยเรียน วัยท�างาน)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะดิจิทัลด้าน เครือข่าย การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 
การสร้างนักธุรกิจดิจิทัล
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ชื่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลกัสูตร (มกีารปรบั เปลีย่น ควบรวม เพิม่ ลด สร้าง อะไรทีแ่ตกต่างจากเดมิบ้าง ไม่ควรเกนิ 
120 – 125 หน่วยกิต)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2566 โดยมีสาระของแนวทางการปรับ
หลักสูตร ดังนี้
 1.1 หน่วยกิตรวมไม่เกิน 125 หน่วยกิต
 1.2 จะยังคงความเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่จะเพิ่มศาสตร์พื้นฐานส�าคัญส�าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (Machine learning & Artificial Intelligent) ซึ่ง
ที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านดังกล่าวเนื่องจากมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศในอนาคต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตอบโจทย์
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนาRe-skill , Up-skill ของแรงงานในท้องถิ่นได้ 
รวมถงึอาจมกีารบรูณาการข้ามศาสตร์ในบางหลกัสตูร และสามารถเชือ่มโยง Degree กบั Non-Degree ได้)
 2.1 เน้นการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Modular Based) ที่มุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะ โดยนักศึกษา
สามารถจัดชุดวิชาได้ตามความต้องการและความสนใจ ภายใต้ขอบเขตวิชาของหลักสูตร
 2.2 ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้กับคนในท้องถิ่นในการ up-skill ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลชุมชน การประยุกต์
การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ของชุมชน ท้องถิ่น

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง และรวม
ถงึควรมแีนว ทางในการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนกัศกึษาเพือ่การเป็นพลเมอืงโลกด้วย)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 3.1 ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้
พร้อมสู่การท�างานจริง อย่างเต็มรูปแบบ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
เน้นการสร้างสมรรถนะให้บัณฑิตสามารถท�างานได้จริงในสถานประกอบการ
 3.2 มีการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก�าหนด เพื่อเตรียมพร้อมต่อการท�างานจริงเมื่อจบการศึกษา
 3.3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องเรียน และสถานประกอบการ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูปแบบ
การเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 4.1 อาจารย์ในสาขาทุกคนผ่านการอบรมปฏิบัติการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ด้านการ
เรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์
 4.2 มุง่เน้นให้อาจารย์ในสาขาวชิาท�าวจิยัในศาสตร์การเรยีนรูข้องเครือ่ง และปัญญาประดษิฐ์ มากยิง่ขึน้
 4.3 เน้นการท�างานร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพการท�างานจริงด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย (ควรระบุว่า
แต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 5.1 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
 5.2 หลักสูตร up skill ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
 5.3 หลักสูตรการพัฒนา Internet of Thing (IoT) เพื่อชุมชน

 6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความ
แตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เน้นศาสตร์สมัยใหม่ที่จ�าเป็นในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมสู่การท�างานจริง(CWIE) อย่างเต็มรูปแบบ
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ชื่อหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร

1. โครงสร้างหลักสูตร
(มีการปรับเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มีหน่วยกิตขั้นต�่า 120 หน่วยกิต) 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
(ปรับเป็น Modular Based (ชุดวิชา) 6 ชุดวิชาและสมรรถนะของนักศึกษาการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เช่นเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยง Degree กับ 
Non-Degree ได้)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
(เน้นการสอนแบบ WIL)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะทาง Digital การสอนแบบ online และเสริมทักษะด้านการประกอบอาหาร)

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
(หลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมอาหารให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
(เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เน้นการสอนแบบ WIL)
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ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร จ�านวนหน่วยกิต
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 1.2 หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
 1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
 การออกแบบหลักสูตรอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปัจจุบันเริ่มใช้
ด�าเนินการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2561 จะด�าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 แนวทาง
และรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตรจะขึ้นกับนโยบายของสภาการสาธารณสุขชุมชน ณ ปัจจุบันนี้ทาง
สภาการสาธารณสุขชุมชนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรจึงไม่มีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ในแผนปฏิบัติการพลิกโฉม

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทวิชาการ ทวิภาค มีการ 
ฝึกปฏิบัติการทั้งในห้องปฏิบัติการ ชุมชน เทศบาล และโรงพยาบาล

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรไม่สามารถ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากหลักสูตรปัจจุบันได้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ในแผนปฏิบัติการพลิกโฉม แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในบางวิชา ได้แก่
 2.1 วิชาการวินิจฉัยชุมชน จะมีการลดขนาดของพื้นที่ด�าเนินงานจาก 10 หมู่บ้าน เหลือเพียง 1 
หมู่บ้าน แต่เน้นการด�าเนินงานที่เห็นผลชัดเจนและมีความยั่งยืน
 2.2 การวิจัยทางสาธารณสุขจะมีการบูรณาการข้ามศาสตร์โดยจะมีการพัฒนานวัตกรรมทาง
สาธารณสุขร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เช่น ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 3.1 ทักษะการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน และการจัดโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข (โครงการการศึกษา ส่งเสริมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน)
 3.2 ทักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (โครงการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 3.1 ทกัษะการศกึษาและวนิจิฉยัชมุชน และการจดัโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาทางสาธารณสขุ (โครงการ
การศึกษา ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน) จะมีการลดขนาดของพื้นที่ด�าเนินงานจาก 
10 หมู่บ้าน เหลือเพียง 1 หมู่บ้านด�าเนินงานในพื้นที่เดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เห็นผลชัดเจนและ
เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินงาน เกิดบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ให้พื้นที่อื่นๆ 
เข้ามาศึกษาดูงาน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 3.3 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางสาธารณสุข
 3.4 ทักษะดิจิทัล (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้)

 3.2 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางสาธารณสุข เกิดการพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทาง
สาธารณสุข การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  3.3 ทักษะดิจิทัล (โครงการการศึกษา ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน)
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาชุมชนและพัฒนาเป็นฐานข้อมูล (Big Data) สุขภาพของ
ประชาชนได้

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
การพัฒนาขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์ในหลักสูตร
ทางหลักสูตรไม่มีแนวทางการพัฒนา

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
    การพัฒนาขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์ในหลักสูตร ทางหลักสูตรยังไม่มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 5.1 การศึกษาและวินิจฉัยชุมชน
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชุมชน
 5.3 การวางแผนและบริหารโครงการสาธารณสุขเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
 5.4 การพัฒนานวัตกรรมและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 5.1 โครงการการอบรมสถิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส�าหรับบุคลากรทางสาธารณสุขและผู้ที่
สนใจ)
    5.2 โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างแนวทางการเป็นนกัวิชาการสาธารณสขุยคุใหม่ใน 
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) (ส�าหรับบุคลากรทางสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ)
 5.3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท�าครีมและโลชั่น (ส�าหรับผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้ประกอบการ)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 6.1 มีพื้นที่ต้นแบบของการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน 
 6.2 เกิดบุคคลและชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน
 6.3 เกิดฐานข้อมูลทางสาธารณสุขที่สามารถเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้
 6.4 เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขที่พร้อมเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประโยชน์
 6.5 เกิดหลักสูตร upskill/reskill ส�าหรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและเป็นผู้ประกอบการ
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ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต

 - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 39 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะด้านเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง ไม่
ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต

 - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 35 หน่วยกิต จาก 41 ปรับลดเหลือ 35

 - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต จาก 39 ปรับลดเหลือ 33

    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 9 หน่วยกิต

   - กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะด้านเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 - จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่
 - ลงพื้นที่ในบางรายวิชา เช่น การวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง
แวดล้อม

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ 
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill , Up-skill ของแรงงาน
ในท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง Degree 
กับ Non-Degree ได้)
 - ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงโดยการลงพื้นที่ (ห้องเรียนชุมชน)
 - ห้องเรียนแบบออนไลน์
 - หลักสูตรระยะสั้น เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตร และอบรมผู้ควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อม
 - การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)
 - โครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโลกทั้งระบบ (GLOBE)
 - โครงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บึงขุน
ทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง และ 
รวมถงึควรมแีนว ทางในการพฒันาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนกัศกึษาเพือ่การเป็นพลเมืองโลกด้วย)
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะในการตรวจวัดตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมขั้นต้นได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ สามารถ
เลือกเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ที่สงสัย
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่จะปฏิบัติจริงได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีทักษะด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)
 - ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความวิชาการ
 - การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื้นที่

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูป
แบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 - ผลิตสื่อการสอนออนไลน์
 - การพัฒนาด้านแอปพลิเคชันในการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 - มีรายวิชาการพัฒนาทักษะในสถานประกอบการ
 - หลักสูตรมีสหกิจศึกษาร้อยละ 100

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย (ควรระบุว่า
แต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 - หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
 - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
 - หลักสูตรการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน

6. ความโดดเด่นทีช่ดัเจนของหลกัสูตรหลงัจากมกีารพลกิโฉม (ควรระบคุวามโดดเด่น/ความแตกต่าง 
ของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 - การบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถพึ่งพาตนเองได้
 - มีห้องเรียนชุมชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเกษตร
 - นักศึกษามีทักษะในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น แผ
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ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  109 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า  34  หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      
   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
หมายเหตุ :  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่าง
จากเดิมบ้าง ไม่ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
      หากมีการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
วุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวง
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์การพิจารณา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยหรือ เทียบเท่า ตามกฎกระทรวง
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 ปัจจุบันสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เฉพาะสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยมีวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเน้นการบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท�างาน (Work Integrated Learning : WIL)โดยเป็นรายวิชาที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ในการท�างานจริงอย่างมีล�าดับขั้นตอนทางภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ วิชา
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตรายการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะทางวิชาชีพโดยเตรียมผู้เรียนในต�าแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการ
ก่อนส�าเร็จการศึกษาและผลิตและพัฒนาก�าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูป 
แบบอื่น ๆ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา 
Re-skill, Up-skill ของแรงงานในท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ใน
บางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง Degree กับ Non-Degree ได้)
- ไม่มี-

แผ
น
พ

ลิ
ก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

2
7
9



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
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(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น	ๆ)
 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา ประกอบด้วย
 1. หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (WIL) : (ช้ันปีที่ 1) กิจกรรม
การเตรียมความพร้อม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL) ในลักษณะการก�าหนดประสบการณ์ก่อนการ
ศึกษา (Pre-course Experience) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
บทบาทหน้าที ่ลกัษณะและรปูแบบการท�างาน และการประกอบอาชพีของตนเองใน
อนาคต โดยกิจกรรมนี้ได้ด�าเนินงานภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความ
รู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ซึ่งลักษณะของโครงการได้จัดให้มี 
   1) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
   2) การศึกษาความเป็นเลิศ (Best practice) จากสถานประกอบการ
ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการด�าเนนิงานเกีย่วกบัอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย
      ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมที่ 1) และ 2) นักศึกษาสามารถน�าองค์ความ
รู้ท่ีได้รับมาตกผลึก จัดล�าดับความคิดและความส�าคัญ และน�าไปสู่การสรุปผลของ
กิจกรรม (wrap-up) ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่
ท�างานได้จริง และรวมถึงควรมีแนว ทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  
ของนักศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองโลกด้วย)
 1. นักศึกษาจะต้องมีทักษะการประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และควบคุมอันตรายจากการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผล และประเมินผล
จากการปฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มการท�างานจรงิโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน ประเมนิความ
เส่ียงจากการท�างานและควบคุมอันตรายจากการท�างาน และมีทักษะวิจัย สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อแก้ปัญหางานทางสาธารณสุข อาชีว
อนามัยและความปลอดภัยนักศึกษาสามารถน�าความรู้และทักษะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้แก่
      1) โครงการศึกษา ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนด้านอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชน/SMEs ด�าเนินการส�ารวจสภาพการท�างาน ประเมินความ
เสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย น�ามา
สู่การแก้ปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีค้นพบในวิสาหกิจชุมชน/SMEs 
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
      2) โครงการบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างานด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ พืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจ�านวน 19 อ�าเภอ 2 กิง่อ�าเภอ 
ด�าเนนิการสร้างความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการฝึกทกัษะ
การตรวจวเิคราะห์งานด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม และรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ให้
แก่สถานประกอบการ 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 2. หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (WIL) : (ชั้นปีที่ 2) การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา ส่งเสริม ปรับ
เปลี่ยนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชน/SMEs จ�านวน 10 
หมู่บ้านใน ต.ขุนทะเลอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และสอดคล้องกับการเรียนการสอน
รายวิชาความปลอดภัยในการท�างาน

2. นักศึกษามีทักษะการตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้ประกอบอาชีพตามหลักการ
อาชีวเวชศาสตร์โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการตรวจ
สมรรถภาพทางกายของผู้ประกอบอาชีพตามหลักการอาชีวเวชศาสตร์ได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

 - การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (มุ่งเน้นด้านใด	พัฒนาอย่างไร)
ปัจจุบันคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จ�านวน 2 คน และไม่เป็นตามเกณฑ์จ�านวน 1 คน โดยมีข้อแม้ในสัญญาจ้าง และ
ไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา อาจจะเกิดกรณีพ้นสัญญาในช่วงหลักสูตร (ตลอด
หลักสูตร) โดยจ�านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
 1. วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรแีละวฒุกิารศกึษาปรญิญาโท เป็นวุฒิการศกึษา
สาขาอาชีวอนามัย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ใช่สาขาอาชีวอนามัย แต่วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท เป็นวุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย และวุฒิการศึกษาปริญญา
โท เป็นวุฒิการศึกษาที่สัมพันธ์กัน
 4. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงตามสาขา 
แต่มคีวามสมัพนัธ์กนัและมตี�าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาอาชวีอนามยัอย่างน้อย
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง 
Digital หรอืรปูแบบการเรยีนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพือ่ตอบโจทย์ผูเ้รยีนในอนาคต)
          คณุสมบตัคิณาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร เฉพาะสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จ�านวน
อย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์จ�านวน 1 คน โดยมีข้อแม้ในสัญญาจ้าง และไม่ระบุ
ระยะเวลาสิน้สดุสญัญา อาจจะเกดิกรณพ้ีนสญัญาในช่วงหลกัสตูร (ตลอดหลกัสตูร) มหา
วทิยาลัยฯ ควรเปิดรบัสมคัรอาจารย์ สายวชิาการ สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
จ�านวน 1 ต�าแหน่งเพื่อศักยภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์วิชาชีพ รวมทั้ง
นักศึกษาจะได้รับการรับรองวิชาชีพส�าหรับเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน
ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
       นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่
 - อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
 - งานวจิยัพืน้ฐานเพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่ ได้แก่ งานวจิยัทางด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั งานวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ น�าเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรในด้านต่างๆ ได้แก่
 - อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 - งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ�านวน 2 โครงการ งานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�านวน 1 
โครงการงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 1 โครงการงานวิจัย
จากโครงการวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 
7 โครงการ น�าเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุวชิาการราชภฏัสุราษฎร์ธานวีจิยัระดบั
ชาติและนานาชาติ จ�านวน 3 ชื่อเรื่องน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม The54th 
U.S.-Japan Conference on Cholera and Other Enteric Bacterial Infections 
จ�านวน 1 ชื่อเรื่องและน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
สาธารณสุขวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน 1 ชื่อเรื่อง
 - ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับ 
National Food Institute, Denmark Technology University มหาวิทยาลัย
พะเยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 1 โครงการ
 - บริการวชิาการและงานวจิยัเพือ่พฒันาชมุชนท้องถิน่  ได้แก่ โครงการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ารุงผิวผสมสารสกัดข้าวหอมไชยา ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา จ�านวน 1 โครงการ และการศึกษาความต้องการจ�าเป็น 
ในการสร้างฝายน�้าล้นบ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จ�านวน 1 โครงการ

 - ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐ และสถานประกอบการ 
 - บริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
 - ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์
ในรูปแบบ MOOCs
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. การพฒันาหลกัสูตรระยะสัน้ท่ีตอบโจทย์การเรยีนรู้ตลอดชวีติส�าหรบัคนทุกช่วงวยั 
(ควรระบุว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
- ไม่มี-

4. ความโดดเด่นของหลักสูตร 6. ความโดดเด่นทีช่ดัเจนของหลกัสูตรหลงัจากมกีารพลิกโฉม(ควรระบคุวามโดดเด่น/ 
ความแตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 1) จัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 - ครุภัณฑ์การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 - เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ให้บริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 2) จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพคนท�างาน ครุภัณฑ์ทางอาชีวเวชศาสตร์ 
 - การตรวจสมรรถภาพร่างกายคนท�างาน
 - เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ตรวจสุขภาพคนท�างาน
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ชื่อหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 มีจ�านวน 130 หน่วยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต       
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12   หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6   หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9   หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวนไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต                                                                                               
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  33  หน่วยกิต                                                      
  2.2 กลุ่มวิชาเอก 51  หน่วยกิต    
             2.2.1 เอกบังคับ 39  หน่วยกิต
   2.2.2 เอกเลือก 12 หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา  
            เลือกเรียนจากข้อ 2.3.1 หรือ ข้อ 2.3.2 
   2.3.1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต
   2.3.2  สหกิจศึกษา 7   หน่วยกิต                     
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
 มีจ�านวน 120 หน่วยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ�านวนไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวนไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
6  หน่วยกิต
  2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จ�านวน 5 ชุดวิชา 
  2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตจ�านวน 5 ชุดวิชา 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 2. การประเมนิการเรยีนการสอนโดยมหีลักฐานตามตัวบ่งชี ้ดงันี้
  1) มีแผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.4)
  2) รายงานผลการประเมินการเรยีนการสอน (มคอ.5, มคอ.6)
  3) รายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 โครงการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบูรณา
การความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรมถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีการพัฒนาตามศาสตร์ของตนเองและ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและ
เป็นผู้ประกอบการได้

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จ�านวน 5 ชุดวิชา
 1.  ชุดวิชาช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น
     2.  ชุดวิชาผู้ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
     3.  ชุดวิชานักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ชุดวิชาผู้จัดการในสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม
 5.  ชุดวิชานักประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยี
 วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต จ�านวน 5 ชุดวิชา
 1. ชุดวิชาช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 2.  ชุดวิชาผู้ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 3.  ชุดวิชาผู้ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีด้านวัสดุและการผลิต
 4.  วิชานักวิเคราะห์และวิจัยทางด้านวัสดุ
 5. ชุดวิชาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จ�านวน 5 ชุดวิชา
 1) ชุดวิชาช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. มีความรู้พื้นฐานด้านช่าง
  2.  มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม
  3.  มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ
 2) ชุดวิชาผู้ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. มีความรู้และทักษะด้านการผลิต
  2. มีความรู้ด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
  3. มีจิตอาสามีวินัยและความรับผิดชอบ
  3) ชุดวิชานักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  สมรรถนะบัณฑิต
   1. สามารถวางระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  2.  สามารถแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
  4) ชุดวิชาผู้จัดการในสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. สามารถน�าองค์ความรู้ที่มีไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
  2.  สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 5) ชุดวิชานักประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยี
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่จ�าเป็นต่อชุมชนท้องถิ่น
  2.  สามารถจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต จ�านวน 5 ชุดวิชา
 1) ชุดวิชาช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  สมรรถนะบัณฑิต
  1.  มีความรู้พื้นฐานด้านช่าง
  2.  มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ทางอุตสาหกรรม
  3.  มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ
 2) ชุดวิชาผู้ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  สมรรถนะบัณฑิต
  1.  มีความรู้พื้นฐานด้านช่าง
  2.  มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม
  3. มีความรู้ด้านการวิจัยและบริหารอุตสาหกรรม
 3) ชุดวิชาผู้ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีด้านวัสดุและการผลิต
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ
  2. มีทักษะด้านการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ
 4) วิชานักวิเคราะห์และวิจัยทางด้านวัสดุ
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจัยทางวัสดุ
  2. มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสมกับการใช้งาน
 5) ชุดวิชาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
  สมรรถนะบัณฑิต
  1. สามารถน�าองค์ความรู้ที่มีไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้
  2. สามารถพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านวัสดุและการผลิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 1. อาจารย์ทุกคนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลโดยใช้สื่อออนไลน์
 2. อาจารย์มีการสอนแบบบรูณาการกับแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้
บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
หลักสูตรทุกชุดวิชาตามข้อ 2 สามารถจัดเป็นโครงการอบรมระยะสั้นได้

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
สมรรถนะของนักศึกษาชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3
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ชื่อหลักสูตร สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนยังเป็นรูปแบบเรียนในห้องเรียนและลงปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

ฟาร์มสาธิตของสาขาวิชา และฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกร

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

 - พัฒนาจากหลักสูตรเดิม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในรายวิชาชีพประจ�าภาค

เรียน สามารถเข้ามา sit in ในรายวิชาที่สนใจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ของทุก

คนในช่วงวัย เช่น การผลิตเป็ดไข่ การผลิตไก่พื้นเมือง การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

การผลิตแพะ อาหารและการให้อาหาร สุขศาสตร์น�้านมและเนื้อสัตว์ และการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ เป็นต้น

 - มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับการเรียน

การสอนแบบเดิม

 - มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและบุคคล

ภายนอก

  1) ฟาร์มอัจฉริยะทางด้านการเกษตร

  2) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์

  3) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ต้นทุนต�่า
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 3.1 นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา 
โดยในปี2562 มีบัณฑิตที่ได้งานท�าภายใน 1 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา ตรงสาขาที่เรียน 
ร้อยละ 73.33
 3.2 นกัศกึษามทีกัษะทางด้านงานวจิยั นกัศกึษาได้มโีอกาสท�างานวจิยัในรายวชิา
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ รายกลุ่ม
 3.3  นักศึกษามีทักษะการบริการวิชาการกับชุมชน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการของสาขาวิชา ได้แก่ โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โครงการพลังเป็ด
พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐสู่วิถีพอเพียง
 3.4  นกัศกึษามทีกัษะทางด้านภาษาองักฤษ และดจิทิลัขัน้พืน้ฐาน โดยได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษา
อังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

 - มีการบูรณาการระหว่างรายวิชาที่เรียนกับการท�างาน (Wil) โดยในรายวิชา

มีการเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการ และมีการฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษากับหน่วยงาน

ภาคเอกชน

 -  มีรายวิชาที่บูรณาการกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้นักศึกษาออกบริการวิชาการ

กับชุมชน และร่วมท�าวิจัยในพื้นที่ 

 -  หลักสูตรมีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปฏิบัติการ และร้านค้าของหลักสูตร เพื่อ

สร้างเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการระหว่างเรียน

 -  นักศึกษามีการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในสาขา ที่ด�าเนินการในรูปแบบ

ดิจิทัล โดยสร้าง Page facebook หรือการวางขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์

 -  มีรายวิชาที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน

ภาษาให้กับนักศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
หลักสูตรกระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับการจัดคาบสอน 
ให้เหมาะสมเพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน
มีอาจารย์ก�าลังลาศึกษาต่อ จ�านวน 1 คน คือ อาจารย์กมลพรรณ เจือกโว้น ศึกษา 
ต่อระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิา Animal Science ณ National Pingtung University  
of Science and Technology ประเทศไต้หวัน และคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 4.2 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์อบรม ประชุม สัมมนาทัง้ทางวชิาการและ
วชิาชพีหลกัสตูรสนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี และน�าองค์ความรู้นั้นมาเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหลักสูตร โดยจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ให้แก่อาจารย์ คนละไม่เกิน 6,000 บาทต่อปีการศึกษา
 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท�าวิจัยและบริการวิชาการ
หลักสูตรกระตุ้นให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรของบประมาณในการท�างานวิจัยและ
บริการวิชาการทั้งแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยน�าโจทย์วิจัยที่
เป็นความต้องการหรอืปัญหาของท้องถ่ินและร่วมกนัพฒันาโจทย์วจัิยภายในหลักสูตร 
ด�าเนนิงานวจัิย และน�าผลการวจิยัมาเผยแพร่ทัง้ในด้านการบรกิารวชิาการ บรูณาการ
กบัการเรยีนการสอน และเผยแพร่ในรปูแบบการน�าเสนอในงานประชมุวชิาการ หรอื
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันอาจารย์ ประจ�าหลักสูตรทุกคน
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยเป็นทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ�านวน 4 ทุน 
และทุนด�าเนินโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 - ส่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับอาจารย์ ในด้านการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ การออกแบบข้อสอบออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่าน
ระบบดิจิทัล
 -  มีห้องปฏิบัติการฐานข้อมูลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural LAB)  
เพือ่วิเคราะห์ประมวลผลปัจจยัต่างๆ เกีย่วกบัการเกษตร เช่น สภาพอากาศ โรคระบาด 
ราคาสินค้า รวมทั้งการควบคุมระบบการปฏิบัติงานฟาร์ม เพื่อใช้ในการท�านายและ
วิเคราะห์แผนการผลิตในปีต่อไป
 -  มห้ีองปฏิบตักิารทีท่นัสมยั มฟีาร์มอัจฉรยิะทีค่รบวงจร เพือ่รองรบัการท�างาน
วิจัยของอาจารย์
 -  มีเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เพ่ือรองรับการท�าวิจัยเชิงพื้นท่ี และการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

แผ่นดิน จ�านวน 1 ทนุ และในปี พ.ศ. 2562-2563 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมีผลงาน 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จ�านวน 3 เรื่อง
 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีต�าแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรกระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย์และมีการติดตามความ
ก้าวหน้าเป็นระยะ และมหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณให้อาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ท�าผลงานทางวิชาการ 

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 - หลักสูตรมีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ โดยในปี
การศกึษา 2562 หลกัสตูรได้รบัรางวลัหลกัสตูรทีม่ผีลการด�าเนนิงานบรกิารวิชาการดี
เด่น และรางวัลการสร้างผลิตภัณฑ์ประจ�าหลักสูตรดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - นกัศกึษามทีกัษะทางวชิาชพีทีส่ามารถประกอบอาชีพได้เมือ่จบการศึกษา โดย
ในปี 2562 มีบณัฑติทีไ่ด้งานท�าภายใน 1 ปีหลงัส�าเรจ็การศึกษา ตรงสาขาทีเ่รยีน ร้อย
ละ 73.33

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีต่อบโจทย์การเรยีนรูต้ลอดชวีติส�าหรบัคนทุกช่วงวัย
 วัยเด็ก
 - หลกัสตูรยวุชนเกษตร (ลกู-หลานเกษตรกรในพืน้ท่ี อบรมเกีย่วกบัการเลีย้งสตัว์  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์เบื้องต้น)
วัยท�างาน
 -  หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
 -  หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์
 -  หลักสูตรการท�าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์
 -  หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 -  หลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อจ�าหน่าสินค้าปศุสัตว์
วัยเกษียณ
 - หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการของผู้สูงอายุ
 -  หลักสูตรการท�าไข่เค็ม

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมที่จะท�างาน รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว
ได้อย่างมั่นใจ
 -  อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมีผลงานวจัิยหรอืผลงานวชิาการรับใช้สงัคมเพิม่มากขึน้
 - หลักสูตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ในระดับคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชื่อคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญา (ระบุทั้งหมด)
    ปริญญาตรี
    ปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
    สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    สาขาวิชาภาษาไทย
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
    สาขาวิชาภาษาจีน
    สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร คณะมีการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่
 1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและลดความเหลื่อมล�้า
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏอยู่ในเน้ือหาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสังคมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาพุทธทาสศึกษา
 2) คณะได้จดัชดุวชิาเพือ่เป็นหลกัสตูร Non-degree โดยออกแบบหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักลุม่อาชีพต่าง ๆ   
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 12 ชุดวิชา ซึ่งจัดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มสังคม กลุ่มมนุษย์ และ
กลุ่มภาษา
 3) คณะได้น�าเสนอการจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี โดยไม่เจาะสาขาวิชาในชัน้ปีที ่1 เพือ่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจและเลือกสาขาวิชาเอกในชั้นปีที่ 2 โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป
 4) คณะได้จัดท�าหลักสูตรแบบควบรวมระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใช้เวลา 5 ปี 
ผู้เรียนได้รับ 2 ปริญญา คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนควบกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
2. ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต  
 รู้จักตนเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและพึ่งตนเองได้
3. ด้านการวิจัย
 1. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า ความยากจน และสิ่งแวดล้อม
 3. การวิจัยทางศีลธรรมและสันติภาพของสังคม
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาดนตรีสากล
    สาขาวิชาจิตรกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)        90 คน
จ�านวนเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน)    20 คน
จ�านวนนักศึกษา รวม               3,258   คน
(แยกเป็นรายชั้นปี และรายหลักสูตร)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                     223  คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                190  คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                       189  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                    245  คน
รัฐศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                   216  คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                     184  คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                   160  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                      90  คน

4. ด้านบริการวิชาการ
 1. จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
 2. บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
 3. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือกันให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
5. ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 คณะฯ มีการด�าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
 1. ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นทุนในการพัฒนาชีวิตและสังคม
 2. จัดพื้นที่ให้มีการแสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 3. อนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการกับการพัฒนาชีวิตและสังคมในปัจจุบัน
6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
 คณะฯ มีสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ และกลุ่มสังคม 
หลกัสตูรต่าง ๆ  ในกลุม่วชิาเหล่านี ้มกีารมีส่วนร่วมของชมุชนและหน่วยงานต่าง ๆ  บคุลากรของคณะจึงท�าโครงการ
ร่วมกับชุมชนพื้นที่หลายรูปแบบ ทั้งโครงการวิจัย บริการวิชาการ และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อท�าให้พื้นที่มีความ
ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ
7. ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น
 การบูรณาการข้ามศาสตร์ของคณะฯ เป็นการใช้บุคลากรข้ามศาสตร์ในสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ เช่น 
สาขาวิชานวัตกรรมสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 คณะฯ ด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรของนกัศกึษาภาคปกต ิให้สามารถเรยีนแบบสะสมหน่วยกติได้ (Credit 
Bank) โดยจัดท�าเป็นชุดวิชา และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับช่วงวัยต่าง ๆ
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) 199 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)  138 คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)       159 คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)     209 คน
    สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี 2563
    สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                50 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                   60  คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                    47  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                     45  คน
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                         43  คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                     56  คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                   69  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                     29  คน
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                   34  คน
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 - เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี 2563
  

9. ด้านความโดดเด่นของคณะ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นจากด้านอื่น ๆ ดังนี้
 1. มีหลักสูตรที่หลากหลาย
 2. กระบวนการท�าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกเรียนตามความสนใจก่อนเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2
 3. มีการควบรวมหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อลดระยะเวลาของการศึกษา
 4. มีหลักสูตรที่ท�าความร่วมมือกับต่างประเทศ
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 สาขาวิชาภาษาจีน
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)             43 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                     32 คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                  40  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                    19  คน
    สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                    32 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                    34 คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                     25 คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                     34 คน
    สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                    25 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                   41 คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)                     32 คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                  25 คน
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาดนตรีสากล
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)                 36  คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                17  คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)              28  คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                    26  คน
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 สาขาวิชาจิตรกรรม
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)      30 คน
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61)                30 คน
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)            28 คน
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)                 34 คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
รุ่น ๑ (แผน ก) ปี ๒๕๖๒                      12 คน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี 2563
เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
 Yunnan University ประเทศจีน
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลกัสตูร ม ี121 หน่วยกิต มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรจากเดมิให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบัุน
มากขึน้ เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.1 เน้นการปฏบิตัตินได้จรงิตามช่วงช้ันปีของนกัศึกษาลดความเป็นความรู ้เฉพาะทางลง 
และเพิ่มเติมการให้นักศึกษาสามารถน�ามาบูรณาการความรู้กับท้องถิ่นได้แต่ยังคงความเข้มข้นและเข้มแข็งของ
วิชาการทางด้านศิลปะไว้

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดเรียนเป็นชุดวิชา มีทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม 
ตามความยาก ง่าย ของแต่ละช่วงชั้นปี เช่น 
 ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ความสามารถทั่วไป
 ชัน้ปีที ่2 เน้นความรู้ความสามารถทีก่ว้างขวางและความเข้มข้นของศาสตร์ทางศลิปะมากขึน้ ทัง้ทางวชิาการและ
การปฏิบัติ
 ชั้นปีที่ 3 เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรม สามารถสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ทางด้านศิลปกรรม ทาง
ด้านสุนทรียภาพ เป็นเบื้องต้นและน�าความรู้มาบริการชุมชนได้
 ชัน้ปีที ่4 เน้นการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมของนกัศกึษา สามารถน�าองค์ความรูจ้ากชัน้ปีท่ี 1, 2, 3, สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองได้

3. การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
ยกตัวอย่างโครงการเด่นๆ

3. การพฒันาสมรรถนะนกัศกึษา เน้นนกัศกึษาสามารถปฏบิติังานได้จรงิโดยเน้นวิชาทกัษะทางด้านศลิปกรรม เช่น 
การวาดเส้น, สีน�้า, สีน�้ามัน, โดยการให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เป็นคนควบคุมดูแล รวมถึง
การน�านักศึกษาออกบริการวิชาการน�าผลงานศิลปะสร้างสรรค์แก่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและน�าผล
งานศิลปะของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น โครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมซึ่งมีจัดประจ�าทุกที่ 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร เน้นให้อาจารย์ในหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทางด้าน
ศิลปกรรมเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และน�าผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมของอาจารย์เข้า
สู่การเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติรวมถึงให้สาขาวิชามีหอศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงเป็น
แหล่งที่เรียนรู้แลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมสู่ระดับสากล

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตรงโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส�าหรับคนทุกช่วงวัยมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น มีตอบโจทย์ทุกช่วงวัย ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
 1. หลักสูตรศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เน้นความรู้เบื้องต้นทางด้านศิลปะ เช่น วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ วาดเส้นอย่างง่าย 
 2. หลักสูตรศลิปะเพือ่พฒันาคุณภาพ ชวีติ ส�าหรบัคนวยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ เน้นการท�างานศิลปะทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์
มากขึ้น สามารถน�าความรู้ทางศิลปะมาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ได้แก่ วิธีทาสีน�้ามันพื้นฐาน วาดเส้น 1 วาดเส้น 
จนเหมือน 
 3. หลักสูตรศิลปะเพื่อความผ่อนคลาย เป็นความรู้ ทางด้านศิลปกรรม ท่ีกว้างขวางขึ้น เพื่อให้สร้างสรรค์งาน
ศลิปะทีม่สุีนทร ีของศลิปะรปูแบบต่างๆ มองเห็นถึงคุณค่าของความงามของศิลปะทีแ่ตกต่างตามยคุสมยัทีแ่ตกต่างกนั  
ได้แก่ วิชาสุนทรียภาพทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 1. นักศึกษาสามารถน�าความรู้วิชาการทางด้านศิลปกรรม มาปรับใช้บริการรับใช้สังคมในท้องถิ่นได้
 2. นกัศกึษาสามารถน�าองค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากการท�างานบรกิารวชิาการในท้องถิน่มาต่อยอดพฒันาการ
และสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทางด้านศิลปกรรม เป็นรูปแบบของ ตัวเองและน�าเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลได้ 
 3. อาจารย์มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและน�าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้
 4. อาจารย์ทุกคนมีการด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการครบทุกคนในสาขาวิชา
 5. สาขาวิชาเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแสดงผลงาน สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลดจากหลักสูตรเดิม 132 หน่วยกิตเป็น 127 หน่วยกิตโดยมุ่งผลิตบัณฑิต ออก
เป็น 2 แขนง  ได้แก่ แขนงวงโยธวาทิตและแขนงดนตรีสมัยนิยม โดยหลักสูตรมีการจัดประชุมและวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตได้ มีความรู้ความสามารถและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
พุทธศักราช 2561 และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งผลให้บัณฑิต สามารถพัฒนาตนเอง
อย่างมีศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตนเองได้ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพทางด้านงานวิจัยที่
มุ่งสร้างนวัตกรรม ตลอดจนผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและท�านุบ�ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

2. รปูแบบการจัดการเรยีนการสอนเป็นอย่างไร 2. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตร หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติสาขาวชิาดนตรสีากล ได้แบ่งลกัษณะของรายวชิาออกเป็นชุด 
ได้แก่ ชุดวิชาที่เป็นรูปแบบทฤษฎีดนตรีและชุดวิชาทักษะดนตรี ซึ่งชุดวิชาดังกล่าวถือเป็นการช่วยพัฒนาแรงงานท้องถิ่น 
ทีเ่ก่ียวข้องกบังานดนตรไีด้ ส�าหรบัการก�าหนดรายวชิาทีม่กีารบรูณาการข้ามศาสตร์ หลกัสูตรดนตรสีากลได้ก�าหนดให้มรีายวชิา
พืน้ฐานมานษุยวทิยาทางดนตร ีรายวชิาพืน้ฐานสังคมวทิยาทางดนตรรีวมถงึรายวชิาดนตรบี�าบัด ซึง่เป็นรายวชิาทีบ่รูณาการ 
ข้ามศาสตร์ดนตรี และเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

3. การพฒันาสมรรถนะนกัศกึษาเน้นด้านใดบ้าง 3. การพฒันาสมรรถนะนกัศกึษา หลกัสตูรได้เน้นกระบวนการทางการสร้างสมรรถนะท่ีท�างานได้จรงิโดยมุง่เน้นให้นกัศกึษา
ปฏิบตัดินตรไีด้อย่างมศัีกยภาพรวมถงึการปฏบิตัดินตรใีนรปูแบบวงดนตรแีละการประพนัธ์บทเพลงเพือ่ให้มศีกัยภาพพร้อม
ทั้งการเป็นนักดนตรีนักประพันธ์เพลง รวมถึงนักเรียบเรียงดนตรีทั้งวงโยธวาทิตและดนตรีสมัยนิยมซึ่งถือเป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและท�าประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างประจักษ์ต่อไป
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร กระบวนการในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพศักยภาพของอาจารย์ถือ 
เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับศักยภาพของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล
 4.1  ได้มุ่งเน้นให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพของทักษะทางดนตรี โดยการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับ 
การอบรมและเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีได้จัดขึ้น เพื่อให้
อาจารย์ได้น�าความรู้จากการอบรม มาฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา 
 4.2 มุ ่งเน้นให้อาจารย์มีทักษะในการวิจัยทางดนตรีหรือท�างานสร้างสรรค์ดนตรี โดยหลักสูตรได้สนับสนุน 
ให้อาจารย์ท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางดนตรีเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอผลงานโดยรับทุนท้ังภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีและทุนจากภายนอกโดยหลักสูตรได้เล็งเห็นว่ากระบวนการการวิจัยหรือการสร้างสรรค์ทางดนตรี 
ถอืเป็นการสร้างองค์ความรูส้�าคัญให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการสอน นกัศกึษาในหลกัสตูรได้อย่างมคีณุภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป
 4.3 การพัฒนาศกัยภาพของอาจารย์ในการขอต�าแหน่งทางวชิาการ ท้ังหลกัสตูรได้สนบัสนนุให้คณาจารย์ ท�าผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นกระบวนการส�าคัญ ที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นศักยภาพส�าคัญของหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยเเละสะท้อนถึงองค์ความรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรตลอดจนได้ผลผลิตที่เป็นงานวิชาการส�าหรับ
การน�ามาปรับใช้ ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากลได้เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ทางดนตรีมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนทุกช่วงวัย
ส�าหรับการสอนนักศึกษาในหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่นรายวิชาขับร้องประสานเสียง รวมถึงรายวิชาทักษะดนตรีทุกเครื่อง
ดนตรี ในกระบวนการสอนคณาจารย์ได้สอดแทรก องค์ความรู้ ในการปฏิบัติรวมถึง การน�าไปปรับใช้กับผู้ที่สนใจโดยทาง
หลักสูตรได้เล็งเห็นว่าบัณฑิตที่จบไปท�างานบางส่วนอาจเป็นผู้สอนทั้งสถาบันดนตรีรวมถึงโรงเรียนดนตรี ตลอดจนโรงเรียน 
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากที่กล่าวมา กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะดนตรี ทางหลักสูตรได้
เน้นกระบวนการถ่ายทอด และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลทุกช่วงวัยได้

แผ
น
พ

ลิ
ก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
0
1



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม   
 6.1 บัณฑิตในหลักสูตร จะมีความรู้ความสามารถทางทักษะดนตรี รวมถึงทฤษฎีดนตรีและเข้าใจในมานุษยวิทยา
ทางดนตรีรวมถึงสังคมวิทยาทางดนตรี และมีความเข้าใจถึงกระบวนการงานวิจัย สามารถน�าไปต่อยอดในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
 6.2  คณาจารย์ในหลักสูตร มีผลงานวิจัยมากขึ้นและเป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น 
 6.3  คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 6.4  ในหลักสูตรจะมีการ ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีทั้งการเข้าประกวดแข่งขันหรือการแสดงดนตรีในระดับชาติและ
นานาชาติได้และถือเป็นส่วนส�าคัญในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้เป็นที่รู้จัก
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ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
   โครงสร้างหลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
      รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของสาขาเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งมีอยู่
หลากหลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ 
การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบโครงการ การสอนแบบกลุ่มท�างาน การสอน
แบบบรูณาการ ฯลฯ
3. การพัฒนาสมรรถะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง
      การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านความรู ้พื้นฐานทางภาษาไทย 
การประยุกต์ใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ได้แก่ การจัดโครงการ การพูดพิธีการ โครงการ 
ผู้ประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ และ การบรูณาการความรู้ทางภาษาไทยกับท้องถิ่น 
ได้แก่ โครงการการเก็บข้อมูลท้องถิ่น โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงค�า อ�าเภอ
พุนพิน อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สัญจร
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลกัสตูร มุง่เน้นการพฒันาวฒุกิารศึกษาระดบั 
ปริญญาเอก และ ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อน�าไปสู่การขอต�าแหน่งทางวิชาการ
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
    สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลกัสตูรทีผ่ลติบณัฑติให้มคีวามรอบรูท้างภาษาไทย 
รวมทั้งมีอัตลักษณ์ เฉพาะตัวเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในท้องถิ่น

1. โครงสร้างหลกัสูตรเดิม ไม่น้อยกว่า130 หน่วยกติ มกีารปรบัลดรายวชิาเรยีนให้เหลอื
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2. รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร สาขาวชิาภาษาไทย มกีารพฒันาหลกัสตูรเป็น Modular 
(ชุดวิชา) จ�านวน 6 ชุดวิชา คือ
  สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดท�าหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ที่ให้สาขาวิชาจัดท�าหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนไม่จ�ากัดอายุ โดยมีราย
ละเอียดวิชาที่แยกเป็นกลุ่มเพื่อจัดเป็นหลักสูตรต่อไป 
 1. ไวยากรณ์ 
   1.1 วิชาหลักภาษาไทย
    1.2 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
    1.3 ค�าความหมายในภาษาไทย
    1.4 วากยสัมพันธ์ภาษาไทย
   1.5 วิวัฒนาการของภาษาไทย
    1.6 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (วิชาใหม่) 
 2. ภาษาและการสื่อสาร
     2.1 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
     2.2 การพัฒนาการอ่าน
     2.3 การพัฒนาการเขียน
     2.4 การพัฒนาการพูดและการฟัง
     2.5 ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์
    2.6 เทคนิคการสัมภาษณ์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

 3. ภาษาไทย & การประยุกต์
    3.1 ภาษาในการสื่อสารมวลชน
   3.2 การเขียนบันเทิงคดี
     3.3 การเขียนเอกสารส�านักงาน
     3.4 การเขียนสารคดี
    3.5 การจัดการฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นฯ
    3.6 การวิเคราะห์และการน�าเสนอสารฯ 
 4. วรรณคดี & วรรณกรรม
    4.1 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์
    4.2 วรรณกรรมศึกษา
    4.3 วรรณกรรมปัจจุบัน
   4.4 ภาษาวรรณศิลป์
    4.5 ประวัติวรรณคดีไทย
    4.6 วรรณคดีเปรียบเทียบ (ใหม่)
 5. ภาษาถิ่น & บริบททางสังคม
      5.1 ภาษาไทยถิ่น
      5.2 คติชนวิทยา
      5.3 ภาษากับสังคม
      5.4 วรรณกรรมพุทธทาสภิกขุ
      5.5 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ (ใหม่)
      5.6 ภาษาถิ่นกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี (ใหม่)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

 6. ภาษาสู่อาชีพ
      6.1 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
      6.2 การใช้ภาษาไทยในงานวิทยุและโทรทัศน์
      6.3 ทักษะทางภาษาไทยส�าหรับงานเลขานุการ
      6.4 การใช้ภาษาในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ (ใหม่)
      6.5 การใช้ภาษาในงานด้านการขาย (ใหม่)
      6.6 การใช้ภาษาในงานด้านการท่องเที่ยว (ใหม่)
 เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill, 
Up-skill ของแรงงานในท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยง Degree กับ Non-Degree ได้

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทยจะมีสมรรถนะ 
ที่คลอบคลุมรอบด้าน สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในโอกาสท่ีหลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการ และสภาวะของสังคมโลก

4. การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร สาขาภาษาไทยมีแผนในการพัฒนา
ทกัษะทาง Digital ในรายวชิาศึกษาทัว่ไป ซึง่เป็นภาระงานหนึง่ของอาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาภาษาไทย มกีารปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนเป็น Moocs ส่วนในรายวชิาของสาขา
วิชาสนับสนุนให้เพิ่มรูปแบบการสอนที่ให้นักศึกษามีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

5. การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
ส่งเสรมิศกัยภาพในการท�างานทีเ่กีย่วข้องเนือ่งกบัการใช้ภาษาไทยในหลากหลายมติ ิเช่น 
เสริมความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาไทยให้แก่ครูภาษาไทย เสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาใน
การประกอบอาชีพ

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังการพลิกโฉม คือ สาขาวิชาภาษาไทยมี
หลกัสูตรทีม่คีวามรอบรูท้างการใช้ภาษาไทย ทัง้ส่วนทีเ่ป็นความรูพ้ืน้ฐานทางภาษา ความ
รู้ประยุกต์ใช้ ตลอดจนอัตลักษณ์ทางภาษาของท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
     รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ของสาขาเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ซึง่มอียูห่ลาก
หลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ การสอน
แบบอภิปราย การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การสอนแบบกลุ่มท�างาน การสอนแบบบรูณา
การ เป็นต้น
3. การพัฒนาสมรรถะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง
    การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหาร
งานภาครัฐ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐแบบเชิงลึก ผ่าน
กระบวนการบรรยาย อภิปราย วพิากษ์ การบรหิารงานภาครฐั และงานสารบรรณ ตลอด
จนการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรม โครงการ 
ทีใ่ห้นกัศกึษาได้ลงพืน้ท่ีปฏบัิตงิานจรงิ ณ แหล่งเรียนรูใ้นชมุชนและท้องถิน่ มกีารเรยีน
รู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะด้านการ
อยู่ร่วมกันและการเข้าใจบริบทของพื้นท่ีและหน่วยงานให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้  
ได้ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษส�าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์ และให้ในแต่ละรายวิชามีเอกสารประกอบการสอนที่มีหัวข้อเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1. โครงสร้างหลกัสตูรใหม่ ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ โดยมกีารปรบัเพิม่รายวชิาเรยีน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตร
เป็น Modular (ชุดวิชา) จ�านวน 6 ชุดวิชา คือ
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดท�าหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยที่ให้สาขาวิชาจัดท�าหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนไม่จ�ากัด
อายุ และสอดคล้องกับ มอค.1 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
วิชาที่แยกเป็นกลุ่มเพื่อจัดเป็นหลักสูตรต่อไป 
1. องค์การและการจัดการ
 1.1 องค์การและการจัดการภาครัฐและเอกชน
 1.2 เทคนิคการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
 1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 1.4 การจัดการนวัตกรรมชุมชน
 1.5 ภาวะผู้น�า
 1.6 พฤติกรรมองค์การ 
 1.7 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ 
 1.8 การจัดการวิกฤตและความเสี่ยง 
 1.9 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผ
น
พ

ล
ิก
โฉ

ม
 ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
0
6



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
    การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร มุ่งเน้นการพัฒนาวุฒิการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก และ ผลติผลงานทางวชิาการเพือ่น�าไปสู่การขอต�าแหน่งทางวิชาการ ตลอด
จนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
    หลักสูตรมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีองค์ความรู้ครอบคลุมในทุกด้านของศาสตร์
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ซ่ึงสามารถน�าไปสู่การต่อยอดการบริการวิชาการและ
การท�าวิจัยเชิงพื้นที่

2. นโยบายสาธารณะ
 2.1 นโยบายสาธารณะ 
 2.2 การบริหารและการประเมินผลโครงการ 
 2.3 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 2.4 การบริหารการพัฒนา 
 2.5 นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6 การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 2.7 การจัดการในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2.8 นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 
 2.9 การพัฒนาเมืองและชนบท
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3.1. การจัดการทุนมนุษย์ 
 3.2 จริยธรรมส�าหรับนักบริหาร 
 3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.4 การบริหารค่าตอบแทน 
 3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.6 สัมมนาการจัดการทุนมนุษย์ 
 3.7 แรงงานสัมพันธ์ 
 3.8 การจัดการความขัดแย้ง 
4. แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.2 หลักรัฐศาสตร์ 
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  4.3 การเมืองการปกครองและหลักรัฐธรรมนูญ 
 4.4 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.5 การบริหารราชการไทย 
 4.6 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย 
 4.7 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.8 การสัมมนาและกรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 4.10 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
 4.11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
 4.12 หลักกฎหมายปกครอง
5. การคลังและงบประมาณ
 5.1 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
 5.2 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 5.3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
 5.4 การตลาดภาครัฐ
 5.5 ระบบเศรษฐกิจไทย
 5.6 การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ
 5.7 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    นักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะมีสมรรถนะที่คลอบคลุมรอบด้าน 
สามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ในบรบิททีห่ลากหลาย ตอบสนองความต้องการ และสภาวะ
ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านจิตสาธารณะ ความเข้าใจในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ และความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ3 ปี
(2564-2566)

4. การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร
    สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีแผนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้
    4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
    4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและการขอต�าแหน่งทางวิชาการ
    4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการอบรม พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
    4.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Moocs

5. การพัฒนาหลักสูตร 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียน
รู้และฝึกทักษะส�าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้น�าชุมชน และประชาชน เช่น การ
จัดท�าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลกัสตูรการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ภาครฐั เป็นต้น และนอกจากนี ้สาขาจะพฒันาหลกัสูตรระยะสัน้ทีส่อดคล้องกับสภาพ
การท�างานของหน่วยงานภาครฐัให้ทนัยคุสมยั โดยหลกัสูตรจะเป็นการพฒันา Re-skill,  
Up-skill ให้แก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐั ผูน้�าชมุชน ผูน้�าท้องถิน่ และประชาชน รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยง Degree กับ Non-Degree ได้

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังการพลิกโฉม คือ 
    6.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน ท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถสร้างหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
    6.2 อาจารย์ประจ�าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์มอีงค์ความรูท้ีร่อบด้านทางศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ และพร้อมที่จะน�าองค์ความรู้ไปท�าวิจัยและบริการวิชาการ
     6.3 บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีคุณภาพ
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร
  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพเป็นอย่างดีจนสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้งานได้จริง รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อ
เรียนรู้บริบทและวัฒนธรรมสังคมของอาชีพที่ต่างกันไป จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
  มีการด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพซึ่งเน้นความรู้ภาคทฤษฎีและการประยุกต์
ทฤษฎีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
  มีการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) ในบางรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้ประกอบการมาให้ความรู้อาจารย์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้
และการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ออกแบบการเรียนการสอนที่มีความ
ยดืหยุน่และหลากหลาย และจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ อกีทัง้ใช้สือ่และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใน
การสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรายวิชา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
  หลักสูตรระยะสั้นรองรับบุคลากรวัยท�างานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท�างาน

6. ความโดดเด่นของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการด้วยการบูรณาการการเรียนกับการท�างาน (Work 
Integrated Learning: WIL)แบบสลับการเรียนกับการท�างานในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร (Sandwich 
Course) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL จะมีการท�างานในสถานประกอบการต่าง ๆ  ในชั้นปีที่ 2 3 และ 4 เพื่อ
ให้นกัศกึษามคีวามตระหนกัถงึการใช้ภาษาองักฤษในอาชพีทีห่ลากหลาย และเพือ่ให้นกัศึกษาได้ค้นหาความถนดัและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
สถานประกอบการจริงตลอดหลักสูตร
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ในระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ชื่อคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญา (ระบุทั้งหมด)
ปริญญาตรี  จ�านวน 10 หลักสูตร
ปริญญาโท  จ�านวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาวิชาการจดัการธรุกจิค้าปลกี

ประเด็นที่ 1 ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
(ระบุการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะอนาคต 

ทั้งแบบ Degree และ Non Degree รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน)

1. คณะวิทยาการจัดการมุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
สอดคล้องกับโจทย์ภาคการผลิตก�าลังคนกลุ่ม New  
S-Curve กลุ่ม BCG และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน และมีความหลากหลายมากขึ้น ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการกับการ
ท�างาน เพื่อพัฒนาก�าลังคนให้สอดรับกับความต้องการ
ของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคต 
รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการ
ท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในปี 2564 - 
2567 ได้แก่ 

1) หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวิชาธรุกจิเกษตร
มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนองอุตสาหกรรม 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนอง 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

1. คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิต
ก�าลังคนที่มีทักษะที่สอดรับกับ
ความต้องการของสถานประกอบ
การผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการ
พัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่มี
ทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการจริง ส่งผล
ให้สถานประกอบการมีความรู้ความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
เพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นการสร้างราย
ได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาใน
ระหว่างปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรทุก
หลักสูตรของ

1. คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิต
ก�าลังคนที่มีทักษะที่สอดรับกับ
ความต้องการของสถานประกอบ
การผ่านการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน
การพัฒนาทักษะของบัณฑิตจบ
ใหม่ ที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบ
การจริง ส่งผลให้สถานประกอบ
การมีความรู้ความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นและ
ยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนให้กับนักศึกษาในระหว่าง
ปฏิบัติงาน โดยหลักสูตร
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
11. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ) 84 คน
จ�านวนเจ้าหน้าท่ี (สายสนบัสนนุ) 17 คน
จ�านวนนักศึกษา รวม 5,284 คน
นักศึกษาคงอยู่ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 
1/2562 (2 สิงหาคม 2562)

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนองอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบสนอง
อุตสาหกรรมดิจิทัล

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบ
สนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
พลังงาน มุ่งเน้นพฒันาก�าลังคนตอบสนอง BCG Economy 
ของรัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการ
เรียนการสอนและให้ความส�าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท�างาน (Work 
Integrated Learning WIL)
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาก�าลัง
คนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในพื้นที่ผ่าน
กลไกการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท�างาน (Work Integrated 
Learning : WIL)  และกลไกการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบัน
อุดมศึกษาไปยังสถานประกอบการ 
(Talent Mobility) โดยการพัฒนา
อาจารย์โดยการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ (On Job Training)

ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการ
จัดการมีการจัดการเรียนการสอน
และให้ความส�าคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท�างาน (Work Integrated 
Learning WIL)
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาก�าลัง
คนร่วมกนัระหว่างสถานศกึษากับ
สถานประกอบการในพืน้ทีผ่่าน
กลไกการบรูณาการการเรยีนรู้กับ
การท�างาน (work Integrated 
Learning : WIL) และกลไกการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบัน
อุดมศึกษาไปยังสถานประกอบ
การ (Talent mobility) โดยการ
พัฒนาอาจารย์โดยการฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ (On Job 
Training)
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สาขาวิชา 59 60 61 62 รวม
วชิาเอก
คอมพิวเตอร์

102 67 64 76 309

วชิาเอกธรุกิจ
ออนไลน์

- 30 - - 30

วชิาเอกการ
จดัการท่ัวไป

131 86 97 125 439

วชิาเอกบรหิาร
ทรพัย์

82 72 74 82 310

วชิาเอกการตลาด 146 103 67 82 398
วชิาเอกการเป็น
ผูป้ระกอบการ

- 27 17 35 79

วชิาเอกการ
สือ่สารมวลชน

42 32 33 51 158

วชิาเอกการ
ประชาสมัพนัธ์

38 36 31 51 156

สาขาวิชาการ
จดัการธรุกิจค้า
ปลกี

42 66 48 81 237

สาขาวิชาการ
จดัการ
โลจสิติกส์

179 177 170 126 652

สาขาวิชาธรุกิจ
เกษตร

44 79 51 85 259

สาขาวิชาธรุกิจ
อาหาร

49 41 46 71 207

สาขาวิชาการเงนิ
และการธนาคาร

118 80 82 65 345

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

31 28 15 25 99

สาขาวิชาบญัชี 138 161 136 116 551
รวม 1,142 1,085 931 1,071 4,229

2. คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตก�าลังคนที่มีทักษะที่
สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการ
พัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการจริง ส่งผลให้สถาน
ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ให้กับนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการ
สอนและให้ความส�าคัญต่อการจดัการเรยีนการสอนเชิงบูรณา
การกบัการท�างาน (Work Integrated Learning : WIL)
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคนร่วมกันระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ผ่านกลไกการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work Integrated 
Learning : WIL)  และกลไกการเคลื่อนย้ายบุคลากร
จากสถาบันอุดมศึกษาไปยังสถานประกอบการ (Talent 
Mobility) โดยการพัฒนาอาจารย์โดยการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ (On Job Training) 
4. คณะวิทยาการจัดการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประเมิน
และรับรองสมรรถนะสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้น
5. คณะวิทยาการจัดการสร้าง Co-learning Space 
เป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับให้นักศึกษา
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

นักศึกษาคงอยู่ ภาค กศ.บท. 
ภาคเรียนที่ 1/2562 
(2 สิงหาคม 2562)
สาขาวิชา 58 59 60 61 62 รวม

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์

15 - 38 - 23 76

วิชาเอก
การจัดการ
ทั่วไป

21 118 96 150 136 521

วิชาเอกการ
ตลาด

5 23 23 24 27 102

สาขาิชา
การจัดการ
ธรุกิจค้าปลกี 

สาขาชิาการ
จัดการ
โลจิสติกส์

- 21 17 27 34 99

สาขาวิชา
ธุรกิจเกษตร

- - 7 - 23 30

สาขาวิชา
ธุรกิจอาหาร

- - 13 - - 13

สาขาวิชา 
การเงินและ
การธนาคาร

23 24 18 - - 65

สาขาวิชา
บัญชี

- - 35 29 45 109

รวม 64 186 247 230 288 1,015

ประเด็นที่ 2 ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต
(ระบุการพัฒนาสมรรถนะหลักของบัณฑิตแต่ละคณะและ WIL, CWIE)

1. ส�าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมุ่งพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยที่นักศึกษาต้องรับการพัฒนาทักษะ 
การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม ทกัษะสารสนเทศ สือ่เทคโนโลยี  
การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ทีส่อดคล้องกบัการท�างานและการใช้ชวีติในศตวรรษที ่21

1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพิ่มทักษะการปรับตัวทางจิตใจ 
และอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤต
ของชวีติเพือ่ให้สอดคล้องกบักระบวน 
การพัฒนา 4 Q (พัฒนาต่อเนื่อง)
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี (พัฒนา
ต่อเนื่อง) และยกเพิ่มสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic 
(โครงการใหม่)
3. พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในทุก
ชัน้ปี เน้นการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างาน (ยกระดับโครงการเดิม)

1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 เพิ่มทักษะการปรับตัวทาง
จิตใจและอารมณ์ในสถานการณ์
วิกฤตของชีวิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับกระบวนการพัฒนา 4 Q 
(พัฒนาต่อเนื่อง)
2. พฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ 
ให้กับนกัศึกษาในทกุช้ันปี (พัฒนา 
ต่อเนื่อง) และยกเพิ่มสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ   
Toeic (พัฒนาต่อเนื่อง)
3. พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ  
สื่อ เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาใน
ทุกชั้นปี เน้นการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน 
(พัฒนาต่อเนื่อง)
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

นักศึกษาคงอยู่ ระดับปริญญาโท ปี
การศึกษา 2562

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (MBA)
จ�านวน

แผน ก -   7

แผน ข -   33

รวม 40

(แยกเป็นรายชั้นปี และรายหลักสูตร)

เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่
มี MOU)
ภายในประเทศ
1.  คณะวิทยาการจัดการ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
2.  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด     
     (มหาชน)
3.  สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท    
     หลักทรัพย์ไทย
4.  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
     กรุงเทพธนบุรี
5.  เทศบาลต�าบลช้างขวา อ�าเภอ
    กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นที่ 3 ด้านการวิจัย
(ระบุการขับเคลื่อนยกระดับการวิจัยตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยหรือตาม Platform และ Flagship ของ อววน.)

      เป้าหมายด้านการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
คือ ท�าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับ
ชุมชนในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า โดยด�าเนินการดังนี้ 
 1) พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อม
ล�้าในพื้นที่
 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ (Brain circulation) 
เพื่อร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาค
การผลิต บริการ สังคม และชุมชน
2. แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในอนาคต โดย
ด�าเนินการดังนี้ 

      เป้าหมายด้านการวิจัยของ
คณะวิทยาการจัดการคือ ท�าวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้าใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนอง โดยมุ่ง
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับ
ชุมชนในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล�้า โดยด�าเนินการ
ดังนี้ 
     1) พัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวตักรรมเพือ่รองรบัธรุกจินวตักรรม
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล�้าในพื้นที่

       เป้าหมายด้านการวิจัยของ
คณะวิทยาการจัดการคือ ท�า
วิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล�้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์
ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัด
ระนอง  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เป็นการวาง
รากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชน
ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น
ให้สามารถมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพา
ตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้า โดย
ด�าเนินการดังนี้ 
 1) พัฒนาบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่
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6.  การพัฒนางานประกนัคุณภาพการ 
     ศกึษานายกสโมสรนักศกึษา 
     คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยั 
     ราชภฏัภาคใต้
7.   บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
8.   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
9.   สภาอุตสาหกรรม จังหวัด
      สุราษฎร์ธานี
10. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
     พาณิชย์
11. บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จ�ากัด
12. บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
13. บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จ�ากัด
14. ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
     (มหาชน)
15. ธนาคารออมสิน
16. ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 
     (มหาชน)  
18. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
19. ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)

 1) การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบสนองกับการพัฒนา
เชิงพื้นที่
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ 
เพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา อาจารย์ 
สถานประกอบการ และแหล่งทุน
 3) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ
 4) ยกระดับวารสารวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
เข้าสู่ฐาน TCI 1

 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศหรือระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ (Brain 
Circulation) เพือ่ร่วมสร้างขดีความ
สามารถในการแข่งขันให้กับภาค
การผลิต บริการ สังคม และชุมชน
2. แผนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในอนาคต 
โดยด�าเนินการดังนี้ 
 1) การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบ
สนองกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�า
วิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา 
อาจารย์ สถานประกอบการ และ
แหล่งทุน
 3) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ให้ตพีมิพ์ผลงานวจิยัระดับนานาชาติ
 4) พัฒนาคุณภาพวารสารวิจัย
ของคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ฐาน 
TCI 1

 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศหรือระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ 
(Brain Circulation) เพื่อร่วม
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับภาคการผลิต 
บริการ สังคม และชุมชน
2. แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
เพือ่พฒันาเชงิพืน้ทีใ่นอตุสาหกรรม 
เป้าหมายทีม่ศัีกยภาพสงูในอนาคต  
โดยด�าเนินการดังนี้ 
 1) การพัฒนาโจทย์วิจัยให้
ตอบสนองกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน
นักศึกษา อาจารย์ สถาน
ประกอบการ และแหล่งทุน
 3) ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ
 4) พัฒนาคุณภาพวารสาร
วิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
เข้าสู่ฐาน TCI 1
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20. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
21. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
22. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด   
     (มหาชน)
23. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง            
     และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
24. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
      สหกรณ์การเกษตร
25.  ส�านกังานบญัชกิีจจา เพชรพงศ์พนัธ์
26.  บริษัท บังอรและเพื่อนสอบบัญชี 
      จ�ากัด
27.  ส�านักงาน ดี.พี.สุราษฎร์การบัญชี          
      และภาษีอากร
28.  ส�านักงาน ที.เค. การบัญชี
29.  ส�านักงานพุทธชาดการบัญชี
30.  ส�านักงาน J AND M การบัญชี
31.  ส�านักงานบัญชีศรีศักดิ์ รักญาติ
32.  ส�านักงานสอบบัญชี พี ออดิท
33.  ส�านักงานเมธิยา  การบัญชี
34.  หัวหน้าฝ่ายบุคคล ส�านักงาน 
       วรัญญาการบัญชี
35.  ส�านักงานนิตยาการบัญชี

ประเด็นที่ 4 ด้านบริการวิชาการ

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักประการ
หนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ ด้วยการน�าศักยภาพของ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาวิชา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่าน
การฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษาและการวิจัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วย
งานภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการตามพระบรมราโชบาย โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 2) โครงการพัฒนากิจกรรม Startup Thailand
2. โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
3. โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
(Skill for the future) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก โดยด�าเนินการดังนี้
 1) ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน
 2) ความร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน)

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
ภารกิจหลักประการหนึ่งของ
คณะวิทยาการจัดการ ด้วยการน�า
ศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชา มาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ผ่านการ
ฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษาและการ
วิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการตามพระบรมราโชบาย 
โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพฒันาวิสาหกจิชุมชน
 2) โครงการพัฒนากิจกรรม 
Startup Thailand
2. โครงการบริการวิชาการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ด�าเนินการดังนี้

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็น 
ภารกิจหลักประการหนึ่งของ
คณะวิทยาการจัดการ ด้วยการ 
น�าศักยภาพของบุคลากรที่มี 
ความรู้ความสามารถและความ 
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชามา
ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 
ผ่านการฝึกอบรม การให้ค�า
ปรึกษาและการวิจัย ที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย
ให้เกดิความพงึพอใจสูงสดุ โดยได้
รบัการสนับสนนุจากมหาวทิยาลยั
และหน่วยงานภายนอก โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1.   โครงการตามพระบรมราโช
บาย โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน
 2) โครงการพัฒนากิจกรรม 
Startup Thailand
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36. บรษิทับรูพา เทคนคิอล เอน็จิเนยีร่ิง 
     จ�ากัด (มหาชน)
37. เครือข่ายผู้ประกอบการบิสคลับ
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38. บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 
     (มหาชน)
39. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  
     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
40. ชมรมการบริหารงานบุคคลสมุย
41. โครงการสานพลังประชารัฐด้าน
     การพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและ
     การพัฒนาผู้น�า
42. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
     สุราษฎร์ธานี
43. หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด
45. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ส�านักงาน
     คลังเขต 8 และส�านักงานคลัง   
     จังหวัดในเขต 8

 3) จัดตั้งศูนย์ทดสอบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ร่วมมือ
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4) จัดตั้งศูนย์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการ
เงินและการธนาคาร (ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย)

 1) โครงการสถาบันอุดมศึกษา
พี่เลี้ยง
4. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
โดยด�าเนินการดังนี้
 1) ความร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน
 2) ความร่วมมือกับบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 3) จัดตั้งศูนย์ทดสอบสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (ร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
    - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก

2.  โครงการบริการวิชาการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการสถาบนัอุดม
ศกึษาพีเ่ลีย้ง
3. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill 
for the future) โดยได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยด�าเนินการดังนี้
 1) ความร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน
 2) ความร่วมมือกับบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 3) จัดตั้งศูนย์ทดสอบ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ร่วมกับ 
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์กรมหาชน)
   - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
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46. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด
     (มหาชน)
47. ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
48. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
      จ�ากัด (มหาชน)
49. บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
      (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต่างประเทศ
1. Ajman University of Sciences 
    & Technology
2. Guangxi University of Finance 
    and Economics
3. SRU & Ningbo University, P.R. 
    CHINA

ประเด็นที่ 5 ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการ มีการด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม

ที่เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ 2) กิจกรรมที่เป็น 

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะได้เปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้เรียนรู้การให้บริการสังคมและจิตอาสา 

ท�าหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เน้นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ

ปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์

คณะวิทยาการจัดการ มีการด�าเนิน

งานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) 

กิจกรรมที่เป็นการสืบสานศิลป

วัฒนธรรม และ 2) กิจกรรมที่

เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

โดยคณะได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้การให้บริการสังคมและ

จิตอาสา ท�าหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เน้นบูรณาการเข้า

กับการเรียนการสอน การวิจัย และ

ปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะวิทยาการจัดการ มีการ

ด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 

2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมที่

เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

และ 2) กิจกรรมที่เป็นการเผย

แพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะได้

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้

การให้บริการสังคมและจิตอาสา 

ท�าหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาไทย ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เน้นบูรณาการเข้ากับ

การเรียนการสอน การวิจัย และ

ปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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ประเด็นที่ 6 ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(ระบุความสอดคล้องของหลักสูตร การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน

การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน และวิธีสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น)

หลักสูตร การบริการวิชาการ และการวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล�้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
การพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง 
ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่
มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้

หลักสูตร การบริการวิชาการ และ
การวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และลด
ความเหลื่อมล�้าในพื้นที่จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในการ
พัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางราก
ฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้

หลักสูตร การบริการวิชาการ 
และการวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล�้าใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนอง  โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในการพัฒนาและยก
ระดับประเทศให้เป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐาน
ที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น
ให้สามารถมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพา
ตนเองได้

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
2
1



รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเด็นที่ 7 ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น
(ระบบกลไกในการบูรณาการและบริหารจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นเจ้าภาพ)

คณะวิทยาการจัดการตอบจุดเน้นในการพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่ 5 การพัฒนาธุรกิจและ
โลจิสติกส์ ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงมุ่งพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับโจทย์ภาคการผลิตกลุ่ม New 
S-Curve และกลุ่ม BCG ความต้องการของผู้เรียน และ
มีความหลากหลายมากขึ้น ผ่านการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการบูรณาการกับการท�างาน เพื่อพัฒนาก�าลังคน
ให้สอดรบักบัความต้องการของ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศในอนาคต ประกอบด้วย 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง)
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง)  
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง)

คณะวิทยาการจัดการตอบจุดเน้น
ในการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาธุรกิจและ
โลจิสติกส์ ดังนั้น คณะวิทยาการ
จัดการจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่สอดคล้องกับโจทย์ภาคการผลิต
กลุ่ม New S-Curve และกลุ่ม BCG 
ความต้องการของผู้เรียน และมี
ความหลากหลายมากขึ้น ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ 
บูรณาการกับการท�างาน เพื่อพัฒนา
ก�าลังคนให้สอดรับกับความต้องการ
ของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในอนาคต ประกอบด้วย 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง)

คณะวิทยาการจัดการตอบ 
จุดเน้นในการพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่ 5 การ
พฒันาธุรกจิและโลจสิตกิส์ ดงันัน้  
คณะวิทยาการจดัการจงึมุ่งพฒันา 
หลักสตูรใหม่ทีส่อดคล้องกบัโจทย์ 
ภาคการผลิตกลุ่ม New S-Curve
และกลุ่ม BCG ความต้องการของ
ผู้เรียน และมีความหลากหลาย
มากขึ้น ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นการบูรณาการกับ
การท�างาน เพื่อพัฒนาก�าลังคน
ให้สอดรับกับความต้องการของ 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในอนาคต ประกอบด้วย 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง)
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 4) หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
สารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรม
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง)
 5) หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบ
สนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรใหม่)
 6) หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
พลังงาน มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง BCG Econ-
omy ของรัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่)
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับโจทย์
ความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
 1) หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองธุรกิจค้า
ปลีก (หลักสูตรปรับปรุง)
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง)
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองธุรกิจทั้งบุคลากร
ด้านการตลาด การจัดการทั่วไป การบริหาร

 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง)  
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิส 
ติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบ
สนองอุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง)
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต 
ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สุขภาพและความงาม มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรใหม่)

 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง)  
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนองอุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง)
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง)
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพและความงาม  
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
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ทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตร
ปรับปรุง)
 4) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (หลักสูตร
ปรับปรุง)
 5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (หลักสูตร
ปรับปรุง)
 6) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง)

6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มุ่ง
เน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง BCG 
Economy ของรัฐบาลในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่)
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรใหม่ที่
สอดคล้องกับโจทย์ความต้องการ
ของผู้เรียน ดังนี้ 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบ
สนองธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง)
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนองธุรกิจการเงินและ
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง)
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมุ่ง
เน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนองธุรกิจ
ทั้งบุคลากรด้านการตลาด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่)
 6) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
พลังงาน มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนอง BCG Ecoomy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและเคมีชีวภาพ
(หลักสูตรใหม่)
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร
ใหม่ที่สอดคล้องกับโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนองธุรกิจค้าปลีก 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนองธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง)
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การจัดการทัว่ไป การบรหิารทรัพยา
กรมนษุย์ และการเป็นผูป้ระกอบการ  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ)
 4) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่ง
เน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 6) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต 
ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน (หลักสูตรปรับปรุง)
 7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง)

 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มุง่เน้นพฒันาบณัฑติตอบสนอง
ธรุกจิทัง้บคุลากรด้านการตลาด 
การจัดการทั่วไป การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้
ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง)
 4) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง)
 6) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบ
สนองความต้องการของตลาด
แรงงาน (หลักสูตรปรับปรุง)
 7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง)
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ประเด็นที่ 8 ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ระบุการพัฒนากลไกการสะสมหน่วยกิต Credit Bank 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิตของคณะตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ)

การพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับบุคลากรวัยท�างาน
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การถูกจ้างงานของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/reskill) โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้   
1. โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
(Skill for the future) กลุ่ม New S-Curve โดยด�าเนิน
การดังนี้
 1) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนองอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ
 2) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนองอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร   
 3) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนองอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 4) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล

การพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับ
บุคลากรวัยท�างานเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที่
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการถูกจ้าง
งานของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัย
แรงงาน ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น 
(Upskill/reskill) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้   
1. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) กลุ่ม New S-Curve 
โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง 
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง 
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาความรู้และทักษะ
ส�าหรับบุคลากรวัยท�างานเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับ
อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของโลกที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การถูกจ้างงานของทรัพยากร
มนุษย์ที่อยู่ในวัยแรงงาน ผ่าน
การฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/
reskill) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
1. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill 
for the future) กลุ่ม New 
S-Curve โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
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 5) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 6) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานตอบสนอง BCG Economy ของรัฐบาลในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
2. โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
(Skill for the future) โดยด�าเนินการดังนี้
 1) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 3) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 4) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานด้านนิเทศศาสตร์
 5) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานด้านบัญชีบัณฑิต
 6) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 7) โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัย
ท�างานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

 2) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร   
 3) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 4) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมดิจิทัล
 5) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มราย
ได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 6) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างานตอบสนอง 
BCG Economy ของรัฐบาลในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชีวภาพ
2. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) โดยด�าเนินการดังนี้

 2) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร   
 3) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรม
อตุสาหกรรมการบนิและโลจิสตกิส์
 4) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล
 5) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ
 6) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนอง BCG Economy 
ของรัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและเคมีชีวภาพ
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานและการ
ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนวัยท�างาน คนวัยท�างาน
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต
และอาชีพ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

 1) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน สาขาวิชา 
การเงินและการธนาคาร
 3) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
 4) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน ด้าน
นิเทศศาสตร์
 5) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน ด้านบัญชี
บัณฑิต
 6) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน ด้าน
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 7) โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

2. โครงการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท�างาน (Skill 
for the future) โดยด�าเนินการ
ดังนี้
 1) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลกี
 2) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร
 3) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 4) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
ด้านนิเทศศาสตร์
 5) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
ด้านบัญชีบัณฑิต
 6) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน 
ด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับการท�างานและการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนวัยท�างาน  
คนวัยท�างาน ได้รับการพัฒนา 
ความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะด้านภาษาต่าง
ประเทศ

 7) โครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับการท�างานและการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนวัยท�างาน 
คนวัยท�างานได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะด้านภาษาต่าง
ประเทศ

ประเด็นที่ 9 ด้านความโดดเด่นของคณะ

คณะวิทยาการจัดการ ตอบจุดเน้นในการพลิกโฉม
ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่ 5 การพัฒนาธุรกิจและ         
โลจิสติกส์ ดังนั้น ความโดดเด่นของคณะวิทยาการจัดการ
จึงอยู่ที่การมีหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง
กับโจทย์ภาคการผลิตกลุ่ม New S-Curve และกลุ่ม 
BCG ตามความต้องการของผู้เรียน และมีความหลาก
หลายมากขึ้น โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ

คณะวิทยาการจัดการ ตอบจุดเน้น
ในการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาธุรกิจและ
โลจิสติกส์ ดังนั้น ความโดดเด่นของ
คณะวิทยาการจัดการจึงอยู่ที่การมี
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่
สอดคล้องกับโจทย์ภาคการผลิต

คณะวทิยาการจดัการ ตอบจุดเน้น
ในการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
ในประเด็นที่ 5 การพัฒนาธุรกิจ
และโลจิสติกส์ ดังนั้น ความโดด
เด่นของคณะวิทยาการจัดการ 
จึงอยู่ที่การมีหลักสูตรปรับปรุง/
หลักสูตรใหม่
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คณาจารย์ที่มีอยู่ผ่านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้น 
การบูรณาการกับการท�างาน เพื่อพัฒนาก�าลังคนให้สอด
รับกับความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ผลการด�าเนินงานที่
ผ่านมา พบว่า หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ เช่น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก บัณฑิตมีตัวเลขการมีงานท�าเป็น 100% ซึ่ง
หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนควบคู่กับการท�างาน (Work Integrated Learning 
: WIL) ในรปูแบบการเรียนสลบักบัการท�างาน (Sandwich
Course)

กลุ่ม New S-Curve และกลุ่ม BCG 
ความต้องการของผู้เรียน และมี
ความหลากหลายมากขึ้น ผ่านการ
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการ 
บูรณาการกับการท�างาน เพื่อพัฒนา
ก�าลังคนให้สอดรับกับความต้องการ
ของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศในอนาคต

ที่สอดคล้องกับโจทย์ภาคการ
ผลิตกลุ่ม New S-Curve และ
กลุ่ม BCG ความต้องการของ
ผู้เรียน และมีความหลากหลาย
มากขึ้น ผ่านการจัดการเรียนการ
สอน มุ่งเน้นการบูรณาการกับ
การท�างาน เพื่อพัฒนาก�าลังคน
ให้สอดรับกับความต้องการของ 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในอนาคต
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ.2558 มี
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 
หน่วยกิต
 - กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
87 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 39 หน่วยกิต เอก
เลือก 15 หน่วยกิต)
หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
87 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 42 หน่วยกิต เอก
เลือก 21 หน่วยกิต และฝึกปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการค้าปลีก 6 
หน่วยกิต)
หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
87 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 42 หน่วยกิต เอก
เลือก 21 หน่วยกิต และฝึกปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการค้าปลีก 6 
หน่วยกิต)
หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
87 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 42 หน่วยกิต เอก
เลือก 21 หน่วยกิต และฝึกปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการค้า
ปลีก 6 หน่วยกิต)
หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต
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2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบ
การเรียนสลับกับการท�างาน (Sandwich 
Course) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการคือบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน)

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบ
การเรียนสลับกับการท�างาน (Sandwich 
Course) แต่มีการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 2 รูปแบบ (มคอ.2) โดย
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างานภายใต้ความร่วมมือกับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดย
เลือกรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบ
การ มีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และได้บรรจุงานทันทีหลัง
จากส�าเร็จการศึกษา
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างาน ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอื่น ประกอบด้วย 
บริษัท เตือนใจ จ�ากัด, บริษัท เคอร์รี่
เอ็กเพลส จ�ากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษา
เป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง 
แต่ยังคงมีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบ
การเรียนสลับกับการท�างาน (Sandwich 
Course) แต่มีการจัดการเรียนการสอน 
ออกเป็น 2 รูปแบบ (มคอ.2) โดย
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างานภายใต้ความร่วมมือกับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดย
เลือกรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบ
การ มีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และได้บรรจุงานทันทีหลัง
จากส�าเร็จการศึกษา
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างานภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอื่น ประกอบด้วย 
บริษัท เตือนใจ จ�ากัด, บริษัท เคอร์รี่
เอ็กเพลส จ�ากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษา
เป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง
แต่ยังคงมีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนควบคู่กับการท�างาน (Work  
Integrated Learning : WIL) ในรปูแบบ
การเรียนสลับกับการท�างาน (Sandwich 
Course) แต่มีการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 2 รูปแบบ (มคอ.2) โดย
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างานภายใต้ความร่วมมือกับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดย
เลือกรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบ
การ มีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และได้บรรจุงานทันทีหลัง
จากส�าเร็จการศึกษา
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอนสลับ
กับการท�างานภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอื่น ประกอบด้วย 
บริษัท เตือนใจ จ�ากัด, บริษัท เคอร์รี่
เอ็กเพลส จ�ากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษา
เป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง
แต่ยังคงมีรายได้จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
3
2



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้น
ด้านใดบ้าง (ยกตวัอย่างโครงการเด่น ๆ)
หลักสูตรฯ มีการก�าหนดสมรรถนะของ
หลักสูตรฯ ไว้ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 คือ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป
ชั้นปีที่ 2 คือ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านพนักงานช�านาญงาน
ชั้นปีที่ 3 คือ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ชั้นปีที่ 4 คือ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/
ความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรฯ ก�าหนดสมรรถนะของหลัก
สูตรฯ ไว้ดังนี้

ชั้นปี สมรรถนะ

1 มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
พนักงานทั่วไป

2 คือ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านพนักงานช�านาญงาน

3 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

4 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ความเป็นผู้
ประกอบการ

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้วนั้น 
หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนดอัตลักษณ์
ของหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ “คนดี ไอที 
ภาษา ค้าปลีก” ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการ
ก�าหนดการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ แบ่งออกเป็น 
 - รายวิชากลุ่มคนดี จ�านวน 8 
รายวิชา 15 หน่วยกิต
  - รายวิชากลุ่มไอที (Innovation 
Technology) จ�านวน 8 รายวิชา 15 
หน่วยกิต

หลักสูตรฯ ก�าหนดสมรรถนะของหลัก
สูตรฯ ไว้ดังนี้

ชั้นปี สมรรถนะ

1 มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
พนักงานทั่วไป

2 คือ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านพนักงานช�านาญงาน

3 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

4 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ความเป็นผู้
ประกอบการ

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้วนั้น 
หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนดอัตลักษณ์
ของหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ “คนดี ไอที 
ภาษา ค้าปลีก” ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการ
ก�าหนดการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ แบ่งออกเป็น 
 - รายวิชากลุ่มคนดี จ�านวน 8 
รายวิชา 15 หน่วยกิต
 - รายวิชากลุ่มไอที (Innovation 
Technology) จ�านวน 8 รายวิชา 15 
หน่วยกิต

หลักสูตรฯ ก�าหนดสมรรถนะของหลัก
สูตรฯ ไว้ดังนี้

ชั้นปี สมรรถนะ

1 มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
พนักงานทั่วไป

2 คือ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านพนักงานช�านาญงาน

3 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

4 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ความเป็นผู้
ประกอบการ

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้วนั้น 
หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนดอัตลักษณ์
ของหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ “คนดี ไอที 
ภาษา ค้าปลีก” ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการ
ก�าหนดการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ แบ่งออกเป็น 
 - รายวิชากลุ่มคนดี จ�านวน 8 
รายวิชา 15 หน่วยกิต
 - รายวิชากลุ่มไอที (Innovation 
Technology) จ�านวน 8 รายวิชา 15 
หน่วยกิต
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 - รายวิชากลุ่มภาษา จ�านวน 8 
รายวิชา 18 หน่วยกิต
 - รายวิชากลุ่มค้าปลีก จ�านวน 13 
รายวิชา 48 หน่วยกิต รวมถึงรายวิชา
กลุ่มภาคปฏิบัติ (WIL) จ�านวน 8 รายวิชา 
27 หน่วยกิต
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนดตัว
ชี้วัดตามอัตลักษณ์ ไว้ดังนี้
 - กลุ่มวิชาคนดี (KPI : HS) คือ 
จ�านวนนักศึกษาทุจริตจากการท�างานลด
ลงร้อยละ 5 ต่อปี, จ�านวนนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ (ท้อง) ลดลงร้อยละ 
3 ต่อปี และจ�านวนนักศึกษาออกระหว่าง
เรียนลดลงร้อยละ 2 ต่อปี โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะผ่านการสอดแทรกการจัด
กิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้
ประกอบการโดยมุ่งสร้างนักธุรกิจแบบ
ธุรกิจสีเขียว (Green Economy)
 - กลุ่มวิชาไอที (KPI : IT) คือ 
จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 2, 3, 4, 5 โครงการ
เรียงตามล�าดับปี และจ�านวนรางวัลจาก

 - รายวิชากลุ่มภาษา จ�านวน 8 
รายวิชา 18 หน่วยกิต
 - รายวิชากลุ่มค้าปลีก จ�านวน 13 
รายวิชา 48 หน่วยกิต รวมถึงรายวิชา
กลุ่มภาคปฏิบัติ (WIL) จ�านวน 8 รายวิชา 
27 หน่วยกิต
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนดตัว
ชี้วัดตามอัตลักษณ์ ไว้ดังนี้
 - กลุ่มวิชาคนดี (KPI : HS) คือ 
จ�านวนนักศึกษาทุจริตจากการท�างานลด
ลงร้อยละ 5 ต่อปี, จ�านวนนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ (ท้อง) ลดลงร้อยละ 
3 ต่อปี และจ�านวนนักศึกษาออกระหว่าง
เรียนลดลงร้อยละ 2 ต่อปี โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะผ่านการสอดแทรกการจัด
กิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้
ประกอบการโดยมุ่งสร้างนักธุรกิจแบบ
ธุรกิจสีเขียว (Green Economy)
 - กลุ่มวิชาไอที (KPI : IT) คือ 
จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 2, 3, 4, 5 โครงการ
เรียงตามล�าดับปี และจ�านวนรางวัลจาก

 - รายวิชากลุ่มภาษา จ�านวน 8 
รายวิชา 18 หน่วยกิต
 - รายวิชากลุ่มค้าปลีก จ�านวน 13 
รายวิชา 48 หน่วยกิต รวมถึงรายวิชา
กลุ่มภาคปฏิบัติ (WIL) จ�านวน 8 
รายวิชา 27 หน่วยกิต
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนด
ตัวชี้วัดตามอัตลักษณ์ ไว้ดังนี้
 - กลุ่มวิชาคนดี (KPI : HS) คือ 
จ�านวนนักศึกษาทุจริตจากการท�างานลด 
ลงร้อยละ 5 ต่อปี, จ�านวนนักศึกษาที่มี 
ปัญหาด้านสุขภาพ (ท้อง) ลดลงร้อยละ
3 ต่อปี และจ�านวนนกัศกึษาออกระหว่าง
เรียนลดลงร้อยละ 2 ต่อปี โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะผ่านการสอดแทรกการจัด
กิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้
ประกอบการโดยมุ่งสร้างนักธุรกิจแบบ
ธุรกิจสีเขียว (Green Economy)
 - กลุ่มวิชาไอที (KPI : IT) คือ 
จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 2, 3, 4, 5 โครงการ
เรียงตามล�าดับปี และจ�านวนรางวัลจาก
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

การเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเพิ่ม
ขึ้นทุกปี โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการพฒันาและสร้างนวตักรรมเพือ่ 
การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที ่21”
 - กลุ่มวิชาภาษา (KPI : LZ) คือ 
จ�านวนโครงการส่งเสริมภาษาไม่น้อย
กว่าปีละ 2 โครงการ, และมาตรฐาน
ผลภาษาอังกฤษระดับ A2 ก่อนส�าหรับ
การศึกษา โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”
 - กลุ่มวิชาค้าปลีก (KPI : RB) คือ 
จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการฝึกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการจ�านวนร้อยละ 
80, 85 , 90 และ 95 ตามล�าดับปี และ
จ�านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ โดยตวัชี้
วดัดงักล่าวจะผ่านการสอดแทรกการจดั
กจิกรรมภายใต้ “โครงการค้าปลกีเพื่อ
ชุมชน และโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

การเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเพิ่ม
ขึ้นทุกปี โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการพฒันาและสร้างนวตักรรมเพือ่ 
การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที ่21”
 - กลุ่มวิชาภาษา (KPI : LZ) คือ 
จ�านวนโครงการส่งเสริมภาษาไม่น้อย
กว่าปีละ 2 โครงการ, และมาตรฐาน
ผลภาษาอังกฤษระดับ A2 ก่อนส�าหรับ
การศึกษา โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”
 - กลุ่มวิชาค้าปลีก (KPI : RB) คือ 
จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการฝึกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการจ�านวนร้อยละ 
80, 85 , 90 และ 95 ตามล�าดับปี และ
จ�านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้รับการ
บรรจุงานเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาร้อยละ 100  
โดยตวัชีว้ดัดงักล่าวจะผ่านการสอดแทรก 
การจดักิจกรรมภายใต้ “โครงการค้าปลกี 
เพื่อชุมชน และโครงการพัฒนาและส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

การเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเพิ่ม
ขึ้นทุกปี โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการพฒันาและสร้างนวตักรรม
เพือ่การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษ
ที ่21”
 - กลุ่มวิชาภาษา (KPI : LZ) คือ 
จ�านวนโครงการส่งเสริมภาษาไม่น้อย
กว่าปีละ 2 โครงการ, และมาตรฐาน
ผลภาษาอังกฤษระดับ A2 ก่อนส�าหรับ
การศึกษา โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะผ่าน
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”
 - กลุ่มวิชาค้าปลีก (KPI : RB) 
คือ จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจ�านวน
ร้อยละ 80, 85 , 90 และ 95 ตามล�าดับ
ปี และจ�านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้
รับการบรรจุงานเมื่อส�าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 100 โดยตัวชีว้ดัดงักล่าวจะผ่าน 
การสอดแทรกการจัดกิจกรรมภายใต้ 
“โครงกาค้าปลีกเพื่อชุมชน และ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต”

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
3
5



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

หลักสูตร (มุ่งเน้นด้านใด พัฒนา

อย่างไร)

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใน 2 ด้าน 

ประกอบด้วย

 1) การส่งเสรมิทางวชิาการ หลกัสตูร 

มีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะ

หลักสูตรฯ 10 ปี โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการและการ

ศึกษาต่อ ท�าให้มีอาจารย์ที่ได้รับต�าแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2559 – 2561 ปีละ 1 คนตามล�าดับ 

และอาจารย์ที่ก�าลังศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก จ�านวน 1 คน

 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ โดยส่ง

เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการที่

ท�าความร่วมมือ โดยอาจารย์ต้องเข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 1 โครงการต่อปีต่อคน

หลักสูตรฯ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนา

อาจารย์ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย

 1) การส่งเสรมิทางวชิาการ โดยมุง่เน้น

  - การส่งเสรมิทางวชิาการหลกัสตูร 

มีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะ

หลักสูตรฯ 10 ปี โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการและการศึกษา

ต่อ

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน

การสอนในรูปแบบใหม่ ๆ 

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้

สื่อ (Digital Technology) เพื่อส่งเสริม

การเรียนแบบออนไลน์

 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น

กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ

ด้านธุรกิจการค้า ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน

บุคลากรระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับสถานประกอบการ

หลักสูตรฯ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนา

อาจารย์ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย

 1) การส่งเสริมทางวิชาการ โดยมุ่ง

เน้น

  - การส่งเสรมิทางวชิาการ หลกัสตูร 

มีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะ

หลักสูตรฯ 10 ปี โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวชิาการและการศึกษาต่อ

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน

การสอนในรูปแบบใหม่ ๆ 

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้

สื่อ (Digital Technology) เพื่อส่งเสริม

การเรียนแบบออนไลน์

 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น

กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ

ด้านธุรกิจการค้า ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน

บุคลากรระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับสถานประกอบการ

หลักสูตรฯ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนา

อาจารย์ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย

 1) การส่งเสรมิทางวชิาการ โดยมุง่เน้น

  - การส่งเสริมทางวิชาการ 

หลักสูตรมีการก�าหนดแผนพัฒนา

บุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 10 ปี โดย

มุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิตผลงานทาง

วิชาการและการศึกษาต่อ

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน

การสอนในรูปแบบใหม่ ๆ 

  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้

สื่อ (Digital Technology) เพื่อส่งเสริม

การเรียนแบบออนไลน์

 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น

กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ

ด้านธรุกจิการค้า ผ่านกิจกรรมแลกเปลีย่น

บคุลากรระยะสัน้เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกับสถานประกอบการ
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5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ

โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยังไม่มีการด�าเนินการ

หลักสูตรฯ มีการท�าความร่วมมือกับ

บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 

ประกอบด้วย โรบินสัน และไทวัสดุ โดย

หลักสูตรมีการด�าเนินการร่วมมือกับ

สถานประกอบการจัดท�าหลักสูตรเพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เป็นกลุ่ม 

แรกก่อนการขยายผล) จ�านวน 2 หลกัสตูร 

ได้แก่

 1) หลักสูตรระยะสั้น (Re skill) ชื่อ

หลักสูตร “จิตวิทยาการบริการ” 

 2) หลักสูตร (Up skill) โดยมุ่ง

พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่สูงกว่า

อนุปริญญา เพื่อรองรับการได้รับปริญญา

ตรีในอนาคต (ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี)

หลักสูตรฯ มีการขยายผลเพิ่มขึ้นภายใต้

ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ท�า 

ความร่วมมอื (MOU) ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ไว้แล้ว  โดยมีโครงการดังนี้

 1) หลักสูตร (Up skill) โดยมุ่ง

พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่สูงกว่า

อนุปริญญา เพื่อรองรับการได้รับปริญญา

ตรีในอนาคต (ต่อเนื่องจากปี 2564)

 2) หลักสูตร (Re skill) ชื่อหลักสูตร 

“การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ร่วม

กับพนักงานบริษัทนอกเหนือจากบริษัท

ในเครือ CPN โดยก�าหนดเป็นกลุ่ม

พนักงานในบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ 

เช่น บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นต้น

หลักสูตรฯ มีการขยายผลเพิ่มขึ้นภายใต้ 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ท�า

ความร่วมมอื (MOU) ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ไว้แล้ว  โดยมีโครงการดังนี้

 1) หลักสูตร (Up skill) โดยมุ่ง

พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่สูงกว่า

อนุปริญญา เพื่อรองรับการได้รับปริญญา

ตรีในอนาคต (ต่อเนื่องจากปี 2564 และ

ปี 2565)

 2) หลักสูตร (Re skill) ชื่อหลักสูตร 

“การบริหารร้านค้าและการพัฒนา

ทักษะการขาย” ร่วมกับพนักงานบริษัท 

เตือนใจ จ�ากัด
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร

 1) นักศึกษามีงานท�าร้อยเปอร์เซ็นต์

 2) นักศึกษามีรายได้แน่นอนระหว่าง

เรียน

จากการปรับปรุงหลักสูตร ท�าให้เกิด
จุดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตรฯ คือ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลัก
สูตรฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเองได้ จาก 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 หลักสูตรมีรูปแบบการเรียน
แบบรับทุนการศึกษาร่วมกับบริษัท ซีพี
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้
รับทุนการศึกษา ส่งผลให้ นักศึกษามี
งานท�าร้อยเปอร์เซ็นต์ และนักศึกษามี
รายได้แน่นอนระหว่างเรียน
รูปแบบที่ 2 หลักสูตรมีการท�าความร่วม
มอืกบัสถานประกอบการเพิม่ขึน้ ได้แก่ 
บรษัิท เตอืนใจ จ�ากดั, บรษิทั เคอร์ร่ีเอก็
เพลส จ�ากดั, บรษิทั บิก๊ซีซปุเปอร์เซน็เตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) ส่งผลให้นกัศกึษามโีอกาส
เลอืกงานบรรจุทีเ่หมาะสมเพิม่มากขึน้ 
และมรีายได้จากการฝึกงาน
หมายเหตุ : นอกจากนี้ นักศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจาก
รูปแบบที่ 1 มาเป็นรูปแบบที่ 2 ได้โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากการปรับปรุงหลักสูตร ท�าให้เกิด
จุดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตรฯ คือ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลัก
สูตรฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเองได้ จาก 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 หลักสูตรมีรูปแบบการเรียน
แบบรับทุนการศึกษาร่วมกับบริษัท ซีพี
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้
รับทุนการศึกษา ส่งผลให้ นักศึกษามี
งานท�าร้อยเปอร์เซ็นต์ และนักศึกษามี
รายได้แน่นอนระหว่างเรียน
รูปแบบที่ 2 หลักสูตรมีการท�าความร่วม
มือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
บริษัท เตือนใจ จ�ากัด, บริษัท เคอร์รี่เอ็ก
เพลส จ�ากดั, บรษิทั บิก๊ซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาส
เลือกงานบรรจุที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น 
และมีรายได้จากการฝึกงาน
หมายเหตุ : นอกจากนี้ นักศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจาก
รูปแบบที่ 1 มาเป็นรูปแบบที่ 2 ได้โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากการปรับปรุงหลักสูตร ท�าให้เกิด
จุดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตรฯ คือ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลัก
สูตรฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเองได้ จาก 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 หลักสูตรมีรูปแบบการเรียน
แบบรับทุนการศึกษาร่วมกับบริษัท ซีพี
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้
รับทุนการศึกษา ส่งผลให้ นักศึกษามี
งานท�าร้อยเปอร์เซ็นต์ และนักศึกษามี
รายได้แน่นอนระหว่างเรียน
รูปแบบที่ 2 หลักสูตรมีการท�าความร่วม
มือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
บริษัท เตือนใจ จ�ากัด, บริษัท เคอร์รี่เอ็ก 
เพลส จ�ากดั, บริษทั บิก๊ซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) ส่งผลให้นกัศกึษามีโอกาส
เลอืกงานบรรจทุีเ่หมาะสมเพิม่มากขึน้ 
และมีรายได้จากการฝึกงาน
หมายเหตุ : นอกจากนี้ นักศึกษา
สามารถปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนจาก 
รปูแบบที ่1 มาเป็นรปูแบบที ่2 ได้โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

พ.ศ. 2563

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1.  โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ.2559 มี
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
94 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 30 หน่วยกิต 
เอกเลือก 18 หน่วยกิต)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
73 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 33 หน่วยกิต 
เอกเลือก 30 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
73 หน่วยกิต แบ่งเป็น
   - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 33 หน่วยกิต เอก
เลือก 30 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
73 หน่วยกิต แบ่งเป็น
   - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 33 หน่วยกิต เอก
เลือก 30 หน่วยกิต 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

พ.ศ. 2563

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

  - กลุม่วิชาปฏบิติัการและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

  - กลุม่วิชาปฏบัิติการและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

  - กลุม่วิชาปฏบัิติการและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

2. รปูแบบการจดัการการเรยีนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
งานได้จริงในกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรยีนควบคูก่บัการเตรยีมความพร้อม 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ 
จรงิในกลุม่วชิาปฏบิตัแิละฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและเพิ่มเติมความรู้  
และทกัษะของนกัศกึษาให้สามารถปฏิบตัิ 
งานได้เสมือนจริงผ่านการจัดการเรียน
การสอนและฝึกสหกิจศึกษา ภายใต้
โครงการห้องเรียน ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กิจกรรม คือ
 1. ศูนย์ปฏิบัติการจ�าลองโลจิสติกส์ 
อฉัรยิะ (SMART Logistics Simulation 
Center) โดยเป็นการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์
ในท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน
รู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
งานได้เสมือนจริงภายหลังจากจบการ
ศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
งานได้จริงในกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและ
เพิ่มเติมความรู้ และทักษะของนักศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เสมือนจริงผ่าน
การจัดการเรียนการสอนและฝึกสหกิจ
ศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียน ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ
1. ศูนย์ปฏิบัติการจ�าลองโลจิสติกส์อัฉ
ริยะ (SMART Logistics Simulation 
Center) โดยเป็นการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์
ในท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน
รู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
งานได้เสมือนจริงภายหลังจากจบการ
ศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ในกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ 
และทักษะของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติ
งานได้เสมือนจริงผ่านการจัดการเรียน
การสอนและฝึกสหกิจศึกษา ภายใต้
โครงการห้องเรียน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 
2 กิจกรรม คือ
 1. ศูนย์ปฏิบัติการจ�าลองโลจิสติ
กส์อัฉริยะ (SMART Logistics Simula-
tion Center) โดยเป็นการสร้างความร่วม
มือกับสถานประกอบการทางด้านโลจิสติ
กส์ในท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้เสมือนจริงภายหลังจากจบ
การศึกษา
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 2) ศูนย์ประชุมเรียนรู้ทางไกลผ่าน
โครงข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต (SMART 
Conference Center) เป็นโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
อย่างไร้ขีดจ�ากัด โดยนักศึกษาสามารถ
เรยีนรูก้ารปฏบิตัหิน้างานจรงิผ่านภายใน
ห้องเรียน (ส�าหรับข้อจ�ากัดในบางพื้นที่ที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ท่าเรือ บนเรือ
บรรทุกสินค้า บนอากาศยาน ฯลฯ)

 2) ศูนย์ประชุมเรียนรู้ทางไกลผ่าน
โครงข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต (SMART 
Conference Center) เป็นโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
อย่างไร้ขีดจ�ากัด โดยนักศึกษาสามารถ
เรยีนรูก้ารปฏบิตัหิน้างานจรงิผ่านภายใน
ห้องเรียน (ส�าหรับข้อจ�ากัดในบางพื้นที่ที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ท่าเรือ บนเรือ
บรรทุกสินค้า บนอากาศยาน ฯลฯ)

2) ศูนย์ประชุมเรียนรู้ทางไกลผ่าน  
โครงข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต (SMART 
Conference Center) เป็นโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
อย่างไร้ขีดจ�ากัด โดยนักศึกษาสามารถ
เรียนรู้การปฏิบัติหน้างานจริงผ่านภายใน
ห้องเรียน (ส�าหรับข้อจ�ากัดในบางพื้นที่ที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ท่าเรือ บนเรือ
บรรทุกสินค้า บนอากาศยาน ฯลฯ)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีการก�าหนดสมรรถนะของ
หลักสูตรฯ โดยการจัดโครงการเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมให้
กับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้ข้างต้น
แล้ว หลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนดอัต
ลักษณ์เพิ่มเติม ได้แก่
“Attitude, Business Innovation, 
Technical Skill, Smart Logistics” 
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนด
จัดรายวิชาและโครงการอบรมเพิ่ม
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดังกล่าว 
สามารถแบ่งออกเป็น 
โครงการที่ 1 แรงบันดาลใจในอาชีพ
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้ข้างต้น
แล้ว หลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนดอัต
ลักษณ์เพิ่มเติม ได้แก่
“Attitude, Business Innovation, 
Technical Skill, Smart Logistics” 
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนด
จัดรายวิชาและโครงการอบรมเพิ่ม
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดังกล่าว 
สามารถแบ่งออกเป็น 
โครงการที่ 1 แรงบันดาลใจในอาชีพ
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้ข้างต้น
แล้ว หลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนดอัต
ลักษณ์เพิ่มเติม ได้แก่
“Attitude, Business Innovation, 
Technical Skill, Smart Logistics” 
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการก�าหนด
จัดรายวิชาและโครงการอบรมเพิ่มให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดังกล่าว สามารถ
แบ่งออกเป็น 
โครงการที่ 1 แรงบันดาลใจในอาชีพ
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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โครงการที ่2 อบรมความรูด้้านโลจสิตกิส์ 
สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการพัฒนา
สมรรถนะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
โครงการที่ 3 การศึกษาดูงานทางด้าน 
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการที ่2 อบรมความรูด้้านโลจสิตกิส์ 
สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการพัฒนา
สมรรถนะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
โครงการที่ 3 การศึกษาดูงานทางด้าน 
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการที่ 2 อบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ 
สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการพัฒนา
สมรรถนะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
โครงการที่ 3 การศึกษาดูงานทางด้าน 
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะให้
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน 
ซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านที่ 1 ผลิตบัณฑิต มีการส่งเสริม
ให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านที่ 2 งานวิจัยและสร้างสรรค์
วิชาการ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต
งานวิจัยและสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ มีการส่ง
เสริมให้อาจารย์มีการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชนในท้องถิ่น

นอกจากทั้ง 4 พันธกิจดังกล่าวแล้ว ทาง
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีระดับที่สูงขึ้น 
โดยท�าการเพิ่มเติมการส่งเสริมพัฒนา 3 
ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอน ซึ่งมีแผนพัฒนาบุคลากร
เฉพาะหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางด้านโลจิสติกส์ มุ่งเน้นให้อาจารย์มี
ทักษะทางด้านโลจิสติกส์และทักษะทาง
ด้าน Digital มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน

นอกจากทั้ง 4 พันธกิจดังกล่าวแล้ว ทาง
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีระดับที่สูงขึ้น 
โดยท�าการเพิ่มเติมการส่งเสริมพัฒนา 3 
ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอน ซึ่งมีแผนพัฒนาบุคลากร
เฉพาะหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางด้านโลจิสติกส์ มุ่งเน้นให้อาจารย์มี
ทักษะทางด้านโลจิสติกส์และทักษะทาง
ด้าน Digital มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน

นอกจากทั้ง 4 พันธกิจดังกล่าวแล้ว ทาง
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีระดับที่สูงขึ้น 
โดยท�าการเพิ่มเติมการส่งเสริมพัฒนา 3 
ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดย 
มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอน ซึ่งมีแผนพัฒนาบุคลากร
เฉพาะหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางด้านโลจิสติกส์ มุ่งเน้นให้อาจารย์มี
ทักษะทางด้านโลจิสติกส์และทักษะทาง
ด้าน Digital มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน
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ด้านท่ี 4 ด้านการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม  

มกีารส่งเสรมิให้อาจารย์มส่ีวนร่วมกจิกรรม 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 โครงการการศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้อาจารย์มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต
2. ส่งเสรมิด้านการเข้าสูต่�าแหน่งทาง 
วิชาการ หลักสูตรได้มุ่งเน้นให้อาจารย์
พัฒนาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ 
โดยผ่านการพัฒนา ภายใต้ 2 โครงการ 
ได้แก่ 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต�าแหน่งทางวิชาการ มุ่งเน้นให้อาจารย์
มีการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
ต�ารา หนังสือ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการ

 โครงการการศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้อาจารย์มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต
3. ส่งเสริมด้านการเข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรได้มุ่งเน้นให้อาจารย์
พัฒนาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ 
โดยผ่านการพัฒนา ภายใต้ 2 โครงการ 
ได้แก่ 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต�าแหน่งทางวิชาการ มุ่งเน้นให้อาจารย์
มีการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
ต�ารา หนังสือ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการ

 โครงการการศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้อาจารย์มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต
4. ส่งเสริมด้านการเข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรได้มุ่งเน้นให้อาจารย์
พัฒนาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ 
โดยผ่านการพัฒนา ภายใต้ 2 โครงการ 
ได้แก่ 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต�าแหน่งทางวิชาการ มุ่งเน้นให้อาจารย์
มีการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
ต�ารา หนังสือ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

พ.ศ. 2563

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 โครงการสร้างศักยภาพในด้าน
งานวิจัย มุ่งเน้นให้อาจารย์ท�างานวิจัย
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา 
อาจารย์ และสถานประกอบการในพื้นที่
3) ส่งเสริมด้านการบริการวิชาการ มุ่ง
เน้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์
กับองค์กรทางการศึกษา

 โครงการสร้างศักยภาพในด้าน
งานวิจัย มุ่งเน้นให้อาจารย์ท�างานวิจัย
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา 
อาจารย์ และสถานประกอบการในพื้นที่
3) ส่งเสริมด้านการบริการวิชาการ มุ่ง
เน้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์
กบัสถานประกอบการทางด้านโลจสิตกิส์ 
ในท้องถิ่น

 โครงการสร้างศักยภาพในด้านงาน
วิจัย มุ่งเน้นให้อาจารย์ท�างานวิจัยใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา อาจารย์ 
และสถานประกอบการในพื้นที่
3) ส่งเสริมด้านการบริการวิชาการ มุ่ง
เน้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์
กับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ยังไม่มีการด�าเนินการ

หลักสูตรฯ สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ให้กับกลุ่มเป้า
หมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใต้โครงการหลักสูตรอบรม Smart 
Logistics Competency ระยะสั้น 
จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรโปรแกรมการขนส่ง 
(Parcel Logistics) 
 2. หลกัสตูรโปรแกรมปฏิบัติการ
คลังสินค้า (WMS) 

หลักสูตรฯ สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ให้กับกลุ่มเป้า
หมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใต้โครงการหลักสูตรอบรม Smart 
Logistics Competency ระยะสั้น 
จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรโปรแกรมการขนส่ง 
(Parcel Logistics) 
 2. หลกัสตูรโปรแกรมปฏิบัติการ
คลังสินค้า (WMS) 

หลักสูตรฯ สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ให้กับกลุ่มเป้า
หมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใต้โครงการหลักสูตรอบรม Smart 
Logistics Competency ระยะสั้น 
จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรโปรแกรมการขนส่ง 
(Parcel Logistics) 
 2. หลกัสตูรโปรแกรมปฏิบัติการคลัง
สินค้า (WMS) 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

พ.ศ. 2563

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 3. หลักสูตรมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล 
(Security Standard Maritime 
Transport)  
    4.  หลักสตูรธรุกิจการน�าเข้า - ส่งออก 
 (Import - Export) 

 3. หลักสูตรมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล 
(Security Standard Maritime 
Transport)  
    4. หลกัสตูรธรุกิจการน�าเข้า – ส่งออก 
(Import - Export) 

 3. หลักสูตรมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล 
(Security Standard Maritime 
Transport)  
     4. หลักสูตรธุรกิจการน�าเข้า – ส่งออก 
(Import - Export) 

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร

 1) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีความ

ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 2) เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

1. เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการโลจสิตกิส์ หนึง่เดยีวในพืน้ทีภ่าคใต้

2. เป็นหลกัสตูรท่ีอยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรม 

อนาคต (New S Curve) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัด

การโลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคน

ตอบสนองอุตสาหกรรมการบินและ

โลจิสติกส์

3. เป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีความ

ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบัน

1. เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์ หนึ่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้

2. เป็นหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลัง

คนตอบสนองอุตสาหกรรมการบินและ

โลจิสติกส์

3. เป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีความต้อง

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและยังคง

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบัน

1. เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์ หนึ่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้

2. เป็นหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคต (New S Curve) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์ มุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนตอบ

สนองอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

3. เป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีความต้อง

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและยังคง

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า133 หน่วยกิต
        1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
      จ�านวนไม่น้อยกว่า33  หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน)  
39 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
       - กลุม่วิชาปฏบิติัการและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
        1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
         จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
  2) หมวดวิชาเฉพาะ
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ
   - กลุม่วิชาเนือ้หา (วชิาแกน) 
18 หน่วยกิต
   - กลุม่วชิาบงัคับ 45 หน่วยกติ
   - กลุม่วชิาเลอืก 15 หน่วยกติ
        - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรือสหกจิศึกษา  
7 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
 1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
     1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
         จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ
   - กลุม่วชิาเนือ้หา (วชิาแกน) 
18 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาบังคบั 45 หน่วยกติ
   - กลุม่วชิาเลอืก 15 หน่วยกิต
       -  กลุ่มวชิาปฏบิตักิารและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
7 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
        1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
        จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ
   - กลุม่วิชาเนือ้หา (วชิาแกน) 
18 หน่วยกิต
   - กลุ่มวชิาบงัคับ 45 หน่วยกติ
   - กลุม่วชิาเลอืก 15 หน่วยกติ
        - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกจิศึกษา  
7 หน่วยกิต
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
   การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ จัดภาคการศึกษาแบบทวิภาค

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 1. การจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท�างาน (Work Inte-
grated Learning: WiL) โดยมีรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรดังนี้
      1.1 การจัดการเรียนการสอน 
มีลักษณะเป็นชุดวิชา (Modular 
Based)
      1.2 การจัดการเรียนการสอน
แบบการก�าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (Pre-course Experience) 
ร่วมกับ การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน 
(Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) การบรรจุให้ท�างานหรือ
การฝึกเฉพาะต�าแหน่ง (Placement 
or Practicum) และ แซนวิชแบบบาง 
(Thin Sandwich) โดยจัดภาคการ
ศึกษาแบบไตรภาค
     1.3 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส�าหรับ
คนทุกช่วงวัยได้   

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 1. การจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท�างาน (Work Inte-
grated Learning: WiL) โดยมีรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรดังนี้
     1.1 การจัดการเรียนการสอน
มีลักษณะเป็นชุดวิชา (Modular 
Based)
     1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ
การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการ
ศึกษา (Pre-course Experience) 
ร่วมกับ การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน 
(Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) การบรรจุให้ท�างานหรือ
การฝึกเฉพาะต�าแหน่ง (Placement 
or Practicum) และ แซนวิชแบบบาง 
(Thin Sandwich) โดยจัดภาคการ
ศึกษาแบบไตรภาค
    1.3 รายวิชาในหลักสูตรสามารถ
น�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส�าหรับคนทุก
ช่วงวัยได้   

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 1. การจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท�างาน (Work 
Integrated Learning: WiL) โดยมีรูป
แบบการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
      1.1 การจัดการเรียนการสอนมี
ลกัษณะเป็นชดุวิชา (Modular Based)
      1.2 การจัดการเรียนการสอน
แบบการก�าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (Pre-course Experience) 
ร่วมกับ การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน 
(Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) การบรรจุให้ท�างานหรือ
การฝึกเฉพาะต�าแหน่ง (Placement 
or Practicum) และ แซนวิชแบบบาง 
(Thin Sandwich) โดยจัดภาคการ
ศึกษาแบบไตรภาค
      1.3 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส�าหรับ
คนทุกช่วงวัยได้  

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
4
7



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

   1.4 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถช่วยพัฒนาคนทุกช่วงวัย ใน
ด้านการเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน(Reskill) และการพัฒนาทักษะ
เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และ
สามารถปรบัใช้ในบรบิทใหม่ทีเ่กิดขึน้ได้ 
(Upskill) 
       1.5 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถเชื่อมโยงกับ Degree และ 
Non Degree ได้ โดยการก�าหนด
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเก็บไว้เป็น 
Credit Bank
       1.6 จัดภาคการศึกษาแบบ
ไตรภาค
      1.7 จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สหกิจศึกษา / ฝึกงาน ในภาคเรียน
สุดท้าย
 2. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการเงิน
และการธนาคารดิจิทัล (Entrepre-
neur and Digital Finance  Officer 
and banker) 

   1.4 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถช่วยพฒันา คนทกุช่วงวยั ในด้าน 
การเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
(Reskill) และการพัฒนาทักษะเดิมที่
มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถ
ปรับใช้ในบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นได้ 
(Upskill) 
       1.5 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถเชื่อมโยงกับ Degree และ 
Non Degree ได้ โดยการก�าหนด
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเก็บไว้เป็น 
Credit Bank
       1.6 จัดภาคการศึกษาแบบ
ไตรภาค
       1.7 จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สหกิจศึกษา / ฝึกงาน ในภาคเรียน
สุดท้าย 
 2. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการเงิน
และการธนาคารดิจิทัล (Entrepre-
neur and Digital Finance  Officer 
and banker)

    1.4 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถช่วยพัฒนา คนทุกช่วงวัย ใน
ด้านการเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน(Reskill) และการพัฒนาทักษะ
เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และ
สามารถปรบัใช้ในบรบิทใหม่ทีเ่กิดขึน้ได้  
(Upskill) 
       1.5 รายวิชาในหลักสูตร
สามารถเชื่อมโยงกับ Degree และ 
Non Degree ได้ โดยการก�าหนด
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเก็บไว้เป็น 
Credit Bank
     1.6 จัดภาคการศึกษาแบบ
ไตรภาค
     1.7 จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สหกิจศึกษา / ฝึกงานในภาคเรียน
สุดท้าย 
 2. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการเงิน
และการธนาคารดิจิทัล (Entrepre-
neur and Digital Finance  Officer 
and banker)
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 3. สร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
ในการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ
   4. จัดท�าหลักสูตรทางการเงิน
ระยะสั้น
   5.  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial  Technology : FinTech) 
และผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
(IC)

  3. สร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
ในการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ
   4. จัดท�าหลักสูตรทางการเงิน
ระยะสั้น
   5. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial  Technology : FinTech) 
และผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
(IC)

   3. สร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
ในการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ
   4. จัดท�าหลักสูตรทางการเงิน
ระยะสั้น
   5. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial  Technology : FinTech) 
และผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
(IC)แผ
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
การพัฒนานักศึกษาจะถูกก�าหนดไว้ใน มคอ. 
2 โดยหลักสูตรจะจัดท�าโครงการ/กิจกรรมขึ้น
มารองรับ ให้ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับตามชั้นปี
การศึกษา รวมทั้งประสบการณ์และความรู้ /
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 
2564 หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอม
ให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เมื่อจบการศึกษาดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ต้องมีสมรรถนะด้านงานสารบรรณ 
(อิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม 
 3. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
 4.  การบริการเป็นเลิศ
 5. การท�างานเป็นทีม
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. ทักษะการประสานงาน 
 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 
2565 หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอม
ให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เมื่อจบการศึกษาดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ต้องมีสมรรถนะด้านงานสารบรรณ 
(อิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม 
 3. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
 4.  การบริการเป็นเลิศ
 5. การท�างานเป็นทีม
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. ทักษะการประสานงาน 
 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 
2566 หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอม
ให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เมื่อจบการศึกษาดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ต้องมีสมรรถนะด้านงานสารบรรณ 
(อิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม 
 3. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
 4.  การบริการเป็นเลิศ
 5. การท�างานเป็นทีม
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. ทักษะการประสานงาน 
 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 4. ทักษะการบริหารข้อมูล
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สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2
   สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี / 
ด้านการธนาคาร
    สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี
   1. คุณธรรมจริยธรรม (Integrity)
   2. การบริการที่ดี(Service mind)
   3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement 
Motivation)
   4. การท�างานเป็นทีม (Teamwork)
   5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
   1. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
   2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
   3. ทกัษะการบรหิารจดัการฐานข้อมลู
    สมรรถนะด้านการธนาคาร
    1. ด้านการบริการด้วยใจ (Service 
Mind)
    2. ด้านการยึดในคณุธรรม (Integrity)

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2
   สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี / 
ด้านการธนาคาร
    สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี
   1. คุณธรรมจริยธรรม (Integrity)
   2. การบริการที่ดี(Service mind)
   3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement 
Motivation)
   4. การท�างานเป็นทีม (Teamwork)
   5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
   1. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
   2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
   3. ทกัษะการบรหิารจดัการฐานข้อมลู
    สมรรถนะด้านการธนาคาร
    1. ด้านการบริการด้วยใจ (Service 
Mind)
    2. ด้านการยึดในคณุธรรม (Integrity)

 สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2
   สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี / 
ด้านการธนาคาร
    สมรรถนะด้านการเงินและบัญชี
   1. คุณธรรมจริยธรรม (Integrity)
   2. การบริการที่ดี(Service mind)
   3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement 
Motivation)
   4. การท�างานเป็นทีม (Teamwork)
   5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)
   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
   1. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
   2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
   3. ทกัษะการบรหิารจดัการฐานข้อมลู
    สมรรถนะด้านการธนาคาร
    1. ด้านการบริการด้วยใจ (Service 
Mind)
    2. ด้านการยดึในคณุธรรม (Integrity)
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   3. ด้านการใส่ใจ ใฝ่รู้ 
(Passion to Learn) 
    4. ด้านการบูรณาการทีม
(Teamwork)
    5. ด้านมุ่งผลลัพธ์ 
(Result Oriented) 
    6. ด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge)
    7. ด้านความรู้(Knowledge)
    โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปท�างานในส�านักงาน
    2. ความสามารถในการใช้เครื่องใช้
ส�านักงาน
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะความสัมพันธ์กับชุมชน
ในพื้นที่

  3. ด้านการใส่ใจ ใฝ่รู้ 
(Passion to Learn) 
    4. ด้านการบูรณาการทีม
(Teamwork)
    5. ด้านมุ่งผลลัพธ์
(Result Oriented) 
    6. ด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge)
    7. ด้านความรู้(Knowledge)
    โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปท�างานในส�านักงาน
    2. ความสามารถในการใช้เครื่องใช้
ส�านักงาน
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะความสัมพันธ์กับชุมชน
ในพื้นที่

  3. ด้านการใส่ใจ ใฝ่รู้ 
(Passion to Learn) 
    4. ด้านการบูรณาการทีม
(Teamwork)
    5. ด้านมุ่งผลลัพธ์ 
(Result Oriented) 
    6. ด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge)
    7. ด้านความรู้(Knowledge)
    โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปท�างานในส�านักงาน
    2. ความสามารถในการใช้เครื่องใช้
ส�านักงาน
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะความสัมพันธ์กับชุมชน
ในพื้นที่
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  สมรรถนะด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการ
แนะน�าการลงทุน / นักวิเคราะห์การ
ลงทุน / วาณิชธนากร
   1. ด้านการใช้ภาษา 
   2. ด้านการบริหารการฝึกอบรมและ
การถ่ายทอด 
   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   4. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง 
   5. ด้านระบบและกระบวนการซือ้-ขาย 
   6. ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
   7. ด้านการให้ค�าปรึกษาในการ
ลงทุน 
   8. ด้านการสืบค้นข้อมูล 
   9. ด้านการท�างานเป็นทีม 
   10. ด้านความรู้ทางเศรษฐกิจ
   11.ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
   

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  สมรรถนะด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการ
แนะน�าการลงทุน / นักวิเคราะห์การ
ลงทุน / วาณิชธนากร
   1. ด้านการใช้ภาษา 
   2. ด้านการบริหารการฝึกอบรมและ
การถ่ายทอด 
   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   4. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง 
   5. ด้านระบบและกระบวนการซือ้-ขาย 
   6. ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
   7. ด้านการให้ค�าปรึกษาในการ
ลงทุน 
   8. ด้านการสืบค้นข้อมูล 
   9. ด้านการท�างานเป็นทีม 
   10. ด้านความรู้ทางเศรษฐกิจ
   11.ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
   

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  สมรรถนะด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการ
แนะน�าการลงทุน / นักวิเคราะห์การ
ลงทุน / วาณิชธนากร
   1. ด้านการใช้ภาษา 
   2. ด้านการบริหารการฝึกอบรมและ
การถ่ายทอด 
   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   4. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง 
   5. ด้านระบบและกระบวนการซือ้-ขาย 
   6. ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
   7. ด้านการให้ค�าปรึกษาในการ
ลงทุน 
   8. ด้านการสืบค้นข้อมูล 
   9. ด้านการท�างานเป็นทีม 
   10. ด้านความรู้ทางเศรษฐกิจ
   11.ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
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 โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
    2. ความสามารถในการติดต่อ
สื่อสาร(เขียนและน�าเสนอรายงาน)
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะด้านเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน

 โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
    2. ความสามารถในการติดต่อ
สื่อสาร(เขียนและน�าเสนอรายงาน)
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะด้านเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน

   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
    1. ความสามารถด้านโปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
    2. ความสามารถในการติดต่อ
สื่อสาร(เขียนและน�าเสนอรายงาน)
    3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
    5. ทักษะด้านเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   สมรรถนะด้านการวางแผนทางการเงนิ  
(นักวางแผนทางการเงิน)
    1. การบริหารการเงิน 
(Financial Management)
     2. การบริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management)
    3. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   สมรรถนะด้านการวางแผนทางการเงิน 
(นักวางแผนทางการเงิน)
    1. การบริหารการเงิน 
(Financial Management)
     2. การบริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management)
    3. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management)

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   สมรรถนะด้านการวางแผนทางการเงิน 
(นักวางแผนทางการเงิน)
    1. การบริหารการเงิน 
(Financial Management)
     2. การบริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management)
    3. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management)
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)
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   โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
 1. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 
(Professional Responsibility) 
   2. แนวทางปฏิบัติงาน (Practice) 
   3. การสื่อสาร (Communication) 
    4. การรับรู้และความเข้าใจ 
(Cognitive)

...................................................................

  นอกจากหลักสูตรจะพัฒนา
นักศึกษาตามสมรรถนะแต่ละชั้นปีแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสายอาชีพที่จะ
ปฏิบัติงานในอนาคตแล้ว หลักสูตรยัง
มุ่งพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
    1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการ
เงินการธนาคารดิจิทัล
    2. พัฒนาทักษะด้าน Microsoft 
Office เพื่อการสอบใบอนุญาต IC3
    3. พัฒนาโดยการยกระดับภาษา
อังกฤษ (Supportive English 
Enrichment Program) เพื่อให้เข้า
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจาก

  โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะที่
จ�าเป็นในด้าน
  1. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 
(Professional Responsibility) 
  2. แนวทางปฏิบัติงาน (Practice) 
  3. การสื่อสาร (Communication) 
  4. การรับรู้และความเข้าใจ 
(Cognitive)

.................................................................. 

 นอกจากหลักสูตรจะพัฒนา
นักศึกษาตามสมรรถนะแต่ละชั้นปีแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสายอาชีพที่จะ
ปฏิบัติงานในอนาคตแล้ว หลักสูตรยัง
มุ่งพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
    1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการ
เงินการธนาคารดิจิทัล
    2. พัฒนาทักษะด้าน Microsoft 
Office เพื่อการสอบใบอนุญาต IC3
    3. พัฒนาโดยการยกระดับภาษา
อังกฤษ (Supportive English 
Enrichment Program) เพื่อให้เข้า
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจาก

    โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องมีทักษะ
ที่จ�าเป็นในด้าน
    1. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 
(Professional Responsibility) 
    2. แนวทางปฏิบัติงาน (Practice) 
    3. การสื่อสาร (Communication) 
    4. การรับรู้และความเข้าใจ 
(Cognitive)

...................................................................

   นอกจากหลักสูตรจะพัฒนา
นักศึกษาตามสมรรถนะแต่ละชั้นปีแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสายอาชีพที่จะ
ปฏิบัติงานในอนาคตแล้ว หลักสูตรยัง
มุ่งพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
    1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการ
เงินการธนาคารดิจิทัล
    2. พัฒนาทักษะด้าน Microsoft 
Office เพื่อการสอบใบอนุญาต IC3
    3. พัฒนาโดยการยกระดับภาษา
อังกฤษ (Supportive English 
Enrichment Program) เพื่อให้เข้า
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจาก
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
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ศูนย์ทดสอบภาษาที่ได้รับมาตรฐาน
เทียบเคียง Common European 
Framework of Reference for 
Languages [CEFR] อาทิ SRU-Test, 
TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET
    4. พฒันาทกัษะด้าน Smart  Living
    5. เพิ่มทักษะด้านการจัดการการ
เงินส�าหรับผู้ประกอบการ sme
    6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวางแผน
ทางการเงิน ตามสมรรถนะที่ก�าหนดไว้
   7. พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการ
ท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21โดยการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเภทห้องปฏิบัติการการเงิน พร้อม
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร  และโปรแกรม
ส�าเร็จรปูทางการเงนิ 
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
   8. หลักสูตรพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์
เก่า เพื่อพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ให้
แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถปรับ
ใช้ในบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นได้ (Upskill) 

ศูนย์ทดสอบภาษาที่ได้รับมาตรฐาน
เทียบเคียง Common European 
Framework of Reference for 
Languages [CEFR] อาทิ SRU-Test, 
TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET
    4. พฒันาทกัษะด้าน Smart  Living
    5. เพิ่มทักษะด้านการจัดการการ
เงินส�าหรับผู้ประกอบการ sme
    6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวางแผน
ทางการเงิน ตามสมรรถนะที่ก�าหนดไว้
   7. พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการ
ท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21โดยการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเภทห้องปฏิบัติการการเงิน พร้อม
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร  และโปรแกรม
ส�าเร็จรปูทางการเงนิ 
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
   8. หลักสูตรพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์
เก่า เพื่อพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ให้
แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถปรับ
ใช้ในบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นได้ (Upskill) 

ศูนย์ทดสอบภาษาที่ได้รับมาตรฐาน
เทียบเคียง Common European 
Framework of Reference for 
Languages [CEFR] อาทิ SRU-Test, 
TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET
    4. พฒันาทกัษะด้าน Smart  Living
    5. เพิ่มทักษะด้านการจัดการการ
เงินส�าหรับผู้ประกอบการ sme
    6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวางแผน
ทางการเงิน ตามสมรรถนะที่ก�าหนดไว้
   7. พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการ
ท�างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21โดยการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเภทห้องปฏิบัติการการเงิน พร้อม
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร  และโปรแกรม
ส�าเร็จรปูทางการเงนิ 
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
   8. หลักสูตรพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์
เก่า เพื่อพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ให้
แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถปรับ
ใช้ในบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นได้ (Upskill) 
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และ เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
(Reskill) ให้กับนักศึกษา
   9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดอบรม
การสร้างรายได้ให้นักการเงินและการ
ธนาคาร

และ เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
(Reskill) ให้กับนักศึกษา
   9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดอบรม
การสร้างรายได้ให้นักการเงินและการ
ธนาคาร

และ เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
(Reskill) ให้กับนักศึกษา
   9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดอบรม
การสร้างรายได้ให้นักการเงินและการ
ธนาคาร

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
การพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4. การพฒันาศกัยภาพอาจารย์ใน
หลกัสตูร
 1. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมและสอบใบประกอบวิชาชีพด้าน
การเงินและการธนาคาร
  2. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ (ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ)
  3. มุ่งเน้นให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติการ
ลงทุนทางออนไลน์
  4. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมการใช้เทมเพลตทางการเงิน
ออนไลน์กับสถาบันการเงิน

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 1. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมและสอบใบประกอบวิชาชีพด้าน
การเงินและการธนาคาร
  2. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ (ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ)
  3. มุ่งเน้นให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติการ
ลงทุนทางออนไลน์
  4. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมการใช้เทมเพลตทางการเงิน
ออนไลน์กับสถาบันการเงิน

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 1. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมและสอบใบประกอบวิชาชีพด้าน
การเงินและการธนาคาร
  2. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ (ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ)
  3. มุ่งเน้นให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติการ
ลงทุนทางออนไลน์
  4. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมการใช้เทมเพลตทางการเงิน
ออนไลน์กับสถาบันการเงิน
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  5. มุ่งเน้นให้อาจารย์เพิ่มทักษะ
ด้านระบบการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น cashless society
   6. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่ง
ทางวิชาการและศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
   7. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทางการเงิน
และการธนาคารในรูปแบบดิจิทัล
   8. สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ชาติและนานาชาติ

 5. มุ่งเน้นให้อาจารย์เพิ่มทักษะ
ด้านระบบการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น cashless society
   6. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่ง
ทางวิชาการและศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
   7. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทางการเงิน
และการธนาคารในรูปแบบดิจิทัล
   8. สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ชาติและนานาชาติ

 5. มุ่งเน้นให้อาจารย์เพิ่มทักษะ
ด้านระบบการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น cashless society
 6. มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่ง
ทางวิชาการและศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
  7. มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทางการเงิน
และการธนาคารในรูปแบบดิจิทัล
  8. สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ชาติและนานาชาติ
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5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 1. หลักสูตรเดิม ปี 2563 ลักษณะการ
อบรมจะอยู่ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
   การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้ประกอบการ/
ผู้ท�าบัญชี

การวิเคราะห์งบการเงิน
ส�าหรับผู้ประกอบการที่
มิได้จบสายการเงิน

ผู้ประกอบการที่ไม่
ได้จบสายการเงิน

นวัตกรรมทาง
การเงิน

นักศึกษา/ศิษย์
เก่า/สถาบันการเงิน

อบรมเทคโนโลยีทาง
การเงิน/ อบรมระบบ
การช�าระเงินด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สูงอายุ/นักเรียน/
นักศึกษา/บุคคล
ที่สนใจ

อบรมการสอบใบ
อนุญาตการประกอบ
วิชาชีพด้านการเงินและ
การลงทุน

นักศึกษา/
ผู้ประกอบการ
สถาบันการเงิน /
ผู้ท�างานธนาคาร / 
ผู้แนะน�าการลงทุน 
/ นักวิเคราะห์
ลงทนุ/วาณชิธนากร

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
    การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

การวิเคราะห์งบ
การเงิน

ผู้ประกอบการ/
ผู้ท�าบัญชี

การวิเคราะห์งบการ
เงินส�าหรับ
ผู้ประกอบการ
ที่มิได้จบสายการเงิน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้
จบสายการเงิน

นวัตกรรมทางการเงิน นักศึกษา/ศิษย์เก่า/
สถาบันการเงิน

อบรมเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ 
อบรมระบบการ
ช�าระเงินด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สูงอายุ/นักเรียน/
นักศึกษา/บุคคลที่
สนใจ

อบรมการสอบใบ
อนุญาตการประกอบ
วิชาชีพด้านการเงิน
และการลงทุน

นักศึกษา/ผู้ประกอบ
การสถาบันการเงิน / 
ผู้ท�างานธนาคาร /
ผู้แนะน�าการลงทุน / 
นักวิเคราะห์ลงทุน / 
วาณิชธนากร

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
     การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้ประกอบการ/
ผู้ท�าบัญชี

การวิเคราะห์งบการ
เงินส�าหรับผู้ประกอบ
การท่ีมไิด้จบสายการเงิน

ผู้ประกอบการที่ไม่
ได้จบสายการเงิน

นวัตกรรมทางการเงิน นักศึกษา/ศิษย์เก่า/
สถาบันการเงิน

อบรมเทคโนโลยี
ทางการเงิน/ 
อบรมระบบการช�าระ
เงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สูงอายุ/นักเรียน/
นักศึกษา/บุคคลที่
สนใจ

อบรมการสอบใบ
อนุญาตการประกอบ
วิชาชีพด้านการเงิน
และการลงทุน

นักศึกษา/
ผู้ประกอบการ
สถาบันการเงิน /
ผู้ท�างานธนาคาร / 
ผู้แนะน�าการลงทุน 
/ นักวิเคราะห์ลงทุน 
/ วาณิชธนากร
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6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
  1. หลักสูตร ในปีพ.ศ. 2563 มีจ�านวน
หน่วยกิต 133 หน่วยกิต
   2. ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1. หลักสูตร ในปีพ.ศ. 2564 มี
จ�านวนหน่วยกิต 121 หน่วยกิต
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท�างาน
(WIL)
 3. ระยะเวลาการศึกษา 3 ปีครึ่ง 
เพื่อรองรับการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทควบ (ปริญญา 2 ใบ) 
  4.รูปแบบ การจัดการศึกษาจะเป็น
ลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) 
ความสามารถที่ท�าได้จริง และสามารถ 
น�าผลการเรียนและหรือผลการเรียนรู้ 
มาสะสมหน่วยกิตเพื่อน�ามาใช้เพื่อ
ขอรับปริญญาได้ในภายหลังเมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ใน
หลักสูตรต่างๆ

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1. หลักสูตร ในปีพ.ศ. 2565 มี
จ�านวนหน่วยกิต 121 หน่วยกิต
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท�างาน
(WIL)
 3. ระยะเวลาการศึกษา 3 ปีครึ่ง 
เพื่อรองรับการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทควบ (ปริญญา 2 ใบ)   
  4.รูปแบบ การจัดการศึกษาจะ
เป็นลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) 
ความสามารถที่ท�าได้จริง และสามารถ 
น�าผลการเรียนและหรือผลการเรียนรู้ 
มาสะสมหน่วยกิตเพื่อน�ามาใช้เพื่อ
ขอรับปริญญาได้ในภายหลังเมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ใน
หลักสูตรต่างๆ

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1. หลักสูตร ในปีพ.ศ. 2566 มี
จ�านวนหน่วยกิต 121 หน่วยกิต
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท�างาน
(WIL)
 3. ระยะเวลาการศึกษา 3 ปีครึ่ง 
เพื่อรองรับการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทควบ (ปริญญา 2 ใบ)  
  4. รูปแบบ การจัดการศึกษาจะ
เป็นลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) 
ความสามารถที่ท�าได้จริง และสามารถ 
น�าผลการเรียนและหรือผลการเรียนรู้ 
มาสะสมหน่วยกิตเพื่อน�ามาใช้เพื่อ
ขอรับปริญญาได้ในภายหลังเมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ใน
หลักสูตรต่างๆ
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน )
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร
 - หลักสูตรผลิตบัณฑิตโดยการบูรณาการ
ความรู้ทางธุรกิจเกษตร สู่การเป็นผู้ประกอบ
การ
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน เป็นระบบ
ทวิภาค โดยมีจ�านวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur)
 - หลักสูตรมีจ�านวนหน่วยกิต 123 
หน่วยกิต
 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต หมวด
รายวิชา 
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน  18 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก  62 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 47 หน่วยกิต 
เอกเลือก 15 หน่วยกิต 

1. โครงสร้างหลักสูตร
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur)
 - หลักสูตรมีจ�านวนหน่วยกิต 123 
หน่วยกิต
 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณติศาสตร์ 9 หน่วยกติ หมวดรายวิชา 
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก 62 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 47 หน่วยกิต เอก
เลือก 15 หน่วยกิต 

1. โครงสร้างหลักสูตร
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur)
 - หลักสูตรมีจ�านวนหน่วยกิต 
123 หน่วยกิต
 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 - กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกติ
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณติศาสตร์ 9 หน่วยกติ หมวดรายวิชา 
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน  18 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก  62 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 47 หน่วยกิต 
เอกเลือก 15 หน่วยกิต 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน )
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกจิศกึษา 7 หน่วยกิต หมวด
รายวชิาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศกึษา 7 หน่วยกิต หมวด
รายวชิาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกจิศกึษา 7 หน่วยกิต หมวด
รายวชิาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 - การบูรณาการการเรียนการสอนโดยการ
ลงพื้นที่จริงเพื่อการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดู
 - หลักสูตรมีการเรียนการสอนร่วม
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกเลือก และมี
เครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกรและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
 - หลักสูตรเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 - ปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2564 
- 2568) การจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการท�างาน (Work-inte-
grated Learning: WIL)
 - หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการ
สอนโดยมีการสร้างนวัตกรรม และการ
สร้างอาชีพระหว่างเรียน เช่น โครงการ
เกษตรอัจฉริยะ โครงการ Smart 
Farmer ยกระดับการสร้างบัณฑิตให้
มีงานท�าสร้างอาชีพระหว่างเรียน
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาชุมชนรวมทั้งการพัฒนา
ในด้านการวิจัยร่วมกับชุมชน และ
การบริการวิชาการ เป้าหมายสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรในพื้นที่

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 - ปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2564 
-2568) การจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการท�างาน (Work-inte-
grated Learning: WIL)
 - หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการ
สอนโดยมีการสร้างนวัตกรรม และการ
สร้างอาชีพระหว่างเรียน เช่น โครงการ
เกษตรอัจฉริยะ โครงการ Smart 
Farmer ยกระดับการสร้างบัณฑิตให้
มีงานท�าสร้างอาชีพระหว่างเรียน
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาชุมชนรวมทั้งการพัฒนา
ในด้านการวิจัยร่วมกับชุมชน และ
การบริการวิชาการ เป้าหมายสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรในพื้นที่

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 - ปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2564-
2568) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณ
าการกับการท�างาน (Work-integrat-
ed Learning: WIL)
 - หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการ
สอนโดยมีการสร้างนวัตกรรม และการ
สร้างอาชีพระหว่างเรียน เช่น โครงการ
เกษตรอัจฉริยะ โครงการ Smart 
Farmer ยกระดับการสร้างบัณฑิตให้
มีงานท�าสร้างอาชีพระหว่างเรียน
 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาชุมชนรวมทั้งการพัฒนา
ในด้านการวิจัยร่วมกับชุมชน และ
การบริการวิชาการ เป้าหมายสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรในพื้นที่
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน )
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้
เคียง จ�านวน 20 สถานประกอบการ 
(ยกระดับในการร่วมกันสร้างองค์ความ
รู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้
เคียง จ�านวน 40 สถานประกอบการ 
(ยกระดับในการร่วมกันสร้างองค์ความ
รู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้
เคียง จ�านวน 60 สถานประกอบการ 
(ยกระดบัในการร่วมกนัสร้างองค์ความรู้  
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 - ทักษะที่จ�าเป็นด้านธุรกิจเกษตรส�าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Microsoft Office, 
Website, Media, ทักษะวิชาชีพธุรกิจเกษตร)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 - ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learn-
ing: WIL)
 - สมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ 
ธรุกจิเกษตรดจิทัิล
(Digital Agribusiness Entrepreneur) 
ปีที่ 1  ทักษะด้าน Microsoft Office 
ปีที่ 2 ทักษะด้านธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital  Agribusiness) 
ปีที ่3 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการธรุกจิ
เกษตรสมัยใหม่ 
(Modern Agribusiness Entrepreneur) 
ปีที่ 4 ทักษะด้าน Start Up Agribusiness 
 - สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจเกษตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 - ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learn-
ing: WIL)
 - สมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur) 
ปีที่ 1  ทักษะด้าน Microsoft Office 
ปีที่ 2 ทักษะด้านธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital  Agribusiness) 
ปีที่ 3 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agribusiness Entrepreneur) 
ปีที่ 4 ทักษะด้าน Start Up Agribusiness 
 - สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจเกษตร

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 - ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการท�างาน (Work-integrated 
Learning: WIL)
 - สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจเกษตรดิจิทัล (Digital 
Agribusiness Entrepreneur) 
ปีที่ 1  ทักษะด้าน Microsoft Office 
ปีที่ 2 ทักษะด้านธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital  Agribusiness) 
ปีที่ 3 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
(Modern Agribusiness Entrepreneur)
ปีที ่4 ทกัษะด้าน Start Up Agribusiness 
 - สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจเกษตร
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 - ทักษะวิชาชีพธุรกิจเกษตร
และจริยธรรมในการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัย
 - เครื่องมือปฏิบัติการด้านธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม่
 - การผลิตบณัฑติให้เป็นเกษตรกร 
ยุคใหม่ Smart Farmer /Young 
Smart Farmer /เกษตรกร 4.0 

 - ทักษะวิชาชีพธุรกิจเกษตร
และจริยธรรมในการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัย
 - โรงผักอัจฉริยะ 2 โรงเรือน
 - การผลิตบณัฑติให้เป็นเกษตรกร 
ยุคใหม่ Smart Farmer /Young 
Smart Farmer /เกษตรกร 4.0

 - ทักษะวิชาชีพธุรกิจเกษตร
และจริยธรรมในการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัย
 - ห้องปฏิบัติการธุรกิจเกษตร
ดิจิทัล (Digital Agribusiness Lab)
 - การผลิตบณัฑติให้เป็นเกษตรกร 
ยุคใหม่ Smart Farmer /Young 
Smart Farmer /เกษตรกร 4.0

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 - หลักสูตรสนับสนุนให้มีการท�าวิจัยร่วม
กับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน
 - อาจารย์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารธุรกิจเกษตร จนได้รับการยอมรับ
จากสังคม

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 - สนับสนุนให้อาจารย์ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (เป็น
ส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ WIL)
 - ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยมุ่งเน้นศาสตร์ด้านธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้
ในการบูรณาการการเรียนการสอน
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ผ่าน

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 - สนับสนุนให้อาจารย์ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (เป็น
ส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ WIL)
 - ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยมุ่งเน้นศาสตร์ด้านธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้
ในการบูรณาการการเรียนการสอน
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ผ่าน

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 - สนับสนุนให้อาจารย์ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (เป็น
ส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ WIL)
 - ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยมุ่งเน้นศาสตร์ด้านธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้
ในการบูรณาการการเรียนการสอน
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท�าวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่ผ่าน
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นวัตกรรมธุรกิจเกษตรในชุมชน
 - การสร้างเครือข่ายชุมชน
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่โดยการ
ท�างานร่วมกันระหว่าง ชุมชน อาจารย์ 
นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมธุรกิจเกษตรในชุมชน
 - การสร้างเครือข่ายชุมชน
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่โดยการ
ท�างานร่วมกันระหว่าง ชุมชน อาจารย์ 
นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมธุรกิจเกษตรในชุมชน
 - การสร้างเครือข่ายชุมชน
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่โดยการ
ท�างานร่วมกันระหว่าง ชุมชน อาจารย์ 
นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ไม่มี

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 - โครงการหลักสูตร Re-skill/
Up-Skill ด้านผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรดิจิทัล (Digital Agribusiness 
Entrepreneur) /Start Up
 - โครงการหลักสูตรระยะ
สั้น จ�านวน 1 หลักสูตร คือการเป็น 
Smart Farmer 

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 - โครงการหลักสูตร Re-skill /
Up-Skill ด้านผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรดิจิทัล (Digital Agribusiness 
Entrepreneur) /Start Up
 - โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
จ�านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur)  
และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจเกษตร

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 - โครงการหลักสูตร Re-skill /
Up-Skill ด้านผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรดิจิทัล (Digital Agribusiness 
Entrepreneur) /Start Up
 - โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
จ�านวน 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตร
ระบบเกษตรอัจฉริยะ
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6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 - หลักสูตรผลิตบัณฑิต โดยการบูรณาการ
ความรูท้างธรุกิจเกษตร สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 
 - หลักสูตรสหกิจศึกษา

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของ
หลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรเดียว
ในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ด้านบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
บริบทกับพื้นที่ และการสร้างเครือ
ข่ายพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้
ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur)  
เน้นสมรรถนะในด้านการผู้ประกอบ
การธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Modern 
Agribusiness Entrepreneur) ทักษะ
ด้าน Start Up Agribusiness และ
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษด้าน
ธุรกิจเกษตร
 - การพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Farmer และนวัตกรรมธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agribusi-
ness Innovation)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของ
หลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรเดียว
ในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ด้านบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
บริบทกับพื้นที่ และการสร้างเครือ
ข่ายพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้
ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur) 
เน้นสมรรถนะในด้านการผู้ประกอบ
การธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Modern 
Agribusiness Entrepreneur) ทักษะ
ด้าน Start Up Agribusiness และ
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษด้าน
ธุรกิจเกษตร
 - การพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Farmer และนวัตกรรมธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agribusi-
ness Innovation)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของ
หลักสูตร หลังจากมีการพลิกโฉม
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรเดียว
ในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ด้านบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
บริบทกับพื้นที่ และการสร้างเครือ
ข่ายพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่
 - หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้
ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
(Digital Agribusiness Entrepreneur) 
เน้นสมรรถนะในด้านการผู้ประกอบ
การธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Modern 
Agribusiness Entrepreneur) ทักษะ
ด้าน Start Up Agribusiness และ
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษด้าน
ธุรกิจเกษตร
 - การพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Farmer และนวัตกรรมธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agribusi-
ness Innovation) 
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร จ�านวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
ธุรกิจอาหาร พ.ศ.2559 มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวนไม่น้อย
กว่า 94 หน่วยกิต
      2.1  กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563 มีจ�านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวนไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะแกน 18 
หน่วยกิต   

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2563 มีจ�านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกติ
ประกอบด้วย
 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 9 หน่วยกิต
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวนไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะแกน 18 
หน่วยกิต    

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2563 มีจ�านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 9 หน่วยกิต
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
      1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวนไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะแกน 18 
หน่วยกิต   

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
6
7



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     2.2 กลุ่มวิชาเอก 
           2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36  
หน่วยกิต
           2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    
12  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีจ�านวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต

 2.2 ชุดวชิาเฉพาะบงัคบั 15 หน่วยกิต 
         ชุดวิชาพื้นฐานงานครัว 
    2.3 ชุดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 
45 หน่วยกิต ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา 
ชุดวิชาละ 15 หน่วยกิต 
         ชุดวิชามาตรฐานอาหารไทยและ
อาหารเอเชียส�าหรับผู้ประกอบการ
         ชุดวิชาการจัดการร้านอาหาร 
และงานครัวมาตรฐานสมัยใหม่
         ชุดวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ
อาหารและงานครัว อย่างมืออาชีพ
         ชุดวิชางานครัวเพื่อชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของมนุษย์
         ชุดวิชาการประกอบอาหารเพื่อ
ธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่
  2.3 กลุ่มวิชาการบูรณาการการเรียน
กับการท�างาน 12 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีจ�านวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต

 2.2 ชดุวชิาเฉพาะบังคบั 15 หน่วยกติ 
ชุดวิชาพื้นฐานงานครัว 
  2.3 ชุดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 
45 หน่วยกิต ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไป
นี้ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 
หน่วยกิต 
         ชุดวิชามาตรฐานอาหารไทยและ
อาหารเอเชียส�าหรับผู้ประกอบการ
         ชุดวิชาการจัดการร้านอาหาร 
และงานครัวมาตรฐานสมัยใหม่
         ชุดวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ
อาหารและงานครัว อย่างมืออาชีพ
         ชุดวิชางานครัวเพื่อชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของมนุษย์
         ชุดวิชาการประกอบอาหารเพื่อ
ธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่
  2.3 กลุ่มวิชาการบูรณาการการเรียน
กับการท�างาน 12 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีจ�านวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต

 2.2 ชดุวชิาเฉพาะบังคบั 15 
หน่วยกติ 
ชุดวิชาพื้นฐานงานครัว 
    2.3 ชุดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 
45 หน่วยกิต ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไป
นี้ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 15 
หน่วยกิต 
         ชุดวิชามาตรฐานอาหารไทยและ
อาหารเอเชียส�าหรับผู้ประกอบการ
         ชุดวิชาการจัดการร้านอาหาร 
และงานครัวมาตรฐานสมัยใหม่
         ชุดวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ
อาหารและงานครัว อย่างมืออาชีพ
         ชุดวิชางานครัวเพื่อชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของมนุษย์
         ชุดวิชาการประกอบอาหารเพื่อ
ธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่
  2.3 กลุ่มวิชาการบูรณาการการ
เรียนกับการท�างาน 12 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีจ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
จริง 

รูปแบบของหลักสูตรปรับปรุงจะมีการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ โดยจัดเป็นชุดวิชาทั้งวิชาเอก
บังคับ และ เอกเลือก และมีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท�างาน (Work Integrated Learning 
: WIL) โดยใช้รูปแบบ Post-Course 
Internship เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียน 
ท�างานในสภาพจริง และอยู่ในช่วง
สุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะเรียนในมหาวิทยาลัยจนภาคการ
ศึกษาที่ 6 หรือชั้นปีที่ 3 และเริ่มออกฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชั้น
ปีที่ 4 ทั้งสองภาคการศึกษา โดยผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับ
งานควบคู่ไปด้วย

รูปแบบของหลักสูตรปรับปรุงจะมีการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ โดยจัดเป็นชุดวิชาทั้งวิชาเอก
บังคับ และ เอกเลือก และมีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท�างาน (Work Integrated Learning 
: WIL) โดยใช้รูปแบบ Post-Course 
Internship เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้
เรียนท�างานในสภาพจริง และอยู่ในช่วง
สุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะเรียนในมหาวิทยาลัยจนภาคการ
ศึกษาที่ 6 หรือชั้นปีที่ 3 และเริ่มออกฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชั้น
ปีที่ 4 ทั้งสองภาคการศึกษา โดยผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับ
งานควบคู่ไปด้วย

รูปแบบของหลักสูตรปรับปรุงจะมีการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ โดยจัดเป็นชุดวิชาทั้งวิชา
เอกบังคับ และ เอกเลือก และมีการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการท�างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) โดยใช้รูปแบบ Post-
Course Internship เป็นรายวิชาที่
เน้นให้ผู้เรียนท�างานในสภาพจริง และ
อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัยจน
ภาคการศึกษาที่ 6 หรือชั้นปีที่ 3 และ
เริ่มออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบ
การในชั้นปีที่ 4 ทั้งสองภาคการศึกษา 
โดยผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้าน
ต่าง ๆ คือ
 1) การพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น 
การอบรมทักษะวิชาชีพ ด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม   
 2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ
3) การน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1)  มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการท�างาน (Work Inte-
grated Learning : WIL) โดยใช้รูปแบบ 
Post-Course Internship เป็นรายวิชา
ที่เน้นให้ผู้เรียนท�างานในสภาพจริง และ
อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา 
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย
2) ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 
ประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือ และการ
เลือกซื้อวัตถุดิบ โดยผ่านการทดสอบ
สมรรถนะโดยหลักสูตร
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความรู้เกี่ยว
กับอาหารไทย และขนมไทย  และ
กระบวนการในการประกอบอาหารที่ซับ
ซ้อน โดยผ่านการทดสอบสมรรถนะโดย
หลักสูตร

1) มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการท�างาน (Work Inte-
grated Learning : WIL) โดยใช้รูปแบบ 
Post-Course Internship เป็นรายวิชา
ที่เน้นให้ผู้เรียนท�างานในสภาพจริง และ
อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา 
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย
2) ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้พื้น
ฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เภท
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ และการเลือกซื้อ
วัตถุดิบ โดยผ่านการทดสอบสมรรถนะ
โดยหลักสูตร
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความรู้เกี่ยว
กับอาหารไทย และขนมไทย  และ
กระบวนการในการประกอบอาหารที่ซับ
ซ้อน โดยผ่านการทดสอบสมรรถนะโดย
หลักสูตร

1) มีการเรียนการสอนแบบบูรณา
การการเรียนกับการท�างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) โดยใช้รูป
แบบ Post-Course Internship เป็น
รายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนท�างานในสภาพ
จริง และอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส�าเร็จ
การศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเรียน
รายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่
ไปด้วย
2) ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้พื้น
ฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เภท
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ และการเลือกซื้อ
วัตถุดิบ โดยผ่านการทดสอบสมรรถนะ
โดยหลักสูตร
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความรู้เกี่ยว
กับอาหารไทย และขนมไทย  และ
กระบวนการในการประกอบอาหารที่
ซับซ้อน โดยผ่านการทดสอบสมรรถนะ
โดยหลักสูตร
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 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความรู้  
และทักษะในการประกอบอาหาร
ประเภทต่างๆ และผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาหารจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และพร้อมที่จะเข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถน�า
ความรู้และทักษะทั้งด้านบริหารธุรกิจ
และการประกอบอาหารไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในสถานประกอบการโดยผ่านการ
เรียนการสอนแบบ WIL
3) มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความรู้  
และทักษะในการประกอบอาหาร
ประเภทต่างๆ และผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาหารจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และพร้อมที่จะเข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถน�า
ความรู้และทักษะทั้งด้านบริหารธุรกิจ
และการประกอบอาหารไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในสถานประกอบการโดยผ่านการ
เรียนการสอนแบบ WIL
3) มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความรู้ และ
ทักษะในการประกอบอาหารประเภท
ต่างๆ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
พร้อมที่จะเข้าฝึกงานในสถานประกอบ
การ 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถ 
น�าความรู้และทักษะทั้งด้าน
บริหารธุรกิจและการประกอบอาหารไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการ
โดยผ่านการเรียนการสอนแบบ WIL
3) มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
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4. การพฒันาศักยภาพอาจารย์ในหลกัสตูร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัย
ด้านอาหาร โดยบูรณาการกับด้าน
บริหารธุรกิจ และส่งผลต่อการพัฒนา
เกษตรคุณภาพและแปรรูปอาหาร อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
2) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมีผล
งานตีพิมพ์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมี
ต�าแหน่งทางวิชาการ
4) มีงบประมาณสนับสนุนให้กรรมการ
หลักสูตรไปอบรมในทักษะวิชาชีพอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
5) อบรมหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ ให้กับ
กรรมการหลักสูตรเพื่อยกระดับการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา อย่างน้อย 
1 รายวิชา

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัย
ด้านอาหาร โดยบูรณาการกับด้าน
บริหารธุรกิจ และส่งผลต่อการพัฒนา
เกษตรคุณภาพและแปรรูปอาหาร อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
2) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมีผล
งานตีพิมพ์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมี
ต�าแหน่งทางวิชาการ
4) มีงบประมาณสนับสนุนให้กรรมการ
หลักสูตรไปอบรมในทักษะวิชาชีพอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง
5) อบรมหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ ให้กับ
กรรมการหลักสูตรเพื่อยกระดับการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา อย่างน้อย 
2 รายวิชา
6) สนับสนุนให้กรรมการหลักสูตร
เพิ่มทักษะโดยการเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัย
ด้านอาหาร โดยบูรณาการกับด้าน
บริหารธุรกิจ และส่งผลต่อการพัฒนา
เกษตรคุณภาพและแปรรูปอาหาร อย่าง
น้อย 2 เรื่อง
2) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมีผล
งานตีพิมพ์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) ส่งเสริมให้กรรมการหลักสูตรมี
ต�าแหน่งทางวิชาการ
4) มีงบประมาณสนับสนุนให้กรรมการ
หลักสูตรไปอบรมในทักษะวิชาชีพอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง
5) อบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ ให้
กับกรรมการหลักสูตรเพื่อยกระดับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา อย่าง
น้อย 2 รายวิชา
6) สนับสนุนให้กรรมการหลักสูตร
เพิ่มทักษะโดยการเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
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5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุก
ช่วงวัย

1) ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นวิทยากรอบรม
ให้หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง
2) กรรมการหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ทดสอบมาตรฐานได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
3) เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับ
บุคคลภายนอก อย่างน้อย 1 หลักสูตร
4) จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาหาร 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร และ
จัดทดสอบมาตรฐานอาหาร อย่างน้อย 
1 ครั้ง

1) ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นวิทยากรอบรม
ให้หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง
2) กรรมการหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ทดสอบมาตรฐานได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
3) เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับ
บุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
เช่น Food for elderly ส�าหรับผู้สูงอายุ  
Junior chef ส�าหรับเด็กอายุ 8-12 ปี 
เป็นต้น
4) จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาหาร 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร และ
จัดทดสอบมาตรฐานอาหาร อย่างน้อย 
1 ครั้ง

1) ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นวิทยากร
อบรมให้หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง
2) กรรมการหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ทดสอบมาตรฐานได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
3) เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับ
บุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
เช่น Food for elderly ส�าหรับผู้สูง
อายุ  Junior chef ส�าหรับเด็กอายุ 
8-12 ปี เป็นต้น
4) เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหาร
ไทย 90 ชั่วโมง มีประกาศนียบัตร และ
มีการทดสอบมาตรฐานอาหารไทยของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส�าหรับบุคคล
วัยท�างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน
อาหาร
5) จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาหาร 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร และ
จัดทดสอบมาตรฐานอาหาร อย่างน้อย 
1 ครั้ง
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6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
1) นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
งานได้จริงทุกชั้นปี โดยหลักสูตรส่งเสริม
ให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สาขา
วิชาได้รับมอบหมาย เช่น การบริการจัด
เลี้ยง การบริการอาหารงานประชุม ผู้ช่วย
วิทยากร และผู้ช่วยสอนฯ
2) นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขัน เช่น เหรียญทองประเภทมือสมัคร
เล่น งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เหรียญทองงาน Andaman Hotelier 
จังหวัดภูเก็ต ประเภท Street Food ได้
รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ไป
แข่งขันระดับประเทศ รายการ Makro 
HoReCa Challenge

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
อาหาร เป็นหลักสูตรเดียวในภาคใต้ที่มุ่ง
เน้นผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ และมี
ความรู้ทางด้านการประกอบอาหารซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับท้อง
ถิ่นและระดับประเทศ และเป็นหลักสูตร
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New 
S Curve)
2) บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีงานท�าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานได้จริงทุกชั้นปี โดยหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่สาขาวิชาได้รับมอบหมาย เช่น 
การบริการจัดเลี้ยง การบริการอาหาร
งานประชุม ผู้ช่วยวิทยากร และผู้ช่วย
สอนฯ
3) นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง
ในระดับ จังหวัด และระดับภูมิภาค
4) นักศึกษาออกแบบธุรกิจจ�าลอง และ
จ�าหน่ายสินค้าได้จริง
5) นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาหารไทยระดับ 1 ของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน

1) บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีงานท�าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานได้จริงทุกชั้นปี โดยหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่สาขาวิชาได้รับมอบหมาย เช่น 
การบริการจัดเลี้ยง การบริการอาหาร
งานประชุม ผู้ช่วยวิทยากร และผู้ช่วย
สอนฯ
3) นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง
ในระดับ จังหวัด และระดับภูมิภาค
4) นักศึกษาออกแบบธุรกิจจ�าลอง และ
จ�าหน่ายสินค้าได้จริง
5) นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาหารไทยระดับ 1 ของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน

1) บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีงานท�าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานได้จริงทุกชั้นปี โดยหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่สาขาวิชาได้รับมอบหมาย เช่น 
การบริการจัดเลี้ยง การบริการอาหาร
งานประชุม ผู้ช่วยวิทยากร และผู้ช่วย
สอนฯ
3) นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง
ในระดับ จังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ
4) นักศึกษาออกแบบธุรกิจจ�าลอง และ
จ�าหน่ายสินค้าได้จริง
5) นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาหารไทยระดับ 1 ของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้าง
เป็นอย่างไร
มีกี่หน่วยกิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง พ.ศ.2559 มีจ�านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
136 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต แบ่ง
เป็น - กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 12 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อย
กว่า 97 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 
หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 16 
หน่วยกิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
มจี�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา9หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก 57 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบงัคบั 36 หน่วยกิต 
เอกเลือก 21 หน่วยกิต) (เป็น WIL/
สหกิจศึกษา / 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
มีจ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา9หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก 57 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 36 
หน่วยกิต เอกเลือก 21 หน่วยกิต) 
(เป็น WIL /สหกิจศึกษา / 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มี
จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเอก 57 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 36
หน่วยกิต เอกเลือก 21 หน่วยกิต) 
(เป็น WIL /สหกิจศึกษา / 
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3) หมวดรายวิชาเสร ีไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต

 - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

    - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

    - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต

2. รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างไร

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม ไม่เน้นการบรรยาย
ของอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากร
แต่เป็น กระบวนการที่ผู้บรรยาย
ท�าตัวเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ 
ผู้ประสานและผู้ที่กระตุ้นให้เกิด 
ความคดิรเิริม่สร้าง สรรค์โดยการ 
สร้างบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนให้เอื้อต่อการท�า
กิจกรรมของนักศึกษาและเน้น 
การสื่อสารแบบแนวราบ
ผู้บรรยายจะแสดงบทบาทเป็น
ผู้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักศึกษา 
นอกเหนือจากการท�าตัวเป็น
ผู้ให้ความรู้และผู้ประเมิน

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) การจัดการเรียนการสอนออก
เป็น 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์และออกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาค
ฤดูร้อน และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอีกครั้งใน
ภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์พร้อมปฏิบัติงานด้าน
นิเทศศาสตร์ได้และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยก�าหนดเป็น    2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์และออกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาค
ฤดูร้อน และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอีกครั้งใน
ภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์พร้อมปฏิบัติงานด้าน
นิเทศศาสตร์ได้และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยก�าหนดเป็น    2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์และออกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาค
ฤดูร้อน และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอีกครั้งใน
ภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์พร้อมปฏิบัติงานด้าน
นิเทศศาสตร์ได้และออกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 
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     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออก
ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ
เครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU) 
นักศึกษาจะท�างานภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  
อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ส�านักพิมพ์ 
บริษัทผลิตสื่อ บริษัทโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออก
ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ
เครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU) 
นักศึกษาจะท�างานภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  
อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ส�านักพิมพ์ 
บริษัทผลิตสื่อ บริษัทโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออก
ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ
เครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU) 
นักศึกษาจะท�างานภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  
อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ส�านักพิมพ์ 
บริษัทผลิตสื่อ บริษัทโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีโอกาสบรรจุงานหลัง
ส�าเร็จการศึกษา

3. การพัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาเน้น
ด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่าง
โครงการ เด่น ๆ)

หลักสูตรฯ มีการก�าหนด
สมรรถนะของหลักสูตรฯ ไว้ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 คือ มีความรู้ใน
เรื่องด้านหลักการเบื้องต้นทั้ง
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ
สื่อสาร ทางสังคมศาสตร์ และมี
บุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 คือ มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการ

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้ว
นั้น หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนด
อตัลกัษณ์ของหลักสตูรเพิม่เตมิ ได้แก่  
“เป็นผู้น�านวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
พฒันาท้องถิน่” ท้ังนี ้หลักสตูรฯ มีการ 
ก�าหนดการจัดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ดังนี้
กลุ่มวิชาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
- สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้ว
นั้น หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนด
อัตลักษณ์ของหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่  
“เป็นผู้น�านวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
พฒันาท้องถิน่” ท้ังนี ้หลักสตูรฯ มีการ 
ก�าหนดการจัดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ดังนี้
กลุ่มวิชาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
-  สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากสมรรถนะที่ก�าหนดไว้แล้ว
นั้น หลักสูตรฯ ยังมีการก�าหนด
อตัลกัษณ์ของหลักสตูรเพ่ิมเตมิ ได้แก่  
“เป็นผู้น�านวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น” ทั้งนี้ หลักสูตรฯ 
มีการก�าหนดการจัดรายวิชาให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ดังนี้
กลุ่มวิชาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
- สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ถ่ายภาพและการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้าน
นิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 คือ มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานในแต่ละวิชาเอก
ที่นักศึกษาเลือกเรียน
ชั้นปีที่ 4 คือมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์
โดยน�าองค์ความรู้ทาง
นิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับ
การท�างานจริง

-  การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตสื่อ
ดจิทัิลเพือ่การสือ่สารองค์กรสมยัใหม่   
-  การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการ
โฆษณาและสื่อสารตราสินค้า
-  สือ่มวลชนและสือ่ใหม่กบัวฒันธรรม
ประชานิยม
- การรายงานข่าวส�าหรบัแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล    
กลุ่มวิชาด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
-  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผลิตงานภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว

-  การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่   
-  การตลาดเชงิดิจทิลัเพ่ือการโฆษณา 
และสื่อสารตราสินค้า
-  สื่อมวลชนและสือ่ใหม่กบัวัฒนธรรม
ประชานิยม
- การรายงานข่าวส�าหรับแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัล    
กลุ่มวิชาด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผลิตงานภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว

- การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตสื่อ
ดจิทัิลเพือ่การสือ่สารองค์กรสมยัใหม่   
- การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณา
และสื่อสารตราสินค้า
- สื่อมวลชนและสื่อใหม่กับวัฒนธรรม
ประชานิยม
- การรายงานข่าวส�าหรับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล    
กลุ่มวิชาด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผลิตงานภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว

- หลักการสื่อสารด้วยเสียงและภาพ
- การสื่อข่าวการรายงานข่าวและ
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
- การรู้เท่าทันสื่อ
- การออกแบบอินโฟกราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหว
- การเป็นผู้ประกอบการบนสื่อ
สังคมออนไลน์
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม

- หลักการสื่อสารด้วยเสียงและภาพ
- การสื่อข่าวการรายงานข่าวและ
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
- การรู้เท่าทันสื่อ
- การออกแบบอินโฟกราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหว
- การเป็นผู้ประกอบการบนสื่อ
สังคมออนไลน์
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม

- หลักการสื่อสารด้วยเสียงและภาพ
-  การสื่อข่าวการรายงานข่าวและ
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
-  การรู้เท่าทันสื่อ
- การออกแบบอินโฟกราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหว
- การเป็นผู้ประกอบการบนสื่อ
สังคมออนไลน์
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

- การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การสื่อสารนวัตกรรมเพื่อชุมชน
-  การออกแบบและการจัดการ
อีเวนท์เฉพาะกลุ่ม
ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีของ
หลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านภาพ
และเสียง ภาษา และมีความรู้ด้าน
แนวคิด ทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ด้านภาพและเสียง
ในระดับกลางและมีความรู้เฉพาะด้าน 
คือ ด้านสื่อสารมวลชน การจัดการ
อีเวนท์ และการสื่อสารองค์กร
ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ด้านภาพและเสยีง 
ในระดับสูงความรู้ ความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และ
ผลิตงานทางนิเทศศาสตร์ และด้าน
การวิจัย
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์โดยน�า 
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไป

- การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การสื่อสารนวัตกรรมเพื่อชุมชน
- การออกแบบและการจดัการ
อเีวนท์เฉพาะกลุ่ม
ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีของ
หลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านภาพ
และเสียง ภาษา และมีความรู้ด้าน
แนวคิด ทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ด้านภาพและเสียง
ในระดับกลางและมีความรู้เฉพาะด้าน 
คือ ด้านสื่อสารมวลชน การจัดการ
อีเวนท์ และการสื่อสารองค์กร
ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ด้านภาพและเสยีง
ในระดับสูงความรู้ ความสามารถ
 ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และ
ผลิตงานทางนิเทศศาสตร์ และด้าน
การวิจัย
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์โดยน�า 
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไป

- การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การสื่อสารนวัตกรรมเพื่อชุมชน
- การออกแบบและการจัดการ
อีเวนท์เฉพาะกลุ่ม
ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีของ
หลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านภาพ
และเสียง ภาษา และมีความรู้ด้าน
แนวคิด ทฤษฎีด้านการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ด้านภาพและเสยีง
ในระดับกลางและมีความรู้เฉพาะด้าน
 คือ ด้านสื่อสารมวลชน การจัดการ
อีเวนท์ และการสื่อสารองค์กร
ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ในการใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ด้านภาพและเสยีง
ในระดับสูงความรู้ ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และ
ผลิตงานทางนิเทศศาสตร์ และด้าน
การวิจัย
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์โดยน�า 
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไป
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประยกุต์ใช้กับการท�างานจรงิก�าหนด
โครงการส�าหรับพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษา ได้แก่
1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
2) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การสื่อสารและงานแสดง (Event 
and exhibition)
3) โครงการแหล่งเรียนรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ (ศึกษาดูงาน)
4) โครงการทักษะชีวิตและอาชีพ
5) โครงการพัฒนาทักษะด้าน
นิเทศศาสตร์

ประยุกต์ใช้กับการท�างานจริง
ก�าหนดโครงการส�าหรับพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา ได้แก่
1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
2)  โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การสื่อสารและงานแสดง (Event 
and exhibition)
3) โครงการแหล่งเรียนรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ (ศึกษาดูงาน)
4) โครงการทักษะชีวิตและอาชีพ
5) โครงการพัฒนาทักษะด้าน
นิเทศศาสตร์

ประยุกต์ใช้กับการท�างานจริง
ก�าหนดโครงการส�าหรับพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา ได้แก่
1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
2)  โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การสื่อสารและงานแสดง (Event 
and exhibition)
3) โครงการแหล่งเรียนรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ (ศึกษาดูงาน)
4)  โครงการทักษะชีวิตและอาชีพ
5)  โครงการพัฒนาทักษะด้าน
นิเทศศาสตร์

4. การพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ใน
หลักสูตร
(มุ่งเน้นด้านใด 
พัฒนาอย่างไร)

1) การส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์ 
ให้ครอบคลุมกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การท�าผลงาน
ทางวิชาการ และการศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ท�าให้มี
อาจารย์ที่ส�าเร็จระดับปริญญา
เอกแล้ว 4 คน
2) การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ และ 
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ท�างานวชิาการแก่องค์กรภายนอก

1) ส่งเสรมิให้อาจารย์เข้ารับการอบรม 
เพิ่มทักษะการให้โปรแกรมทางด้าน
นิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างสรรค์ 
ผลิตสื่อใหม่ สื่อดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทัน
กับยุคปัจจุบันและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ด้านนิเทศศาสตร์และมีความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม

1) ส่งเสรมิให้อาจารย์เข้ารับการอบรม 
เพิ่มทักษะการให้โปรแกรมทางด้าน
นิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างสรรค์ 
ผลิตสื่อใหม่ สื่อดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทัน
กับยุคปัจจุบันและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ด้านนิเทศศาสตร์และมีความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม

1) ส่งเสรมิให้อาจารย์เข้ารับการอบรม 
เพิ่มทักษะการให้โปรแกรมทางด้าน
นิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างสรรค์ 
ผลิตสื่อใหม่ สื่อดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทัน 
กับยุคปัจจุบันและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ด้านนิเทศศาสตร์และมีความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

การเมอืงทีก่ารสือ่สารเข้ามามบีทบาท
ความส�าคัญต่อสถานการณ์นั้นๆ
3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต 
ผลงานทางวิชาการมีต�าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นและศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทาง
ด้านการสื่อสาร
5) สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ตีพิมพ์/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ

การเมอืงทีก่ารสือ่สารเข้ามามบีทบาท
ความส�าคัญต่อสถานการณ์นั้นๆ
3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลติผล
งานทางวชิาการมตี�าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นและศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทาง
ด้านการสื่อสาร
5) สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ตีพิมพ์/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ

การเมอืงทีก่ารสือ่สารเข้ามามบีทบาท 
ความส�าคัญต่อสถานการณ์นั้นๆ
3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต 
ผลงานทางวิชาการมีต�าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นและศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทาง
ด้านการสื่อสาร
5) สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ตีพิมพ์/
ประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ

5. การพัฒนา
หลักสูตรระยะ
สั้นที่ตอบโจทย์
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ยังไม่มีการด�าเนินการ หลกัสตูรมกีารพฒันาการจัดท�าหลกัสตูร
ระยะสัน้เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ให้แก่บุคคลทั่วไป ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ของคนวัยท�างานด้านนิเทศศาสตร์)
2) โครงการ Up-skillหรือ Re-skill 
ด้านนิเทศศาสตร์

หลกัสตูรมกีารพฒันาการจัดท�าหลักสตูร
ระยะสัน้เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ให้แก่บุคคลทั่วไป ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ของคนวัยท�างานด้านนิเทศศาสตร์)
2) โครงการ Up-skill หรือ Re-skill 
ด้านนิเทศศาสตร์

หลกัสตูรมกีารพฒันาการจัดท�าหลักสตูร
ระยะสัน้เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ให้แก่บุคคลทั่วไป ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ของคนวัยท�างานด้านนิเทศศาสตร์)
2) โครงการ Up-skill หรือ Re-skill 
ด้านนิเทศศาสตร์
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่น
ของหลักสูตร

นกัศกึษามงีานท�าไม่ต�า่กว่า 70% หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตงาน
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
การจัดการอีเวนท์และนวัตกรรม
สื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ ท�าให้
นักศึกษามีอัตราการมีงานท�าเพิ่มขึ้น 
โดยมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากขึ้น  
ได้แก่
1) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับนักศึกษา
2) มีห้องถ่ายท�าสตูดิโอที่เป็นฉาก 
Green – Screen
3) มีการเปิดหลกัสตูรท่ีทนัสมยัมากขึน้
4) มีการสนับสนุนและผลักดัน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมขององค์กรสื่อต่างๆ 
5) มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์ให้
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตงาน
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
การจัดการอีเวนท์และนวัตกรรม
สื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ ท�าให้
นักศึกษามีอัตราการมีงานท�าเพิ่มขึ้น 
โดยมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากขึ้น  
ได้แก่
1) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับนักศึกษา
2) มีห้องถ่ายท�าสตูดิโอที่เป็นฉาก 
Green – Screen
3) มีการเปิดหลกัสตูรท่ีทนัสมยัมากขึน้
4) มีการสนับสนุนและผลักดัน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมขององค์กรสื่อต่างๆ 
5) มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์ให้
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตงาน
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
การจัดการอีเวนท์และนวัตกรรม
สื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ ท�าให้
นักศึกษามีอัตราการมีงานท�าเพิ่มขึ้น 
โดยมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากขึ้น  
ได้แก่
1) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับนักศึกษา
2) มีห้องถ่ายท�าสตูดิโอที่เป็นฉาก 
Green – Screen
3) มีการเปิดหลกัสตูรท่ีทนัสมยัมากขึน้
4) มีการสนับสนุนและผลักดัน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมขององค์กรสื่อต่างๆ 
5) มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์ให้
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร มี 130 หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร มี 123 หน่วยกิต โดยมีการควบรวมรายวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกัน แล้วปรับ
เนื้อหาให้มีความลึกมากขึ้นและสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคตได้มากยิ่งขึ้น มีการมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล เช่น Big data analysis, 
Online - Offline business analysis, Economy analysis เป็นต้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นแบบ
การเข้าชั้นเรียนที่เน้นไปทางด้านการศึกษาทางวิชาการ
และทฤษฎี รวมทั้งการใช้กรณีศึกษาทางเศรษฐกิจและ
การฝึกประสบการวิชาชีพ

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร จะมีการปรับรายวิชาและเนื้อหาวิชาที่สามารถพัฒนาให้บัณฑิตมีความสามารถ
และทักษะที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นภาคปฏิบัติมากขึ้นด้วยการประสานกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน
บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรจะเน้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จะพัฒนาในการ
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill, Up-skill ของแรงงานในท้องถิ่นได้ 

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
เน้นการพัฒนานักศึกษา โดยยึดโยงกับ TQF และมุ่ง
เน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความ
ส�าคัญกับทักษะทางการวิจัยของนักศึกษา

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้ก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความสามารถที่จะท�างานได้หลาก
หลายและมีความพร้อมในการท�างานได้ทันที ซึ่งจะพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา โดยการวางรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น จะน�าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL ซึ่งได้ก�าหนดให้
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติจริงในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 และออกฝึกเป็นพนักงานฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษา ทางด้านเทคโนโลยีและการด�าเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนา
ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร คือ คนดีส�าคัญกว่าคนเก่ง 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
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4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
เน้นการพัฒนาอาจารย์ตามความสนใจและความถนัด 
โดยใช้การส�ารวจความต้องการเพื่อท�าแผนพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
หลักสูตรได้มีการด�าเนินการพัฒนาอาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาตามความถนัดและความต้องการ
พัฒนาของอาจารย์ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
อาจารย์ของหลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้
เกิดรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม เช่น WIL,  
Creativity-Based Learning : CBL เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาในศาสตร์เชิงลึก เพื่อสามารถเป็นผู้บรรยายใน
หลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีตอบโจทย์การเรยีนรู้
ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
หลักสูตรยังไม่ได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
หลักสูตรมีการวางแผนในการด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
          กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จะเน้นทางด้านการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต
          กลุ่มที่ 2. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี จะเน้นทางด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การออม การลงทุน ตลาดเงินและตลาดทุน 
          กลุม่ที ่3. กลุม่ทีม่ช่ีวงอาย ุ25 ปีข้ึนไป เน้นทางด้านการวเิคราะห์และบรหิารจดัการธรุกจิ (เช่น การบรหิาร 
จัดการต้นทุนและก�าไร ,การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นต้น)
          กลุ่มที่ 4. กลุ่มที่ต้องการพัฒนา Re-skill, Up-skill ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ  

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรมีความโดดเด่นทางด้านงานวิจัยทั้งของ
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการด�าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
หลักสูตรจะมีความโดดเด่นที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Big 
data analysis, Online - Offline business analysis ,Economy analysis เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนางานวจิยั
ทัง้ของอาจารย์และนกัศกึษาทีส่ามารถสนองตอบความต้องการและแก้ปัญหาของธรุกจิและสงัคมชมุชนท้องถิน่  
รวมทั้งการให้บริการวิชาการในด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจและด�าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการยก
ระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น 
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1. โครงสร้างหลักสูตร มี 130 หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร มี 123 หน่วยกิต 
โดยมีการควบรวมรายวิชาที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน และปรับเนื้อหาให้ 
มีความลึกมากขึ้นและสามารถตอบโจทย์ 
การเปลีย่นแปลงในทางธรุกิจทางเศรษฐกจิ 
และสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้มาก
ยิ่งขึ้น มีการมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้
พื้นฐานให้กับนักศึกษาในการเรียนทาง
ด้าน Big data analysis, Online - Of-
fline business analysis, Economy 
analysis เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
1.  จ�านวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       จ�านวน 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                                    
12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร มี 123 หน่วยกิต 
โดยมีการควบรวมรายวิชาที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน และปรับเนื้อหาให้
มีความลึกมากขึ้นและสามารถตอบโจทย์
การเปลีย่นแปลงในทางธรุกิจทางเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้มาก
ยิ่งขึ้น มีการมุ่งเน้นการมุ่งพัฒนาความรู้
ทางด้าน Big data analysis, Online - 
Offline business analysis, Econo-
my analysis เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
1.  จ�านวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       จ�านวน 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                                    
12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร มี 123 หน่วยกิต 
โดยมีการควบรวมรายวิชาที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน และปรับเนื้อหาให้ 
มีความลึกมากขึ้นและสามารถตอบโจทย์ 
การเปลีย่นแปลงในทางธรุกิจทางเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้มาก
ยิ่งขึ้น มีการมุ่งเน้นการการประยุกต์ใช้
และต่อยอดความรู้ทางด้าน Big data 
analysis, Online - Offline business 
analysis, Economy analysis เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
1.  จ�านวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       จ�านวน 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                                    
12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 16 หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
8
5



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวนไม่น้อย
กว่า 87 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
    3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวนไม่
น้อยกว่า  87 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
    3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวนไม่
น้อยกว่า  87 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
    3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็น
แบบการเข้าชั้นเรียนที่มุ่งไปทางด้านการ
ศึกษาทางวิชาการและทฤษฎี รวมทั้งการ
ใช้กรณีศึกษาทางเศรษฐกิจและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
 2. จัดการเรียนเป็นแบบทวิภาค

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 รปูแบบของการพฒันาหลกัสูตร จะมี 
การปรบัรายวชิาและเนือ้หาวชิาทีส่ามารถ 
พฒันาให้บณัฑติมีความสามารถและทกัษะ
ที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้าง
องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 
โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
ภาคปฏิบตัมิากขึน้ โดยหลักสตูรจะเตรยีม
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ที่จะพัฒนาในการตอบโจทย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วย
พัฒนา Re-skill, Up-skill ของแรงงาน
ในท้องถิ่นได้ โดย

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 รปูแบบของการพฒันาหลกัสูตร จะมี 
การปรบัรายวชิาและเนือ้หาวชิาทีส่ามารถ
พฒันาให้บณัฑติมีความสามารถและทกัษะ
ที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้าง
องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 
โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
ภาคปฏิบตัมิากขึน้ โดยหลักสตูรจะเตรยีม
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ที่จะพัฒนาในการตอบโจทย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วย
พัฒนา Re-skill, Up-skill ของแรงงาน
ในท้องถิ่นได้ โดย

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 รปูแบบของการพฒันาหลกัสูตร จะมี
การปรบัรายวชิาและเนือ้หาวชิาทีส่ามารถ
พฒันาให้บณัฑติมีความสามารถและทกัษะ
ที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้าง
องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 
โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
ภาคปฏบิตัมิากขึน้ โดยหลักสตูรจะเตรยีม
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ที่จะพัฒนาในการตอบโจทย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วย
พัฒนา Re-skill, Up-skill ของแรงงาน
ในท้องถิ่นได้ โดย
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    1. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท�างาน  (WIL)
    2. รายวิชาในหลักสูตรสามารถน�า
ไปจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning
    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ กับชุมชนพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมท�า 
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การกับการท�างาน  (WIL)
    2. รายวิชาในหลักสูตรสามารถน�า
ไปจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อจัดการ
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้น
ด้านใดบ้าง 
 เน้นการพัฒนานักศึกษา โดยยึดโยงกับ 
TQF และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์
ใช้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยให้
ความส�าคัญกับทักษะทางการวิจัยของ
นักศึกษา

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้ก�าหนดให้
มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ให้มีความสามารถที่จะท�างานได้หลาก
หลายและมีความพร้อมในการท�างาน
ได้ทันที ซึ่งจะพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษา โดยการวางรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
มากขึ้น จะน�าการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ WIL ซึ่งได้ก�าหนดให้
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติจริงในชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 และออกฝึกเป็นพนักงาน
ฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทาง
ด้านภาษา ทางด้านเทคโนโลยแีละทกัษะ 
การด�าเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาภาย
ใต้คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร คือ 
คนดีส�าคัญกว่าคนเก่ง โดยมีการพัฒนา
สมรรถนะ คือ 
สมรรถนะชั้นปีที่ 1 
  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จะ
ต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้รู้ โดยจะ
ต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในด้าน
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1. ทักษะทางด้านค้นหาข้อมูล
2. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านภาษา
4. ทักษะทางด้านสังคม 
สมรรถนะชั้นปีที่ 2 
   นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
จะต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้ตื่น 
โดยจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในด้าน
1. ทักษะทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล
2. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านใช้ภาษา
4. ทักษะทางด้านการเข้าสังคม
สมรรถนะชั้นปีที่ 3 
   นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จะ
ต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้เบิกบาน 
โดยจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในด้าน
1. ทักษะทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล
2. ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านใช้ภาษา
4. ทักษะทางด้านการเข้าสังคม
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สมรรถนะชั้นปีที่ 4 
  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จะ
ต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้ก้าวเดิน 
โดยจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในด้าน
1. ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล
2. ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้  
คอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านใช้ภาษา
4. ทักษะทางด้านการเข้าสังคม

สมรรถนะชั้นปีที่ 4 
  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จะ
ต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้ก้าวเดิน 
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2. ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านใช้ภาษา
4. ทักษะทางด้านการเข้าสังคม

สมรรถนะชั้นปีที่ 4 
  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จะ
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2. ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์
3. ทักษะทางด้านใช้ภาษา
4. ทักษะทางด้านการเข้าสังคม

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร 
 เน้นการพัฒนาอาจารย์ตามความสนใจ
และความถนัด โดยใช้การส�ารวจความ
ต้องการเพื่อท�าแผนพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตร 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 หลักสูตรด�าเนินการพัฒนาอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา
อาจารย์ 2 ส่วน คือ 
1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
และการวิจัย
2. การพฒันาศักยภาพทางด้านเทคโนโลย ี
และรูปแบบการสอน
  ซึ่งในการพัฒนาจะยึดตามความถนัด
และความต้องการพัฒนาของอาจารย์ 
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ 
มีความทันสมัยหลักสูตรจะเตรียมความ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 หลักสูตรด�าเนินการพัฒนาอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา
อาจารย์ 2 ส่วน คือ 
1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
และการวิจัย
2. การพฒันาศักยภาพทางด้านเทคโนโลย ี
และรูปแบบการสอน
  ซึ่งในการพัฒนาจะยึดตามความถนัด
และความต้องการพัฒนาของอาจารย์ 
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมี
ความทันสมัยหลักสูตรจะเตรียมความ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
 หลักสูตรด�าเนินการพัฒนาอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา
อาจารย์ 2 ส่วน คือ 
1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
และการวิจัย
2. การพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีและรูปแบบการสอน
  ซึ่งในการพัฒนาจะยึดตามความถนัด
และความต้องการพัฒนาของอาจารย์ 
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ 
มีความทันสมัยหลักสูตรจะเตรียมความ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พร้อมของ อาจารย์ที่จะต้องมีการพัฒนา 
ทักษะทางดิจิทัลและรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้เกิด 
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกจิและสังคม เช่น WIL, Creativity 
-Based Learning : CBL เป็นต้น รวมทัง้ 
การพัฒนาในศาสตร์เชงิลึก เพือ่สามารถ 
เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้ง 
การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

พร้อมของ อาจารย์ที่จะต้องมีการพัฒนา
ทักษะทางดิจิทัลและรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้เกิด 
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกจิและสังคม เช่น WIL, Creativity 
-Based Learning : CBL เป็นต้น รวมทั้ง 
การพัฒนาในศาสตร์เชงิลึก เพือ่สามารถ 
เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้ง 
การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

พร้อมของ อาจารย์ที่จะต้องมีการพัฒนา 
ทักษะทางดิจิทัลและรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้เกิด
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  
เศรษฐกจิและสังคม เช่น WIL, Creativity 
-Based Learning : CBL เป็นต้น รวมทั้ง 
การพัฒนาในศาสตร์เชิงลึก เพื่อสามารถ
เป็นผู้บรรยายในหลกัสตูรระยะสัน้ รวมทั้ง 
การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุก
ช่วงวัย
 หลักสูตรยังไม่ได้ด�าเนินการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
 หลกัสตูรท�าการวางแผนและออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย
 กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
จะเน้นทางด้านการให้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และอนาคต

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
 หลักสูตรด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่สามารถตอบโจทย์การเรียน
รู้ตลอดชีวิต โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
      กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
จะเน้นทางด้านการให้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และอนาคต

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย
 หลกัสตูรมกีารวางแผนในการด�าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก�าหนด
กลุม่เป้าหมายออกเป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย
   กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
จะเน้นทางด้านการให้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และอนาคต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

          กลุ่มที่ 2. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 18 – 
24 ปี จะเน้นทางด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การออม การลงทุน 
ตลาดเงินและตลาดทุน 
          กลุ่มที่ 3. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 25 
ปีขึ้นไป เน้นทางด้านการวิเคราะห์และ
บริหารจัดการธุรกิจ (เช่น การบริหาร
จัดการต้นทุนและก�าไร, การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นต้น)
          กลุ่มที่ 4. กลุ่มที่ต้องการพัฒนา 
Re-skill, Up-skill ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

          กลุ่มที่ 2. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 18 – 
24 ปี จะเน้นทางด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การออม การลงทุน 
ตลาดเงินและตลาดทุน 
          กลุ่มที่ 3. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 25 
ปีขึ้นไป เน้นทางด้านการวิเคราะห์และ
บริหารจัดการธุรกิจ (เช่น การบริหาร
จัดการต้นทุนและก�าไร, การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นต้น)
          กลุ่มที่ 4. กลุ่มที่ต้องการพัฒนา 
Re-skill, Up-skill ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ โดยจะเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
คือ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ทาง
เศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1. 
และกลุ่มที่ 4. 

          กลุ่มที่ 2. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 18 – 
24 ปี จะเน้นทางด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การออม การลงทุน 
ตลาดเงินและตลาดทุน 
          กลุ่มที่ 3. กลุ่มที่มีช่วงอายุ 25 
ปีขึ้นไป เน้นทางด้านการวิเคราะห์และ
บริหารจัดการธุรกิจ (เช่น การบริหาร
จัดการต้นทุนและก�าไร, การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นต้น)
          กลุ่มที่ 4. กลุ่มที่ต้องการพัฒนา 
Re-skill, Up-skill ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ โดยจะเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
คือ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ทาง
เศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1. 
และกลุ่มที่ 4. 
   หลักสูตรเทคนิคการใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2. กลุ่มที่ 3. 
และกลุ่มที่ 4.
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 หลักสูตรมีความโดดเด่นทางด้านงาน
วิจัยทั้งของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้ง 
การด�าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนท้องถิ่น

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตร
หลังจากมีการพลิกโฉม
 หลักสูตรด�าเนินการเตรียมการจัด 
การเรียนการสอนที่จะมีการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Big data 
analysis, Online - Offline business 
analysis, Economy analysis เป็นต้น 
รวมทั้งการเตรียมพัฒนางานวิจัยทั้งของ
อาจารย์และนักศึกษาที่สามารถสนอง
ตอบความต้องการและแก้ปัญหาของ
ธุรกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง
การให้บริการวิชาการในด้านข้อมูลทาง
เศรษฐกิจและด�าเนินโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการยกระดับ
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
ธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น 

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตร
หลังจากมีการพลิกโฉม
 หลักสูตรด�าเนินการเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนที่จะมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทางด้าน Big data 
analysis, Online - Offline business 
 analysis, Economy analysis เป็นต้น 
 และพัฒนางานวิจัยทั้งของอาจารย์และ 
นักศึกษาที่สามารถสนองตอบความ
ต้องการและแก้ปัญหาของธุรกิจและ 
สงัคมชมุชนท้องถิน่ รวมท้ังการให้บรกิาร 
วิชาการในด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือ
ข่ายในการยกระดับศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของธุรกิจและชุมชน
ท้องถิ่น

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตร
หลังจากมีการพลิกโฉม
 หลักสูตรด�าเนินการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลทางด้านBig data analysis,
Online - Offline business analysis, 
Economy analysis เป็นต้น และการ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยทั้งของอาจารย์
และนักศึกษาที่สามารถสนองตอบความ
ต้องการและแก้ปัญหาของธุรกิจและ
สังคมชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งขยายผลและ
พื้นที่การให้บริการวิชาการในด้านข้อมูล
ทางเศรษฐกิจและด�าเนินโครงการต่าง ๆ  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการยกระดับ
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
ธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้าง
เป็นอย่างไร
มีกี่หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ.2559 มีจ�านวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป        
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ แบ่งเป็น 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 12 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
      6 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
97 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 45 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 
      16 หน่วยกิต
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 
    6 หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.
2564 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร 132 หน่วยกติ ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   
  หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ  
  คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า        
   96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45  
  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
      (โดยก�าหนดอัตลักษณ์ของ
      หลักสูตร 12 หน่วยกิต)
    - กลุม่วชิาเอกเลอืก 15 หน่วยกติ 
  (เป็น WIL /สหกิจศึกษา / 
 - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.
2564 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร 132 หน่วยกติ ประกอบด้วย
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   
 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ  
 คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า        
96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45  
  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
      (โดยก�าหนดอัตลักษณ์ของ
      หลักสูตร 12 หน่วยกิต)
    - กลุม่วิชาเอกเลอืก 15 หน่วยกติ 
 (เป็น WIL /สหกิจศึกษา / 
 - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.
2564 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร 132 หน่วยกติ ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    - กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกติ
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   
  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ  
  คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า        
96 หน่วยกิต แบ่งเป็น
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45  
  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
      (โดยก�าหนดอัตลักษณ์ของ
      หลักสูตร 12 หน่วยกิต)
    - กลุม่วิชาเอกเลอืก 15 หน่วยกติ
 (เป็น WIL /สหกิจศึกษา / 
    - ฝึกประสบการณ์ฯ 6-9 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

3
9
4



หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)
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2. รูปแบบการ
จัดการเรียน
การสอนเป็น
อย่างไร

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้มี
ทักษะความรู้ทางวิชาชีพพร้อม
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีได้
และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 

จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยก�าหนดเป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 
     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออกฝึก
ปฏิบัติกับสถานประกอบการเครือ
ข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU)

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยก�าหนดเป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ช้ันปีที ่4 ภาคเรยีนท่ี 2 
     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออกฝึก
ปฏิบัติกับสถานประกอบการเครือ
ข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU)

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : 
WIL) ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยก�าหนดเป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
และกลับมาเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 2 
รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี
ได้และออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ช้ันปีที ่4 ภาคเรยีนท่ี 2 
     โดยก�าหนดให้นักศึกษาออกฝึก
ปฏิบัติกับสถานประกอบการเครือ
ข่ายที่ได้รับการอนุมัติ (MOU)
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3. การพัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาเน้น
ด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่าง
โครงการ เด่นๆ)

หลักสูตรฯ มีการก�าหนด
สมรรถนะของหลักสูตรให้
นักศึกษาเมื่อจบไปแล้วสามารถ
ท�างานด้านวิชาชีพบัญชีได้ 

หลักสูตรมีการก�าหนดอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คือ นักบัญชี
ภาษีอากร 
 โดยมีการก�าหนดรายวิชาที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 4 รายวิชา 
ได้แก่
   1) วิชาการภาษีอากร 
   2) วิชาการบัญชีภาษีอากร  
   3) วิชาการวางแผนภาษีอากร  
   4) วิชาการยื่นแบบภาษีผ่านทาง
       อิเลคทรอนิกส์
 ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี
ของหลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการ
 ปฏิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
บัญชี 

หลักสูตรมีการก�าหนดอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คือ นักบัญชี
ภาษีอากร 
 โดยมีการก�าหนดรายวิชาที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 4 รายวิชา 
ได้แก่
   1) วิชาการภาษีอากร 
   2) วิชาการบัญชีภาษีอากร  
   3) วิชาการวางแผนภาษีอากร  
   4) วิชาการยื่นแบบภาษีผ่านทาง
       อิเลคทรอนิกส์
 ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี
ของหลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการ
 ปฏิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
บัญชี 

หลักสูตรมีการก�าหนดอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คือ นักบัญชี
ภาษีอากร 
 โดยมีการก�าหนดรายวิชาที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 4 รายวิชา 
ได้แก่
   1) วิชาการภาษีอากร 
   2) วิชาการบัญชีภาษีอากร  
   3) วิชาการวางแผนภาษีอากร  
   4) วิชาการยื่นแบบภาษีผ่านทาง
       อิเลคทรอนิกส์
 ก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี
ของหลักสูตร ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการ
  ปฏิบัติงานด้านพนักงานทั่วไป
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งพนักงานบัญชี
ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
บัญชี 
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ก�าหนดโครงการส�าหรับพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา ได้แก่
   1) โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล
   2) โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะความรู้สู่
ชุมชนท้องถิ่น

ก�าหนดโครงการส�าหรับพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา ได้แก่
   1) โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล
   2) โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะความรู้สู่
ชุมชนท้องถิ่น

ก�าหนดโครงการส�าหรับพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา ได้แก่
   1) โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล
   2) โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะความรู้สู่
ชุมชนท้องถิ่น

4. การพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ใน
หลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด 
พัฒนาอย่างไร)

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมทางวิชาการ 
หลักสูตรมีการก�าหนดแผนพัฒนา
บุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 ปี 
โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการ จ�านวน 6 คน 
และการศึกษาต่อปริญญาเอก 
จ�านวน 5 คน ท�าให้มีอาจารย์ที่ 
ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการและจบ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
อบรม/สัมมนา ทางวิชาการและ
วิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
ต่อคน

ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในระดับ
ที่สูงขึ้นใน 2 ด้านประกอบด้วย
1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน 
พัฒนา บุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ  
5 ปี โดยการท�าแผนพัฒนา  
ต�าแหน่งทางวิชาการ
2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรม ให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
เข้าร่วม โครงการโดยก�าหนด
โครงการส�าหรับ พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ คือ 
    - โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ทางบัญชี, ภาษี, สารสนเทศ  
    - โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล

ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในระดับ
ที่สูงขึ้นใน 2 ด้านประกอบด้วย
1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน
พัฒนาบุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 
ปี โดยการท�าแผนพัฒนาต�าแหน่ง
ทางวิชาการ
2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรม ให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
เข้าร่วม  โครงการโดยก�าหนด
โครงการส�าหรับ พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ คือ 
    - โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ทางบัญชี, ภาษี, สารสนเทศ  
    - โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล

ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในระดับ
ที่สูงขึ้นใน 2 ด้านประกอบด้วย
1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน
พัฒนาบุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 
ปี โดยการท�าแผนพัฒนาต�าแหน่ง
ทางวิชาการ
2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรม ให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
เข้าร่วม โครงการโดยก�าหนด
โครงการส�าหรับ พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ คือ 
    - โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ทางบัญชี, ภาษี, สารสนเทศ  
    - โครงการพัฒนาทักษะนักบัญชี
ดิจิทัล
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. การพัฒนา
หลักสูตรระยะ
สั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียน
รู้ตลอดชีวิต

ยังไม่มีการด�าเนินการ หลักสูตรมีการพัฒนาการจัดท�า
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่บุคคลทั่วไป 
ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทาง
บัญชี, ภาษี, สารสนเทศ) โครงการ
พัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี
ส�าหรับนักปฏิบัติการทางบัญชีและ
การเงนิของหน่วยงานราชการ ทีไ่ม่ม ี
วุฒิทางบัญชี เพื่อเพิ่มหน่วยกิตให้มี
ครบ จ�านวน 30 หน่วยกิต
2) โครงการ Up-skill / Re-skill 
ด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรู้
และทักษะ การupdate ความรู้ทาง
ภาษีอากรให้กับนักบัญชีเพื่อปฏิบัติ
งาน โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชี การอบรมความรู้ในการปิด
บัญชี

หลักสูตรมีการพัฒนาการจัดท�า
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่บุคคลทั่วไป 
ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทาง
บัญชี, ภาษี, สารสนเทศ) โครงการ
พัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี
ส�าหรับนักปฏิบัติการทางบัญชีและ
การเงนิของหน่วยงานราชการ ทีไ่ม่ม ี
วุฒิทางบัญชี เพื่อเพิ่มหน่วยกิตให้มี
ครบจ�านวน 30 หน่วยกิต
2) โครงการ Up-skill / Re-skill 
ด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรู้
และทักษะ การupdate ความรู้ทาง
ภาษีอากรให้กับนักบัญชีเพื่อปฏิบัติ
งาน โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชี การอบรมความรู้ในการปิด
บัญชี

หลักสูตรมีการพัฒนาการจัดท�า
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่บุคคลทั่วไป 
ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(โครงการ   พัฒนาทักษะความรู้ทาง
บัญชี, ภาษี, สารสนเทศ) โครงการ
พัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี
ส�าหรับนักปฏิบัติการทางบัญชีและ
การเงินของหน่วยงานราชการ ที่
ไม่มีวุฒิทางบัญชี เพื่อเพิ่มหน่วยกิต
ให้มีครบจ�านวน 30 หน่วยกิต
2) โครงการ Up-skill / Re-skill 
ด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรู้
และทักษะ การupdate ความรู้ทาง
ภาษีอากรให้กับนักบัญชีเพื่อปฏิบัติ
งาน โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชี การอบรมความรู้ในการปิด
บัญชี
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หัวข้อ
ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน

(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความ
โดดเด่นของ
หลักสูตร

นักศึกษามีงานท�าไม่ต�่ากว่า 70% 1. หลกัสตูรบัญชมีคีวามเป็นอตัลกัษณ์ 
ทางด้านการภาษ ีโดยเป็นการฝึกทกัษะ 
ที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานทาง
ด้านการเป็นนักบัญชีและภาษีอากร 
โดยหลักสูตรจะมีวิชาทางด้านภาษี
ทั้งหมด 12 หน่วยกิต เป็นการปู
พื้นฐานทางด้านการภาษีจนกระทั่ง
สามารถยืน่แบบภาษีอากรออนไลน์ได้
2. หลักสูตรบัญชีมีกรรมการผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และเป็นนักบัญชีภาษีอากร 
เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย

1. หลกัสตูรบัญชมีคีวามเป็นอตัลกัษณ์ 
ทางด้านการภาษี โดยเป็นการฝึกทักษะ 
ที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานทาง
ด้านการเป็นนักบัญชีและภาษีอากร 
โดยหลักสูตรจะมีวิชาทางด้านภาษี
ทั้งหมด 12 หน่วยกิต เป็นการปู
พื้นฐานทางด้านการภาษีจนกระทั่ง
สามารถยืน่แบบภาษีอากรออนไลน์ได้
2. หลักสูตรบัญชีมีกรรมการผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และเป็นนักบัญชีภาษีอากร 
เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย

1. หลกัสตูรบัญชมีคีวามเป็นอตัลกัษณ์ 
ทางด้านการภาษ ีโดยเป็นการฝึกทักษะ
ที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานทาง
ด้านการเป็นนักบัญชีและภาษีอากร 
โดยหลักสูตรจะมีวิชาทางด้านภาษี
ทั้งหมด 12 หน่วยกิต เป็นการปู
พื้นฐานทางด้านการภาษีจนกระทั่ง
สามารถยืน่แบบภาษีอากรออนไลน์ได้
2. หลักสูตรบัญชีมีกรรมการผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และเป็นนักบัญชีภาษีอากร 
เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร
  1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
 1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
     จ�านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 2)  หมวดวชิาเฉพาะ จ�านวนไม่น้อยกว่า   
      94  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 39     
   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาเลือก  6  หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
          ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
          ศึกษา 7 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่น้อย
          กว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
  1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
   1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
         จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวนไม่
น้อยกว่า ............หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 
18 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
        ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
        ศึกษา 7 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
  1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
   1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
        จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวนไม่น้อย
กว่า............หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 
18 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
        ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
        ศึกษา 7 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
  1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
        จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวนไม่น้อย
กว่า............หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 
18 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต
       -  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
        ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
        ศึกษา 7 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ
  2. หลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL)
  2. การเรียนการสอนเป็นชุดวิชา
  3. การจัดการเรียนแบบหลักสูตร
ออนไลน์ เป็นชุดวิชาผ่านระบบ Thai 
Mooc

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL)
  2. การเรียนการสอนเป็นชุดวิชา
  3. การจัดการเรียนแบบหลักสูตร
ออนไลน์ เป็นชุดวิชาผ่านระบบ Thai 
Mooc

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท�างาน
(Work-integrated Learning: WIL)
  2. การเรียนการสอนเป็นชุดวิชา
  3. การจัดการเรียนแบบหลักสูตร
ออนไลน์ เป็นชุดวิชาผ่านระบบ Thai 
Mooc

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาจะถูกก�าหนดไว้ใน 
มคอ. 2 โดยหลักสูตรจะจัดท�าโครงการ/
กิจกรรมขึ้นมารองรับ ให้ครอบคลุม
กับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
นักศึกษาจะได้รับตามชั้นปีการศึกษา รวม
ทั้งประสบการณ์และความรู้ /นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
     การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ
ระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อจบการ
ศึกษา

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ
ระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อจบการ
ศึกษา

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
    การพัฒนานักศึกษาในปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ
ระดับชั้นปี เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อจบการ
ศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
การพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ใน
ศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
2) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ 
Co Operation Enagagement
(ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)
3) มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้วย
การท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ
5) สนับสนุนให้อาจารย์สอบใบ 
Certificate ในศาสตร์ด้านระบบ
สารสนเทศ และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ใน
ศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
2) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ 
Co Operation Enagagement 
(ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)
3) มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้วย
การท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ
5)  สนับสนุนให้อาจารย์สอบใบ
Certificate ในศาสตร์ด้านระบบ
สารสนเทศ และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ใน
ศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
2) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ 
Co Operation Enagagement
(ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)
3) มุ่งเน้นให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ
4) มุ่งเน้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้วย
การท�าวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และน�าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ
 5)  สนับสนุนให้อาจารย์สอบใบ
Certificate ในศาสตร์ด้านระบบ
สารสนเทศ และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
0
2



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีต่อบโจทย์ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ลักษณะการอบรม
จะอยู่ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 
ให้นักศึกษาภายในหลักสูตรเท่านั้น

 

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีต่อบโจทย์ 
การเรียนรูต้ลอดชีวติส�าหรบัคนทกุช่วงวัย
   การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสาขา
วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

อบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
เทรนด์ดจิิทลัส�าหรบั
คนทุกช่วงวัย

ประชาชนทุก
ช่วงวัย

พัฒนานักศึกษาให้
เป็น BIS Smart  
Student ส�าหรับ
ศตวรรษที่ 21

นักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

อบรมคอมพวิเตอร์
กราฟิกและดจิิทลั 
คอนเทนต์

นักศึกษาและ
บุคคลที่สนใจ

อบรมพฒันาโมบาย 
แอปพลิเคชันเพื่อ
งานธุรกิจ

ผู้ประกอบการ 
นักธุรกิจรายย่อย 
และผู้ที่สนใจ

5. การพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ทีต่อบโจทย์ 
การเรียนรูต้ลอดชีวติส�าหรบัคนทกุช่วงวัย
   การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสาขา
วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

อบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
เทรนด์ดจิทิลัส�าหรบั
คนทุกช่วงวัย

ประชาชนทุก
ช่วงวัย

พฒันานกัศกึษาให้ 
เป็น BIS Smart  
Student ส�าหรับ
ศตวรรษที่ 21

นักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

อบรมคอมพวิเตอร์
กราฟิกและดจิทิลั
คอนเทนต์

นกัศกึษาและบคุคล
ที่สนใจ

อบรมพฒันาโมบาย 
แอปพลิเคชนัเพือ่
งานธรุกจิ

ผู้ประกอบการ
นักธุรกิจรายย่อย 
และผู้ที่สนใจ

5. การพฒันาหลักสูตรระยะส้ันทีต่อบโจทย์ 
การเรียนรูต้ลอดชีวติส�าหรบัคนทกุช่วงวัย
   การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสาขา
วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นดังนี้

หลักสูตร ระดับช่วงวัย

อบรมการสอบ
มาตรฐานอาชพีด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การสื่อสารและดจิทิลั
คอนเทนต์

ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอย 

อบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
เทรนด์ดิจิทัลส�าหรับ
คนทุกช่วงวัย

ประชาชนทุก
ช่วงวัย

พัฒนานักศึกษาให้
เป็น BIS Smart 
Student ส�าหรับ
ศตวรรษที่ 21

นักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

อบรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกและดิจิทัล
คอนเทนต์

นักศึกษาและ
บุคคลที่สนใจ

อบรมพัฒนาโมบาย
แอปพลเิคชนัเพ่ืองาน
ธรุกิจ

ผู้ประกอบการ
นักธุรกิจรายย่อย 
และผู้ที่สนใจ

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
0
3



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
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รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1. หลักสูตร ในปีพ.ศ. 2563 มีจ�านวน
หน่วยกิต 133 หน่วยกิต
  2. ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับต�าแหน่ง
งานใหม่ในยุคดิจิทัลและอนาคต
2. หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนการสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
สังคมยุคดิจิทัล

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับต�าแหน่ง
งานใหม่ในยุคดิจิทัลและอนาคต
2. หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนการสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
สังคมยุคดิจิทัล

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับต�าแหน่ง
งานใหม่ในยุคดิจิทัลและอนาคต
2. หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนการสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
สังคมยุคดิจิทัล
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ.2558 
มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป
 ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะ 
 ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
 - กลุม่วชิาเอก 54 หน่วยกติ 
(แบ่งออกเป็นเอกบังคบั 39 หน่วยกติ
เอกเลือก 15 หน่วยกติ)
3)  หมวดรายวิชาเสรี 
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวชิาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกติ แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 64 หน่วยกิต 
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 45 หน่วยกิต 
เอกเลอืก 12 หน่วยกติ และฝึกปฏิบตักิาร 
2 หน่วยกติ และสหกจิศกึษา 5 หน่วยกติ)
 3) หมวดรายวิชาเสรี 
  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2) หมวดรายวิชาเฉพาะ
  ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 64 หน่วยกิต (แบ่ง
ออกเป็น เอกบังคับ 45 หน่วยกิต เอก
เลือก 12 หน่วยกิต และฝึกปฏิบัติการ 
2 หน่วยกติ และสหกจิศกึษา 5 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) มีจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์กับคณติศาสตร์  
9 หน่วยกิต
2) หมวดรายวิชาเฉพาะ 
 ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 - กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอก 64 หน่วยกิต
(แบ่งออกเป็น เอกบังคับ 45 หน่วยกิต 
เอกเลอืก 12 หน่วยกติ และฝึกปฏิบตักิาร  
2 หน่วยกติ และสหกจิศึกษา 5 หน่วยกติ)
3) หมวดรายวิชาเสรี
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร
ปี 2563 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL)
    มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้
ระดับรายวิชา จัดการเรียนการสอนแบบ 
เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั โดยก�าหนดตวัชีว้ดั 
ผลสัมฤทธิ์ที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในปี 2564 - 
2567 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้
1) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์
2) มรีะบบการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตักิาร  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
4) เน้นจิตส�านึกอาสาเพื่อสังคม 
5) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้นักศึกษาในการอธิบายอนาคตผู้
ประกอบการใน ยุค 4.0 เพื่อเป็น

1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL)
    มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้
ระดับรายวิชา จัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยก�าหนดตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในปี 2564 - 
2567 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้
1) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์
2) มีระบบการเรยีนการสอนเชงิปฏิบตักิาร  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
4) เน้นจิตส�านึกอาสาเพื่อสังคม 
5) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้นักศึกษาในการอธิบายอนาคตผู้
ประกอบการใน ยุค 4.0 เพื่อเป็น

1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�างาน 
(Work-integrated Learning: WIL)
    มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้
ระดับรายวิชา จัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยก�าหนดตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในปี 2564 - 
2567 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้
1) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์
2) มรีะบบการเรยีนการสอนเชงิปฏบัิตกิาร  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
4) เน้นจิตส�านึกอาสาเพื่อสังคม 
5) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้นักศึกษาในการอธิบายอนาคตผู้
ประกอบการใน ยุค 4.0 เพื่อเป็น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แนวทางในการสร้างธุรกิจให้ประสบ
ความส�าเร็จ โดยให้นักศึกษามีเสรีภาพ 
ในการเห็น การฟัง การอภิปราย ความ
คิดตนเองมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
6) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความ
สามารถเชิงนวัตกรรมแก่นักศึกษา
7) พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทั่วไปในการใช้ภาษาต่างประเทศมุ่งสู่
ความเป็นสากล
ระดับหลักสูตร การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 
ในรูปแบบพนักงานฝึกงาน 
(Traineeship or Apprenticeship) 
สหกิจศกึษา (Co-Operative Education)   
มีก�าหนดการดังนี้
     ชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการพนักงานฝึกงาน
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ราชการ ช่วงปิดภาคเรียน มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 
     ชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปฏบิตัสิหกจิ 
ศกึษามรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง

แนวทางในการสร้างธุรกิจให้ประสบ
ความส�าเร็จ โดยให้นักศึกษามีเสรีภาพ 
ในการเห็น การฟัง การอภิปราย ความ
คิดตนเองมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
6) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความ
สามารถเชิงนวัตกรรมแก่นักศึกษา
7) พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทั่วไปในการใช้ภาษาต่างประเทศมุ่งสู่
ความเป็นสากล
ระดับหลักสูตร การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 
ในรูปแบบพนักงานฝึกงาน 
(Traineeship or Apprenticeship)
สหกิจศกึษา (Co-Operative Education)  
มีก�าหนดการดังนี้
     ชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการพนักงานฝึกงาน
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ราชการ ช่วงปิดภาคเรียน มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 
     ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรยีนที ่2 ปฏบิตัสิหกจิ 
ศกึษามรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง

แนวทางในการสร้างธุรกิจให้ประสบ
ความส�าเร็จ โดยให้นักศึกษามีเสรีภาพ 
ในการเห็น การฟัง การอภิปราย ความ
คิดตนเองมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
6) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความ
สามารถเชิงนวัตกรรมแก่นักศึกษา
7) พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทั่วไปในการใช้ภาษาต่างประเทศมุ่งสู่
ความเป็นสากล
ระดับหลักสูตร การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 
ในรูปแบบพนักงานฝึกงาน 
(Traineeship or Apprenticeship) 
สหกิจศกึษา (Co-Operative Education)
มีก�าหนดการดังนี้
     ชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการพนักงานฝึกงาน
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ราชการ ช่วงปิดภาคเรียน มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 
     ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรยีนที ่2 ปฏบิตัสิหกจิ 
ศกึษามรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
0
7



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้น
ด้าน ความสามารถในการปฏิบัติงานแบ่ง
ตามวิชาเอก ได้แก่ การตลาด การจัดการ
ทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
เป็นผู้ประกอบการ
- วิชาเอกการตลาด เน้นด้านการวางแผน
การตลาด การบริหารการตลาดแบบ
ผสมผสาน
- วชิาเอกการจดัการทัว่ไป เน้นด้านความรู้ 
ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  
- วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เน้นด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การฝึกอบรมพนักงาน
- วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ เน้นด้าน
การวางแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีวิชาเลือก
แบ่งเป็น 4 วิชาเอก คือ การจัดการ
ทั่วไป การตลาด การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ การเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันา 
สมรรถนะนกัศกึษาแบ่งตามวชิาเอก ดงันี้
วิชาเอกการจัดการทั่วไป สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ดังนั้นวิชาเอกฯ ได้ก�าหนด
สมรรถนะให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ดังนี้ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพ
รวมในการบริหารธุรกิจ มีสมรรถนะ
ปฏิบัติงานส�านกังานขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ 
พมิพ์ไทย 
พมิพ์องักฤษ พมิพ์เอกสารวชิาการ สบืค้น 
ข้อมูล มีสมรรถนะในการใช้งาน word
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 1. มีความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีวิชาเลือก
แบ่งเป็น 4 วชิาเอก คือ การจดัการทัว่ไป 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
การเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันา 
สมรรถนะนกัศกึษาแบ่งตามวชิาเอก ดงันี้
วิชาเอกการจัดการทั่วไป สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ดังนั้นวิชาเอกฯ ได้ก�าหนด
สมรรถนะให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ดังนี้ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพ
รวมในการบริหารธุรกิจ
  2. มีสมรรถนะปฏิบัติงานส�านักงาน
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ พิมพ์ไทย พิมพ์อังกฤษ 
พิมพ์เอกสารวิชาการ สืบค้นข้อมูล  
  3. มีสมรรถนะในการใช้งาน word
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 1. มีความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีวิชาเลือก
แบ่งเป็น 4 วชิาเอก คือ การจดัการทัว่ไป 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเป็นผู้ประกอบการ  การพัฒนา 
สมรรถนะนกัศกึษาแบ่งตามวชิาเอก ดงันี้
วิชาเอกการจัดการทั่วไป สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ดังนั้นวิชาเอกฯ ได้ก�าหนด
สมรรถนะให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้น
ปี ดังนี้ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพ
รวมในการบริหารธุรกิจ
  2. มีสมรรถนะปฏิบัติงานส�านักงาน
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ พิมพ์ไทย พิมพ์อังกฤษ 
พิมพ์เอกสารวิชาการ สืบค้นข้อมูล  
  3. มีสมรรถนะในการใช้งาน word
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 1. มีความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการกิจกรรม
ทางธุรกิจ 
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 2. ปฏิบัติงานส�านักงานระดับกลาง 
ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือ
โต้ตอบ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
หนังสือราชการและธุรกิจ 
 3. การใช้สื่อออฟไลน์ ออนไลน์เพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ 
 4. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ A2   
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 1. จัดเตรียมและผลิตเอกสารการ
ประชุม/ฝึกอบรมสัมมนา 
 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ/
บริหารสินค้าคงคลัง และการจัดซื้อ 
 3. มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ และการเขียนแผนธุรกิจ
 4. มีความสามารถในการวิจัย 
 5. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR ใน
ระดับ B1  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับและมี
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 

 2. ปฏิบัติงานส�านักงานระดับกลาง 
ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือ
โต้ตอบ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
หนังสือราชการและธุรกิจ 
 3. การใช้สื่อออฟไลน์ ออนไลน์เพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ 
 4. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ A2   
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 1. จัดเตรียมและผลิตเอกสารการ
ประชุม/ฝึกอบรมสัมมนา 
 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ/
บริหารสินค้าคงคลัง และการจัดซื้อ 
 3. มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ และการเขียนแผนธุรกิจ
 4. มีความสามารถในการวิจัย 
 5. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR ใน
ระดับ B1  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับและมี
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 

 2. ปฏิบัติงานส�านักงานระดับกลาง 
ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือ
โต้ตอบ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
หนังสือราชการและธุรกิจ 
 3. การใช้สื่อออฟไลน์ ออนไลน์เพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ 
 4. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ A2   
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 1. จัดเตรียมและผลิตเอกสารการ
ประชุม/ฝึกอบรมสัมมนา 
 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ/
บริหารสินค้าคงคลัง และการจัดซื้อ 
 3. มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ และการเขียนแผนธุรกิจ
 4. มีความสามารถในการวิจัย 
 5. สอบผ่านภาษาอังกฤษ CEFR ใน
ระดับ B1  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับและมี
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 
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 2.  มีความสามารถในการใช้ช่อง
ทางการตลาดแบบออนไลน์
 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. ด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริม
สร้างทักษะปีการศึกษาละ 2 โครงการ
 2. ด้านงานสารบรรณและพัสดุ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านงาน
สารบรรณและพัสดุปีการศึกษาละ 2 
โครงการ
 3. งานด้านแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
แผนธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
 4. งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ปีการศึกษาละ 1 โครงการ

 2.  มีความสามารถในการใช้ช่อง
ทางการตลาดแบบออนไลน์
 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1.ด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริม
สร้างทักษะปีการศึกษาละ 2 โครงการ
 2. ด้านงานสารบรรณและพัสดุ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านงาน
สารบรรณและพัสดุปีการศึกษาละ 2 
โครงการ
 3. งานด้านแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
แผนธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
 4. งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ปีการศึกษาละ 1 โครงการ

 2.  มีความสามารถในการใช้ช่อง
ทางการตลาดแบบออนไลน์
 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. ด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริม
สร้างทักษะปีการศึกษาละ 2 โครงการ
 2. ด้านงานสารบรรณและพัสดุ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านงาน
สารบรรณและพัสดุปีการศึกษาละ 2 
โครงการ
 3. งานด้านแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
แผนธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
 4. งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ปีการศึกษาละ 1 โครงการ
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วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ 
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือส�านักงาน
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการวางแผน
สรรหาทรัพยากรมนุษย์
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนค่าจ้าง
และผลตอบแทน การท�าสัญญาจ้างงาน 
ในระดับที่สามารถถ่ายทอด บรรยายให้
ความรู้แก่ผู้อื่น
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถในการ
วางแผนการฝึกอบรม ในระดับที่
สามารถถ่ายทอดและบรรยายแก่ผู้อื่น

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ 
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2.  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือส�านักงาน
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการวางแผน
สรรหาทรัพยากรมนุษย์
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนค่าจ้าง
และผลตอบแทน การท�าสัญญาจ้างงาน 
ในระดับที่สามารถถ่ายทอด บรรยายให้
ความรู้แก่ผู้อื่น
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถในการ
วางแผนการฝึกอบรม ในระดับที่สามารถ
ถ่ายทอดและบรรยายแก่ผู้อื่น

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ 
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือส�านักงาน
ชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการวางแผน
สรรหาทรัพยากรมนุษย์
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนค่าจ้าง
และผลตอบแทน การท�าสัญญาจ้างงาน 
ในระดับที่สามารถถ่ายทอด บรรยายให้
ความรู้แก่ผู้อื่น
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถในการ
วางแผนการฝึกอบรม ในระดับที่สามารถ
ถ่ายทอดและบรรยายแก่ผู้อื่น

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
1
1



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการจัด 
การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเป็นผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่ 2 มีแนวคิดและตัดสินใจในการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ และมีทักษะในการ
เจรจาต่อรองในการท�าธุรกิจและการ
น�าเสนอ
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนธุรกิจ 
และวเิคราะห์การลงทนุ พร้อมทัง้สามารถ 
ออกแบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายใน
ด�าเนินธุรกิจ
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถสร้างสรรค์
และการต่อยอดธุรกิจ
 นอกจากนี้แล้ววิชาเอกการเป็น
ผู้ประกอบการยังก�าหนดอัตลักษณ์
ของนักศึกษาดังนี้..”เทคโนโลยี ภาษา 
วิชาชีพ” โดยได้จัดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษ์ดังนี้

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเป็นผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่ 2 มีแนวคิดและตัดสินใจในการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ และมีทักษะในการ
เจรจาต่อรองในการท�าธุรกิจและการ
น�าเสนอ
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนธุรกิจ 
และวเิคราะห์การลงทนุ พร้อมทัง้สามารถ 
ออกแบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายใน
ด�าเนินธุรกิจ
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถสร้างสรรค์
และการต่อยอดธุรกิจ
 นอกจากนี้แล้ววิชาเอกการเป็น
ผู้ประกอบการยังก�าหนดอัตลักษณ์
ของนักศึกษาดังนี้..”เทคโนโลยี ภาษา 
วิชาชีพ” โดยได้จัดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษ์ดังนี้ 

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
 1. ปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL)
 2. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการได้
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาจ�าแนก
เป็นชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเป็นผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่ 2 มีแนวคิดและตัดสินใจในการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ และมีทักษะในการ
เจรจาต่อรองในการท�าธุรกิจและการ
น�าเสนอ
ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถวางแผนธุรกิจ 
และวเิคราะห์การลงทนุ พร้อมทัง้สามารถ 
ออกแบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายใน
ด�าเนินธุรกิจ
ชั้นปีที่ 4  มีความสามารถสร้างสรรค์
และการต่อยอดธุรกิจ
 นอกจากนี้แล้ววิชาเอกการเป็น
ผู้ประกอบการยังก�าหนดอัตลักษณ์
ของนักศึกษาดังนี้..”เทคโนโลยี ภาษา 
วิชาชีพ” โดยได้จัดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษ์ดังนี้ 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 1. ด้านเทคโนโลยี จ�านวน 4 รายวิชา 
12 หน่วยกิต
 2. ด้านภาษา จ�านวน 2 รายวิชา 6 
หน่วยกิต
 3. ด้านวิชาชีพ จ�านวน 13 รายวิชา 
39 หน่วยกิต
 4. ด้านภาคปฏบัิต ิจ�านวน 2 รายวิชา 
2 หน่วยกิต พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ใน
 1. ด้านเทคโนโลยีให้กับทุกชั้นปีอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
 2. ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้ทกุชัน้ปีอย่างน้อยปีการศึกษา 
ละ 2 ครั้งและมาตรฐานผลภาษาอังกฤษ
ระดบั A2 ก่อนส�าเรจ็การศกึษา
 3. ด้านวิชาชีพสร้างความร่วมมือกับ 
กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชนใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เช่น กลุ่มผู้
ประกอบการชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น  
เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์ของผู้
ประกอบการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้
ประกอบการชุมชน

 1. ด้านเทคโนโลยี จ�านวน 4 รายวิชา 
12 หน่วยกิต
 2. ด้านภาษา จ�านวน 2 รายวิชา 6 
หน่วยกิต
 3. ด้านวิชาชีพ จ�านวน 13 รายวิชา 
39 หน่วยกิต
 4. ด้านภาคปฏิบตั ิจ�านวน 2 รายวิชา 
2 หน่วยกิต พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ใน
 1. ด้านเทคโนโลยีให้กับทุกชั้นปีอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
 2. ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนีให้ทกุชัน้ปีอย่างน้อยปีการศกึษา 
ละ 2 ครั้งและมาตรฐานผลภาษาอังกฤษ
ระดบั A2 ก่อนส�าเรจ็การศกึษา
 3. ด้านวิชาชีพสร้างความร่วมมือกับ 
กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชนใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เช่น กลุ่มผู้
ประกอบการชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น  
เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์ของผู้
ประกอบการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้
ประกอบการชุมชน

  1. ด้านเทคโนโลยี จ�านวน 4 
รายวิชา 12 หน่วยกิต
 2. ด้านภาษา จ�านวน 2 รายวิชา 6 
หน่วยกิต
 3. ด้านวิชาชีพ จ�านวน 13 รายวิชา 
39 หน่วยกิต
 4. ด้านภาคปฏิบตั ิจ�านวน 2 รายวิชา
2 หน่วยกิต พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ใน
 1. ด้านเทคโนโลยีให้กับทุกชั้นปีอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
 2. ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้ทกุชัน้ปีอย่างน้อยปีการศึกษา 
ละ 2 ครั้งและมาตรฐานผลภาษาอังกฤษ
ระดบั A2 ก่อนส�าเรจ็การศกึษา
 3. ด้านวิชาชีพสร้างความร่วมมือกับ 
กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชนใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เช่น กลุ่มผู้
ประกอบการชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น  
เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์ของผู้
ประกอบการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้
ประกอบการชุมชน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 วิชาเอกการตลาด ได้ก�าหนดสมรรถนะ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ�า
วันและในงานอาชีพได้ มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและน�าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
การตลาดแบบดิจิทัลได้  โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและ
ก�าหนดช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึง
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สามารถใช้ความรู้ทางการตลาดเพื่อ
ไปพัฒนาบุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ
ออกแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ร้านค้าปลีกรายย่อยได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สามารถท�าการวิจัยตลาด และเขียน
แผนการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการ
ตลาดให้กับธุรกิจในชุมชน

วิชาเอกการตลาด ได้ก�าหนดสมรรถนะ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ�า
วันและในงานอาชีพได้ มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและน�าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
การตลาดแบบดิจิทัลได้  โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและ
ก�าหนดช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึง
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สามารถใช้ความรู้ทางการตลาดเพื่อ
ไปพัฒนาบุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ
ออกแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ร้านค้าปลีกรายย่อยได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สามารถท�าการวิจัยตลาด เขียนแผนการ
ตลาด และพัฒนา  E- Marketplace 
เพื่อปฏิบัติการธุรกิจออนไลน์ สร้าง
โอกาสในการขายให้กับสินค้า ชุมชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกการตลาด ได้ก�าหนดสมรรถนะ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ�า
วันและในงานอาชีพได้ มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและน�าไปประยุกต์ใช้ได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
การตลาดแบบดิจิทัลได้  โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและ
ก�าหนดช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึง
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สามารถใช้ความรู้ทางการตลาดเพื่อ
ไปพัฒนาบุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ
ออกแบบการสื่อสารการตลาดให้กับ
ออนไลน์ ร้านค้าปลีกรายย่อยได้
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สามารถท�าการวิจัยตลาด เขียนแผนการ
ตลาด และพัฒนา  E- Marketplace 
เพื่อปฏิบัติการธุรกิจออนไลน์ สร้าง
โอกาสในการขายให้กับสินค้า ชุมชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  และนักศึกษามีความ
พร้อมในการเป็น Start up 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร (มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใน 2 ด้าน 
ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมทางวิชาการหลักสูตรมีการ
ก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะหลัก
สูตรฯ 10 ปี โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการและการศึกษาต่อ 
มอบหมายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
3. จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการอบรม
เพื่อตามการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สือ่ออนไลน์ โดยการอบรมเชงิปฏิบตักิาร
2. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบ
ออนไลน์โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท�าสื่อการ
สอนแบบออนไลน์
3. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการ
ให้ค�าปรึกษาการตลาดออนไลน์ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท�าวิจัยในเชิง
แผนบูรณาการ
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การให้บริการวิชาการ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อออนไลน์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบ
ออนไลน์โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท�าสื่อการ
สอนแบบออนไลน์
3. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการ
ให้ค�าปรึกษาการตลาดออนไลน์ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท�าวิจัยในเชิง
แผนบูรณาการ
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การให้บริการวิชาการ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อออนไลน์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบ
ออนไลน์โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท�าสื่อการ
สอนแบบออนไลน์
3. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการ
ให้ค�าปรึกษาการตลาดออนไลน์ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท�าวิจัยในเชิง
แผนบูรณาการ
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การให้บริการวิชาการ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยังไม่มีการด�าเนินการ

1. แผนธุรกิจส�าหรับการลงทุน
2. Platform ในธุรกิจออนไลน์
3. งานสารบรรณและพัสดุ
4. แผนธุรกิจส�าหรับธนาคาร
5. การท�า Digital Marketing ส�าหรับ
ผู้ประกอบการ

1. Design Thinking
2. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
3. งานสารบรรณและพัสดุ
4. การพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์
ธุรกิจ
5. การสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย Digital 
Business

1. แผนธุรกิจส�าหรับการลงทุน
2. Platform ในธุรกิจออนไลน์
3. งานสารบรรณ
4. Design Thinking
5. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
6. การพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์
ธุรกิจ
7. การสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย Digital 
Business

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร
นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
นักศึกษาสามารถท�างานได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

     1. นักศึกษาสามารถจัดแผนธุรกิจ
และเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ
     2. นักศึกษาน�าความรู้ในงาน
สารบรรณไปสอบเข้าท�างานราชการได้
     3. นักศึกษาท�าธุรกิจออนไลน์
จ�าหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
     4. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
     5. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบ
การได้
     6. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่

     1. นักศึกษาสามารถจัดแผนธุรกิจ
และเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ
     2. นักศึกษาน�าความรู้ในงาน
สารบรรณไปสอบเข้าท�างานราชการได้
     3. นักศึกษาท�าธุรกิจออนไลน์
จ�าหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
     4. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
     5. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบ
การได้
     6. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่

     1. นักศึกษาสามารถจัดแผนธุรกิจ
และเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ
     2. นักศึกษาน�าความรู้ในงาน
สารบรรณไปสอบเข้าท�างานราชการได้
     3. นักศึกษาท�าธุรกิจออนไลน์
จ�าหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
     4. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกคนและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
     5. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบ
การได้
     6. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจสุขภาพและความงาม (สหวิทยาการ) 
เป็นหลักสูตรที่คาดว่าจะรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชาเอกไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกติ
(แบ่งเป็น กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 52 หน่วยกิต 
 และกลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต) 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
 - กลุม่วิชาเอกไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกติ
(แบ่งเป็น กลุม่วิชาเอกบังคบั 52 หน่วยกติ 
 และ กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต) 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจกษา 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต   

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 
หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
 - กลุม่วชิาเอกไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกติ
(แบ่งเป็น กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 52  หน่วยกติ
และ กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต) 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

  หมายเหตุ: จ�านวนหน่วยกิตไม่สามารถ
ปรับลดได้เนื่องจากหลักสูตรมีความ
หลากหลายของกลุ่มวิชาประกอบด้วย 
4 ชุดวิชา

   หมายเหต:ุ จ�านวนหน่วยกติไม่สามารถ 
ปรับลดได้เนื่องจากหลักสูตรมีความ
หลากหลายของกลุ่มวิชาประกอบด้วย 
4 ชุดวิชา

   หมายเหต:ุ จ�านวนหน่วยกติไม่สามารถ 
ปรับลดได้เนื่องจากหลักสูตรมีความ
หลากหลายของกลุ่มวิชาประกอบด้วย 
4 ชุดวิชา

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
เป็นหลกัสตูรท่ีมกีารบรูณาการข้ามศาสตร์  
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ดังนัน้ 
หลักสูตรดังกล่าวจึงมีการบูรณาการทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ 
นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Modular Base) ได้แก่ 
กลุม่วิชาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล 
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่ม
วิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
เรียนที่สามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่
สนใจ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
เป็นหลกัสตูรท่ีมกีารบรูณาการข้ามศาสตร์  
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ดังนัน้ 
หลักสูตรดังกล่าวจึงมีการบูรณาการทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ 
นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Modular Base) ได้แก่ 
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล 
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่ม
วิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
เรียนที่สามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่
สนใจ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
เป็นหลกัสตูรท่ีมกีารบรูณาการข้ามศาสตร์  
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ดังนัน้ 
หลักสูตรดังกล่าวจึงมีการบูรณาการทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ 
นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Modular Base) ได้แก่ 
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่ม
วิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
เรียนที่สามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่
สนใจ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) 
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะมีการ 
บูรณาการการเรียนกับการท�างานในชั้น
ปีที่ 3 และ 4 ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตาม
กลุ่มวิชา

นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะมีการ
บูรณาการการเรียนกับการท�างานในชั้น
ปีที่ 3 และ 4 ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตาม
กลุ่มวิชา

นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะมีการ
บูรณาการการเรียนกับการท�างานในชั้น
ปีที่ 3 และ 4

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้าน
ใดบ้าง (ยกตัวอย่างโครงการเด่นๆ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาตามกลุ่ม
วิชาดังนี้
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานในสถาน  
    พยาบาล
     ชั้นปีที่ 2 พนักงานในสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในสถาน  
    พยาบาล
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
                 สถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม
     ชัน้ปีท่ี 1 ผูช่้วยพนกังานในธรุกจิสปา
     ชั้นปีที่ 2 พนักงานในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
ธุรกิจสปา          

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาตามกลุ่ม
วิชาดังนี้
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 1  ผู้ช่วยพนักงานในสถาน  
    พยาบาล
     ชั้นปีที่ 2  พนักงานในสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 3  ผู้ช่วยผู้จัดการในสถาน  
    พยาบาล
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
                 สถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม
     ชัน้ปีท่ี 1 ผูช่้วยพนกังานในธรุกจิสปา
     ชั้นปีที่ 2 พนักงานในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
                 ธุรกิจสปา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
ก�าหนดสมรรถนะของนักศึกษาตามกลุ่ม
วิชาดังนี้
กลุม่วิชาการบริหารจดัการสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานใน
                 สถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 2 พนักงานในสถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการใน
                 สถานพยาบาล
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
                 สถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม
     ชัน้ปีท่ี 1 ผูช่้วยพนกังานในธรุกจิสปา
     ชั้นปีที่ 2 พนักงานในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจสปา
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
                ธุรกิจสปา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กลุ่มวิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ทางการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 2 ผู้น�าการออกก�าลังกาย
ผู้ฝึก หรือเทรนเนอร์
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจการ
ให้บริการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
ธุรกิจการให้บริการกีฬาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
     ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยนักโภชนาการใน
ด้านสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 2 ผู้ปรุงอาหารส�าหรับการส่ง
เสริมสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ตรวจสอบและประเมิน
สุขาภิบาลและความปลอดภัยของ
อาหารส�าหรับธุรกิจสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ในผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก

กลุ่มวิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ทางการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 2 ผู้น�าการออกก�าลังกาย
ผู้ฝึก หรือเทรนเนอร์
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจการ
ให้บริการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
ธุรกิจการให้บริการกีฬาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
     ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยนักโภชนาการใน
ด้านสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 2 ผู้ปรุงอาหารส�าหรับการส่ง
เสริมสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ตรวจสอบและประเมิน
สุขาภิบาลและความปลอดภัยของ
อาหารส�าหรับธุรกิจสุขภาพ
     ชั้นปีที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ในผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก

กลุ่มวิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ทางการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 2 ผู้น�าการออกก�าลังกาย
ผู้ฝึก หรือเทรนเนอร์
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยผู้จัดการในธุรกิจการ
ให้บริการกีฬาและนันทนาการ
     ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดการและผู้บริหารใน
ธุรกิจการให้บริการกีฬาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
     ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยนักโภชนาการใน
ด้านสุขภาพ
     ชัน้ปีที ่2 ผู้ปรงุอาหารส่งเสรมิสขุภาพ
     ชั้นปีที่ 3 ผู้ตรวจสอบและประเมิน
สขุาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
     ชั้นปีที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ในผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมในปี 2564 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการคุณธรรมและ
การพัฒนาจิตส�าหรับนักศึกษาสาขา
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
จ�านวน 40 คน 
กิจกรรมที่ 2 โครงการจิตอาสาและ
ภาวะผู้น�าส�าหรับนักศึกษาสาขาการ
จัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
จ�านวน 40 คน

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมในปี 2565 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมภาษา
ส�าหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ส�าหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
สุขภาพและความงาม จ�านวน 40 คน 
กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อม
ของบัณฑิตสาขาธุรกิจสุขภาพและความ
งามในยุคดิจิทัล ส�าหรับนักศึกษาสาขา
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
จ�านวน 40 คน

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมในปี 2566 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพส�าหรับผู้ให้บริการในธุรกิจ
สุขภาพและความงาม จ�านวน 40 คน 
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมภาษา
ส�าหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ส�าหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
สุขภาพและความงาม จ�านวน 40 คน
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ให้บริการด้านสุขภาพและ
ความงาม จ�านวน 40 คน
กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมศึกษาดู
งานด้านสขุภาพและความงาม จ�านวน 
40 คน
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร (มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้
 1) มุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิตผล
งานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรได้รับต�าแหน่งทาง
วิชาการปีละ 1 คน 
 2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการที่ท�าความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 1 คน
 3) การพัฒนาอาจารย์ในยุคดิจิทัล
ในการจัดการเรียนการสอน
 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางด้านสุขภาพกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางด้าน
การศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)
ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้
 1) มุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิตผล
งานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรได้รับต�าแหน่งทาง
วิชาการปีละ 1 คน 
 2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ ปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการที่ท�าความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 1 คน
 3) การพัฒนาอาจารย์ในยุคดิจิทัล
ในการจัดการเรียนการสอน
 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางด้านสุขภาพกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางด้าน
การศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้
 1) มุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรได้รับต�าแหน่ง
ทางวิชาการปีละ 1 คน 
 2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการที่ท�าความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 1 คน
 3) การพัฒนาอาจารย์ในยุคดิจิทัล
ในการจัดการเรียนการสอน
 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางด้านสุขภาพกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางด้าน
การศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. การพฒันาหลกัสูตรระยะสัน้ท่ีตอบโจทย์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 330 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรผู้ด�าเนินการธุรกิจ
สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรสมุนไพรไทยใน
ธุรกิจสปา 30 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรมารยาทไทยใน
งานสปา 15 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรภาษาเพื่อธุรกิจ
สุขภาพ 30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตร Digital กับธุรกิจ
สุขภาพ 20 ชั่วโมง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
 ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 330 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรผู้ด�าเนินการธุรกิจ
สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรสมุนไพรไทยใน
ธุรกิจสปา 30 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรมารยาทไทยใน
งานสปา 15 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรภาษาเพื่อธุรกิจ
สุขภาพ 30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตร Digital กับธุรกิจ
สุขภาพ 20 ชั่วโมง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)  
ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 330 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรผู้ด�าเนินการธุรกิจ
สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรสมุนไพรไทยใน
ธุรกิจสปา 30 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรมารยาทไทยใน
งานสปา 15 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรภาษาเพื่อธุรกิจ
สุขภาพ 30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตร Digital กับธุรกิจ
สุขภาพ 20 ชั่วโมง
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
มีความโดดเด่นของหลักสูตร ดังนี้
1) หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรสหวทิยาการ
มกีารบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านบริหารธุรกิจ 
2) มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Modular Base) ได้แก่ 
กลุม่วิชาการบริหารจดัการสถานพยาบาล 
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชา
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3) ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน
ทีส่ามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่สนใจ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning: WIL)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ)
มีความโดดเด่นของหลักสูตร ดังนี้
1) หลกัสตูรเป็นหลักสตูรสหวทิยาการ
มกีารบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านบริหารธุรกิจ 
2) มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Modular Base) ได้แก่ 
กลุม่วิชาการบรหิารจดัการสถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชา
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3)  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ที่สามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่สนใจ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning: WIL)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ธรุกิจสขุภาพและความงาม (สหวทิยาการ) 
มีความโดดเด่นของหลักสูตร ดังนี้
1) หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรสหวทิยาการ 
มีการบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านบริหารธุรกิจ 
2) มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชุดวิชา (Moduarl Base) ได้แก่ 
กลุม่วิชาการบริหารจดัการสถานพยาบาล
กลุ่มวิชาธุรกิจสปาและความงาม กลุ่ม
วิชาธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชา
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
   3) ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน
ที่สามารถเลือกเรียนตามชุดวิชาที่สนใจ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนควบคู่กับการท�างาน 
(Work Integrated Learning: WIL)
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แผนปฏิบัติการพลิกโฉมระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน คณะวิทยาการจัดการ

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. โครงสร้างหลักสูตร
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตรที่คาดว่า 
จะรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในปีการศกึษา 2564

1. โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
        1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
             จ�านวนไม่น้อยกว่า 30    
หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 
18 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 45  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก  15  หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา            
6 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน
ไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต

1.  โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
        1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
        จ�านวนไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน
ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 18  
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 45  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก  15  หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา            
6 หน่วยกิต
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร
   1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า121 หน่วยกิต
      1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
             จ�านวนไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) 18  
หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 45  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือก  15  หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา            
6 หน่วยกิต
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน มุ่งเน้นพัฒนาั ณฑิต 
ตอบสนอง BCG Economy ของรัฐบาล
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่สอดรับกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีการ
จัดการเรียนการสอนและให้ความส�าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท�างาน (Work integrated 
Learning WIL) ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการ
พัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่มี
ทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และยังเป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาใน
ระหว่างปฏิบัติงาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนอง BCG Economy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่สอดรับ
กับความต้องการของสถานประกอบ
การ มีการจัดการเรียนการสอนและ
ให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work 
integrated Learning WIL) ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน
การพัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่มี
ทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และยังเป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาใน
ระหว่างปฏิบัติงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน มุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตตอบสนอง BCG Economy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่สอดรับ
กับความต้องการของสถานประกอบ
การ มีการจัดการเรียนการสอนและ
ให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work 
integrated Learning WIL) ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน
การพัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่มี
ทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และยังเป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาใน
ระหว่างปฏิบัติงาน
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ส�าหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มุ่ง
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างาน
และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่
นักศึกษาต้องรับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศ ที่
สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเป็นราย
ชั้นปี ดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
..........................ดังนี้ …………………………
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
.......................... ดังนี้ ………………………

ส�าหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มุ่ง
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างาน
และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่
นักศึกษาต้องรับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศ ที่
สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเป็นราย
ชั้นปี ดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
............................ดังนี้ ………………………
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
...........................ดังนี้ ……………………….

ส�าหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มุ่ง
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการท�างาน
และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่
นักศึกษาต้องรับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศ ที่
สอดคล้องกับการท�างานและการใช้ชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเป็นราย
ชั้นปี ดังนี้
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
..........................  ดังนี้ ……………………...
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
.........................ดังนี้……………………….
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สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
............................ดังนี้ ………...……………
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
...........................ดังนี้ ………………………

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
...........................ดังนี้ ………………………
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
............................ดังนี้ ………………………

สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
............................ดังนี้ ………………………
สมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน ต้องมี
สมรรถนะด้าน
............................ดังนี้ ……………………..

4.  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ในระดับที่สูงขึ้นใน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
 1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน
พัฒนาบุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 ปี 
แต่ส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้น
 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ในระดับที่สูงขึ้นใน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
 1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน
พัฒนาบุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 ปี 
แต่ส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้น
 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ในระดับที่สูงขึ้นใน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
 1) การส่งเสริมทางวิชาการ ใช้แผน
พัฒนาบุคลากรเฉพาะหลักสูตรฯ 5 ปี 
แต่ส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้น
 2) การส่งเสริมทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
กิจกรรมให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการ
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5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย

การพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรบั
บุคลากรวัยท�างานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ 
ใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของโลกที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/ 
reskill) โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) กลุ่ม New S-Curve
โดยด�าเนินการดังนี้ คือ โครงการพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับ
บุคลากรวัยท�างานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ 
ใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของโลกที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/
reskill) โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) กลุ่ม New S-Curve
โดยด�าเนินการดังนี้ คือ โครงการพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับ
บุคลากรวัยท�างานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ 
ใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของโลกที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/
reskill) โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท�างาน (Skill for 
the future) กลุ่ม New S-Curve โดย
ด�าเนินการดังนี้ คือ โครงการพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท�างาน
ตอบสนองอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ความโดดเด่นของหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
เดียวในภาคใต้ที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนอง BCG Economy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ และการสร้างเครือข่าย
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
ที่สอดรับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ มกีารจดัการเรยีนการสอน 
และให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน 
(Work integrated Learning WIL)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
เดียวในภาคใต้ที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนอง BCG Economy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ และการสร้างเครือข่าย
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
ที่สอดรับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ มกีารจดัการเรยีนการสอน 
และให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน 
(Work integrated Learning WIL)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
เดียวในภาคใต้ที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนอง BCG Economy ของ
รัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ และการสร้างเครือข่าย
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร
ที่สอดรับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ มกีารจดัการเรยีนการสอน 
และให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน 
(Work integrated Learning WIL)
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ�านวน 
132 หน่วยกิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แบ่งการจัดการเรียนการสอนดังนี้
  - ภาคปกติ : วันจันทร์ - ศุกร์
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท) : วันเสาร์ -
อาทิตย์ ส�าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6
   - โครงการจดัการเรยีนการสอนนติศิาสตร์ ภาคบณัฑติ (Executive 
Law) : วันเสาร์-อาทิตย์, Block Course ส�าหรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น ๆ)
 - มีคุณธรรมจริยธรรม : โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพนัก
กฎหมาย และโครงการวิปัสสนาต้นกล้านักกฎหมาย
 - รู้จริง ปฏิบัติได้ : โครงการบรรยายวิชาการ, โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย, โครงการนิติศาสตร์พลัส
 - มีจิตอาสา : โครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง ไม่
ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
คณะนติศิาสตร์ได้มกีารปรับปรงุและพฒันาหลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จ�านวน 129 หน่วยกิต มีรายละเอียดการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายการ เดิม ใหม่

เพิ่มวัตถุประสงค์ ผลิตบุคลากรทาง
ด้านนิติศาสตร์

ผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม

ปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตใน
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนบังคับ
เรียน 81  
หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน 78 หน่วยกิต
- ควบรวมรายวิชากฎหมายว่าด้วยครอบครัว และกฎหมายมรดก เป็นวิชาเดียวกัน 
(กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก)
- ควบรวมรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2 เป็นวิชาเดียวกัน (หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
- ควบรวมรายวิชานิติปรัชญา และนิติศาสตร์แนวพุทธ เป็นวิชาเดียวกัน (นิติปรัชญาและ
นิติศาสตร์แนวพุทธ)

กลุ่มวิชากฎหมาย
เลือก บังคับเรียน
15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือเลือกทางกฎหมาย 18 หน่วยกิต
- ควบรวมรายวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม เป็นวิชาเดียวกัน (กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- ควบรวมรายวิชากฎหมายการท่องเทีย่ว โรงแรมและธุรกจิบรกิาร และกฎหมายเกีย่วกบั 
โรงแรมและธรุกจิบรกิาร เป็นวชิาเดยีวกนั (กฎหมายการท่องเทีย่วโรงแรมและธรุกจิบรกิาร)
- เพิ่มรายวิชากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
- เพิ่มรายวิชาหลักการตรวจสอบอ�านาจภาครัฐ
- เพิ่มรายวิชาศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
3
1



ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)
เน้นการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงวิจัย และการเขียน
บทความทางวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยคณะฯ จัดโครงการการ
เขียนเค้าโครงวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และโครงการ
การเขียนบทความวิชาการแบบกลยุทธ์เชิงรุกให้แก่คณาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ โดยคณะสนับสนุนงบประมาณคนละ 10,000 
บาท/ปีงบประมาณ
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มีทักษะความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill , Up-skill ของแรงงานใน
ท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง Degree 
กับ Non-Degree ได้)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นนัก
กฎหมายภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย 
โดยการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
  - ภาคปกติ : วันจันทร์-ศุกร์
  - โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท) : วันเสาร์-อาทิตย์ ส�าหรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับ ม.6
  - โครงการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) : วันเสาร์-อาทิตย์, 
Block Course ส�าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถเชื่อมโยง (Degree) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กับ (Non-Degree) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชากฎหมายเฉพาะด้านได้

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง และ
รวมถึงควรมีแนว ทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็นพลเมือง
โลกด้วย)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 มุ่งเน้นสมรรถนะรู้จริง ท�างานเป็น เพื่อเป็นนัก
กฎหมายภาคปฏิบัติ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูป
แบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
หลักสูตรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย (ควรระบุ
ว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง) 
ส�าหรับบัณฑิต วัยท�างาน และผู้สูงอายุ
1. หลักสูตรกฎหมายปกครองท้องถิ่น 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความแตก
ต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
บัณฑิตมีทักษะความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)ในระดับคณะ

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชื่อคณะ
คณะนิติศาสตร์
ปริญญา (ระบุทั้งหมด)
นิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
(Degree) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(Degree) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(Non-Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
(Non-Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน
จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)     34 คน
จ�านวนเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน)   8 คน
จ�านวนนักศึกษา รวม                1,410 คน
(แยกเป็นรายชั้นปี และรายหลักสูตร)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ�านวนทั้งหมด 1,313 คน
นักศึกษาภาคปกติ จ�านวนทั้งหมด 945 คน
(ข้อมูลจากส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 2/08/62)
 ชั้นปีที่ 1 จ�านวน  324 คน
 ชั้นปีที่ 2 จ�านวน  197 คน
 ชั้นปีที่ 3 จ�านวน  212 คน
 ชั้นปีที่ 4 จ�านวน  212 คน

1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร (ระบุการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะอนาคต ทั้งแบบ Degree และ Non-degree 
รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน) คณะนิติศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
 (Degree) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 (Degree) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 (Non-Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 (Non-Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน
 (Non-Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองท้องถิ่น

2. ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต (ระบุการพัฒนาสมรรถนะหลักของบัณฑิตของแต่ละคณะ
และ WIL,CWIE) คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ด้านการวิจัย (ระบุการขับเคลื่อน ยกระดับการวิจัยตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยหรือตาม 
Platform และ Flagship ของอววน.) มุ่งเน้นการวิจัยทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ด้านบริการวิชาการ
มุ้งเน้นการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราโชบาย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่งเน้นให้บัณฑิตและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มีความเข้าใจ-อนุรักษ์-สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทยในชุมชนท้องถิ่น
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

นักศึกษาภาค กศ.บท. จ�านวนทั้งหมด 318 คน
 (ข้อมูลจากส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 2/08/62)
 ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 73 คน  ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 70 คน
 ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 76 คน  ชั้นปีอื่นๆ  จ�านวน 41 คน
 ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 58 คน
นักศึกษาภาคบัณฑิต (Ex.Law) จ�านวนทั้งหมด 50 คน
(ข้อมูลจากคณะนิติศาสตร์ ณ วันที่ 5/03/63)
 รุ่นที่ 9  จ�านวน  25 คน  รุ่นที่ 10 จ�านวน 25 คน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ�านวนทั้งหมด 68 คน
(ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา ณ วันที่ 5/03/63)
 สาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ก(2) 
  รุ่นที่ 1 จ�านวน 5 คน  รุ่นที่ 2 จ�านวน 5 คน 
 สาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ข 
  รุ่นที่ 1 จ�านวน 11 คน รุ่นที่ 2 จ�านวน 8 คน
 สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม แผน ก(2) 
  รุ่นที่ 1 จ�านวน 5 คน  รุ่นที่ 2 จ�านวน 5 คน
 สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม แผน ข 
  รุ่นที่ 1 จ�านวน  15 คน รุ่นที่ 2 จ�านวน  14 คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
จ�านวนทั้งหมด 29 คน (ข้อมูลจากคณะนิติศาสตร์ ณ วันที่ 5/03/63)
  รุ่นที่ 1 จ�านวน  29 คน
เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
7 ส.ค. 60  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12 มิ.ย. 61 คณะนิติศาสตร์ ชิคาโก เค้นท์ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง  
  อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Chicago-Kent 
  College of Law, Illinois Institute of Technology) 
24 ก.พ. 61 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
8 ก.พ. 62  ส�านักงานศาลปกครอง

6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (ระบุความสอดคล้องของหลักสูตร การมีส่วนของสังคมและ
ชุมชน การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน และวิธีสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความส�าคัญในการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และงานบริการ
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7. ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น (ระบุกลไกในการบูรณาการและบริหารจุดเน้น
หลักของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะเป็นเจ้าภาพ) คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดท�าโครงการลดความเหลื่อล�้าทางสังคม (กิจกรรมนักกฎหมายชุมชน) โดย
การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

8. ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ระบุการพัฒนากลไกการสะสมหน่วยกิต Credit Bank 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิตของคณะตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ)
คณะนิติศาสตร์ จัดท�าหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้านที่พัฒนากลไกการสะสมหน่วยกิต Credit Bank 
ส�าหรับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิต

9. ด้านความโดนเด่นของคณะ (ระบุความโดดเด่น/ความแตกต่างของคณะที่โดนเด่นและแตก
ต่างจากคณะที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ) คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความ
เป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีทักษะพิเศษผ่านโครงการนิติศาสตร์
พลัส (กิจกรรมการจัดท�าเอกสารทางกฎหมายเบื้องต้น, การจัดท�าเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง, 
คอมพิวเตอร์และการสืบค้นส�าหรับนักกฎหมาย) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย 
และโครงการนักกฎหมายชุมชน ท�าให้บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
บัณฑิตนิติศาสตร์ในสถาบันอื่นๆ
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)ในระดับคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชื่อคณะ
 คณะพยาบาลศาสตร์
ปริญญา(ระบุทั้งหมด)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต         
หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
 - หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลวิกฤต       
 - หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
 - หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 - หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)     .........43......... คน
จ�านวนเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน)  ........10........ คน
จ�านวนนักศึกษา รวม                ..........610..... คน
 - หลักสตูรอบรมระยะสัน้เวชปฏบิติัฉกุเฉนิ  จ�านวน 40 คน
 - หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลวิกฤต  จ�านวน 40 คน
 - หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ   จ�านวน 40 คน
 - หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  จ�านวน 20 คน
 - หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จ�านวน 20 คน
 - พยาบาลศาสตรบัณฑิตจ�านวน 420 คน
 - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  จ�านวน 30 คน

1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
 มีการวางแผนเพื่อด�าเนินการหลักสูตรอื่นๆ ส�าหรับคนทุกช่วงวัยหลักสูตรตอบสนองความต้องการของคน
ทุกช่วงวัย เพื่อตอบสนองความต้องการสุขภาพของคนในชุมชนได้แก่ 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
 -    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต         
 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
 - หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลวิกฤต       
 - หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
 - หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 -    หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 

2. ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต
 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นกระบวนการคิดการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริม
สมรรถนะวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและสติปัญญา ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเป็น
ผู้น�าทางด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน
ดิจิทัล การสร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานนวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม TQF ที่ สกอ.ก�าหนด สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวันและการท�างานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการ วิชาชีพ วัฒนธรรมและด้านอื่นๆสู่
ความเป็นสากลสร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
1. เครอืข่ายพยาบาลเพือ่การควบคมุยาสบูแห่งประเทศไทย 
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
3. ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย
4. เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ภาคใต้
5. เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
6. เครือข่ายสถาบันราชภัฎภาคใต้
 นอกจากนีย้งัได้มเีครอืข่ายกบัสถาบนัการศกึษาพยาบาล 
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน

3. ด้านการวิจัย
เน้นการท�าวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยทางด้าน
การสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการตีพิมพ์มากขึ้น ให้อาจารย์ทุกคนมีการท�าวิจัยร่วมกับเครือข่ายพัฒนางานวิจัยที่จะน�าไปใช้ประโยชน์
เพื่อตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่นและมีโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยโดยความร่วมด�าเนินงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/ชุมชน

4. ด้านบริการวิชาการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะ
พยาบาลศาสตร์กับโรงพยาบาลแหล่งฝึกในชุมชนเพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน

5. ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม นอกจากสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วยังมีการสืบสานวัฒนธรรมทางวิชาชีพการพยาบาล และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น เพลงบอกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อาหารสมุนไพรไทยและตกแต่งสวยงามตามเอกลักษณ์ไทย

6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
เน้นการยกระดบัคณุภาพชีวติของผูสู้งอายโุดยการเริม่ตัง้แต่การเตรยีมตวัต้ังแต่วยัผูใ้หญ่เพือ่การเข้าสู่วยัสงูอาย ุ
ทีม่คุีณภาพเพิม่ศกัยภาพของครอบครวั ชมุชน ในการดูแลผูส้งูอายใุนชมุชน ครอบคลุมมติส่ิงเสรมิ ป้องกัน รกัษา 
และฟ้ืนฟ ูโดยใช้การสือ่สารแบบ 2 ทางผ่านระบบสือ่ออนไลน์ (Smart Elderly in Community) กลุม่เป้าหมาย
สามารถเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในชุมชน ลดความซ�้าซ้อนและความคลาด
เคลื่อนของระบบสารสนเทศด้านผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบนโดยการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การและครบวงจร พัฒนาสังคมผู้สูงอายุสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริม 
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ต้นแบบการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรนักจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

7. ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น
คณะมีการบูรณาการกับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดท�าโครงการร่วมกัน

8. ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระยะ 3 ปีนี้คณะยังไม่ได้จัดระบบการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต Credit Bank แต่คณะได้มีการ
สร้างหลักสูตรที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก คณะมีการวางแผน
ในการเปิดศูนย์เลี้ยงเด็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อการดูแลเด็กก่อนเข้าอนุบาล และหลักสูตร
ส�าหรับวัยเรียน วัยท�างานและวัยหลังเกษียณอายุราชการ

9. ด้านความโดนเด่นของคณะ
คณะมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสาขาและคณะอื่นเนื่องจากเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นอาศัย
ความโดดเด่นทางด้านนี้คณะจึงมีหน้าที่ในการดูแลด้านสุขภาพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเข้า
สู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็น Active aging ที่สามารถเป็นผู้น�าด้าน
สุขภาพ
 นอกจากนี้คณะยังมุ่งที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความขาดแคลนบุคลากรด้าน
สุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ
มากขึ้น นอกจากนั้นบุคลากรในคณะเองก็ต้องการการพัฒนาศักยภาพเพื่อปฏิบัติพันธกิจในทุกด้านที่กล่าวมา
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร...........พยาบาลศาสตรบัณฑิต...............  คณะ..................พยาบาลศาสตร์.............................

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี 137 หน่วยกิต และจะครบรอบการใช้หลักสูตรใหม่ในปี 2566 ทั้งนี้
หลักสูตรวางแผนการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรรายปี โดยการท�า สมอ. 08 เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปีการศึกษา 2564 เพื่อปรับปรุงสาระของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียว 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนทฤษฎีที่คณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการในห้องทดลอง
ทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกทกัษะการพยาบาลในแหล่งฝึกระดบัโรงพยาบาลทัง้ปฐมภมู ิทุตยิภมู ิและตตยิภมู ิ 
และสถานบริการสุขภาพในเขตภาคใต้ 

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุงเน้นสมรรถนะพเิศษของนกัศึกษาทีเ่น้นการสร้างเสรมิสขุภาพ 
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ สามารถบูรณาการความรู้เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเอง พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ และการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา
อังกฤษของนักศึกษา เช่น กิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21, พัฒนาทักษะ ICT 
นักศึกษา, สร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
มุ่งให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งด้าน
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการและต�าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต และจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learningเน้นการคิดวิเคราะห์

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
ในแผนพัฒนาหลักสูตรในระยะ 3 ปี มีการวางแผนเพื่อด�าเนินการหลักสูตรอื่นๆ ส�าหรับคนทุกช่วงวัยได้แก่ 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส�าหรับวัย18-22 ปี
 -    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตส�าหรับวัย22-60 ปี
 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นเวชปฏิบัติฉุกเฉินส�าหรับวัย22-60 ปี
 - หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลวิกฤตส�าหรับวัย22-60 ปี
 - หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุส�าหรับวัย22-60 ปี
 - หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุส�าหรับวัย 60 ปีขึ้นไป
 -  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ส�าหรับวัย22-60 ปี

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
หลักสูตรตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย เพื่อตอบสนองความต้องการสุขภาพของคนในชุมชน และ
ท�าให้สังคมเป็นสุข มีหลักสูตรที่ช่วย upskills reskills ของบุคคลวัยท�างานให้มีสมรรถนะในการท�างานที่เพิ่ม
ขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ
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แบบฟอร์มการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)ในระดับคณะ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ชื่อคณะ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ปริญญา (ระบุทั้งหมด)
 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
หลักสูตรที่เปิดสอน (ระบุทั้งหมด)
 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ
  3.1 วิชาเอก การโรงแรม (Hotel)
  3.2 วิชาเอก ธุรกิจการบิน (Aviation Business)
  3.3 วิชาเอก การท่องเที่ยว (Tourism)
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ)
 จ�านวนอาจารย์ (สายวิชาการ)     ........31....... คน
 จ�านวนเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน)  .......21.......... คน
 จ�านวนนักศึกษา รวม                .......439.... คน
(แยกเป็นรายชั้นปี และรายหลักสูตร)
  4.1 วิชาเอก การโรงแรม (Hotel)จ�านวน 23 คน
  4.2 วิชาเอก ธรุกิจการบนิ (Aviation Business) 
จ�านวน 109 คน

1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร(ระบุการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะอนาคต ทั้งแบบ Degree และ Non-degree รวมถึงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน)
 1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร(ระบุการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่ผู้เรียนสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะอนาคต ทั้งแบบ Degree และ Non-degree รวมถึงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน)
  1.1 หลักสูตรแบบ Degree - ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาที่ทันสมัย เหมาะสม และมีความจ�าเป็น
ต่อการท�างานในอนาคตมากยิ่งขึ้น และเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (WIL)
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสูง และสมรรถนะส�าหรับการท�างานมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
       1.1.1 พัฒนาหลักสูตรแบบ credit bank- หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายและ
บุคคลที่สนใจเรียนและสามารถจบหลักสูตรปริญญาตรีได้เมื่อสะสมหน่วยกิตรายวิชาครบ
       1.1.2 มีหลักสูตรเทียบโอน- ส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการท�างานไปด้วยและเรียนไปด้วย นักศึกษา
ที่จบวุฒิ ปวส. ทางด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว สามารถน�าวิชามาเทียบโอนได้และเรียนเฉพาะรายวิชาที่มี
หรือไม่สามารถเทียบโอนได้เท่านั้น ตามแผนการเรียนของหลักสูตร
  1.2 หลักสูตรแบบ Non-degree – พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ Reskill และ 
Upskill เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ คนในชุมชนและท้องถิ่นที่สนใจมาเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะอาชีพมาเรียนได้

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
4
1



รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

  4.3 วชิาเอก การท่องเทีย่ว (Tourism) จ�านวน 272 คน  
  4.4 สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
จ�านวน 35 คน
เครือข่ายของคณะ (ระบุหน่วยงานที่มี MOU)
 1. ข้อตกลงกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
 2. ข้อตกลงกบั บรษิทัสายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน)
 3. ข้อตกลงกับกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ14 
โรงแรม
 4. ข้อตกลงกับ CHOHGQING VOCATION COLLEGE 
OF CULTURE AND ARTS
 5. ข้อตกลงกับ YANAGAWA School, Japan
 6. ข้อตกลงกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
 7. ข้อตกลงกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 8. ข้อตกลงกับโรงแรมเซ็นทาราบีชรีสอร์ท สมุย
 9. ข้อตกลงกับวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ที่มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยนานาชาติการท่อง
เที่ยว มรภ.ภูเก็ต คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่อง
เที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังกล
 10. ข้อตกลงกับดับเบิ้ลยูรีทรีท เกาะสมุย

2. ด้านสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต(ระบุการพัฒนาสมรรถนะหลักของบัณฑิตของแต่ละคณะและ 
WIL,CWIE) ทุกหลักสูตร/สาขา มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (WIL) ซึ่งจะมีรูป
แบบที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาและหลักสูตรขึ้นอยู่กับการออกแบบและความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
และสาขา โดยจะมีเรียนรู้และฝึกทักษะการท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 50% ของการเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตร ซึ่งจะเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและสามารถพัฒนาสมรรถนะในการท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะหลักของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเมื่อจบการศึกษาโดยรวม คือ 
มีบุคลิกภาพดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้ดี  มีจิตบริการ และมี
ศักยภาพในการท�างานในสาขาที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ  
นักศึกษาต้องพัฒนาสมรรถนะหลักๆ ในแต่ละชั้นปีการศึกษาได้ ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่1 
 - มีบุคลิกภาพดี
 - มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ
 - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 - มีมนุษยสัมพันธ์
 - สามารถปรับตัวได้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 - 2.1 มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ
 - 2.2 เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
 - 2.3 มีทักษะด้านการท�างานเป็นทีม
 - 2.4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 - 2.5 มีทักษะด้านการควบคุมอารมณ์
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 11. ข้อตกลงกับ Hezhou University, People‘s 
  Republic of China
 12.ข้อตกลงกับสถาบันการบินพลเรือน
 13. ข้อตกลงกับบริษัทสายการบินนกแอร์ จ�ากัด 
(มหาชน)
 14. ข้อตกลงกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 - โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท
 - โรงแรมรอยัล เมืองสมุย
 - โรงแรมพิมาย รีสอร์ทแอนสปา
 - รายาวดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 3.1 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 3.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3.3 สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้โดยใช้ทักษะทางด้านภาษาที่ 3 
 3.4 มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 4.1 มีทักษะทางด้านการบริหารงานเบื้องต้น
 4.2 มีทักษะหลายด้าน (multi skills)
 4.3 มีความพร้อมและศักยภาพในการท�างาน
 4.4 สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาสร้างนวัตกรรม ทางด้านความรู้หรือกระบวนการ
ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาขององค์กรหรือชุมชนและท้องถิ่นได้
3. ด้านการวิจัย (ระบุการขับเคลื่อน ยกระดับการวิจัยตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยหรือตาม 
Platform และ Flagship ของอววน.)
 1) ด้านการวิจัย(ระบุการขับเคลื่อน ยกระดับการวิจัยตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยหรือตาม
Platform และ Flagship ของอววน.)
 ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้น การยก
ระดับการวิจัยตามแผนการพลิกโฉมของคณะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเชิงพื้นที่ 
ชุมชน และท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดโดยผลส�าเร็จของการยก
ระดับงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไปสู่ชุมชน พื้นที่ และภูมิภาค ดังนั้น
จึงจ�าเป็นต้องผลักดันกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการทั้งชุมชน พื้นที่ และ
ภูมิภาค อีกทั้งผลักดันให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีของการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเชิงพื้นที่โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขณะเดียวกันมีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อผลิตและยกศักยภาพ
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บุคลากรในชุมชน พื้นที่ และภูมิภาคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ของตนเองผ่านกระบวนการวิจัยและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรวมทั้งจัดตั้งศูนย์การให้บริการข้อมูลและ
ค�าปรึกษาแก่ชุมชน พื้นที่ และภูมิภาคผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคผลลัพธ์ของการขับเคลื่อน
กิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการที่ยั่งยืนน�าไปสู่การยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติและตอบโจทย์การส่งเสริม
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทางด้านสุขภาพและเป็นการท�าธุรกิจเชิงการส่งเสริม
สภาพของสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาก�าลังคนผ่านกระบวนการพิจารณาหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม ด้วยเหตุนี้ 
กระบวนการวิจัยจึงส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการดังนั้น โครงการชุดนี้จะต้องสามารถบรรลุ
 1. การสร้างหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนของชุมชน
 2. มีศูนย์การให้บริการและค�าปรึกษาแก่ชุมชน พื้นที่ และภูมิภาคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 3. บุคคลเข้ารับฝึกอบรมในโครงการที่ต้องการด้านการท่องเที่ยและการบริการ
 4. มีระบบ Ecosystem รองรับการผลิตบัณฑิตกลายเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง

4. ด้านบริการวิชาการ
 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ
ในพื้นที่
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 3. ให้บริการทางวิชาการในศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาพื้นที่
 4. รวบรวมข้อมูลและบริการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่เครือข่าย
เพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

5. ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 1.สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งทุกมิติ
 2.บูรณาการภารกิจท�านุศิลปวัฒนธรรมผ่านรายวิชา หลักสูตร การเรียนการสอน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
 4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติผ่านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (ระบุความสอดคล้องของหลักสูตร การมีส่วนของสังคมและชุมชน 
การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน และวิธีสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น)

7. ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น(ระบุกลไกในการบูรณาการและบริหารจุดเน้นหลักของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะเป็นเจ้าภาพ)
 1. ด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามจุดเน้น(ระบุกลไกในการบูรณาการและบริหารจุดเน้นหลักของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะเป็นเจ้าภาพ)
  - จุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์นั้น วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เป็นเจ้าภาพหลักในด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ซึ่งจะมีการท�างานร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้ เพื่อพัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ (Reskill, Upskill) ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น 
รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการด้วย 
  - เน้นการท�างานร่วมกันกับทุกฝ่าย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะคนในชุมชนรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
  - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์สภาวะปัจจุบันและมีความจ�าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพได้ให้กับบุคลากร คนในชุมชนและท้องถิ่นที่สนใจได้ reskill และ upskill ความรู้และทักษะ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
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รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 - ทั้งนี้อาจมีการท�าหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีการข้ามศาสตร์ เช่น คณะวิทยาการจัดการ 
คณะพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น พัฒนาหลักสูตร 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ระบุการพัฒนากลไกการสะสมหน่วยกิต Credit Bank การพัฒนารูป
แบบการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิตของคณะตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ)
 พัฒนาหลักสูตรแบบ credit bank- หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถเรียนได้ทุกช่วง
วัย โดยสามารถเรียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่สนใจได้ และสามารถจบหลักสูตร
ปริญญาตรีได้เมื่อสะสมหน่วยกิตรายวิชาครบ  เช่น ชุดวิชาเกี่ยวกับศาสตร์การผลิตอาหาร  ชุดวิชาเกี่ยวกับ
ธุรกิจสปา  ชุดวิชาเกี่ยวกับการโรงแรม ชุดวิชาเกี่ยวกับพนักงานในธุรกิจการบิน ชุดวิชาเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์ 
เป็นต้น

8. ด้านการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ระบุการพัฒนากลไกการสะสมหน่วยกิต Credit Bank การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิตของคณะตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ)
 - จุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์นั้น วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เป็นเจ้าภาพหลักในด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ซึ่งจะมีการท�างานร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้ เพื่อพัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ (Reskill, Upskill) ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น 
รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการด้วย 
 - เน้นการท�างานร่วมกันกับทุกฝ่าย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะคนในชุมชนรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
 - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์สภาวะปัจจุบันและมีความจ�าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพได้ให้กับบุคลากร คนในชุมชนและท้องถิ่นที่สนใจได้ reskill และ upskill ความรู้และทักษะ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ

แผ
น
พ

ัฒ
น
า ม

รส
. ระย

ะ 3
 ป

ี พ
.ศ

. 2
5
6
4
 - 2

5
6
6

4
4
6



รายละเอียดของคณะ
รายละเอียดหลังการพลิกโฉมในระดับคณะ ในระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 - ทั้งนี้อาจมีการท�าหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีการข้ามศาสตร์ เช่น คณะวิทยาการจัดการ 
คณะพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น พัฒนาหลักสูตร 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

9. ด้านความโดดเด่นของคณะ
เรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัยและตลอดชีวิตของคณะตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ)
พัฒนาหลักสูตรแบบ credit bank- หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถเรียนได้ทุกช่วงวัย โดย
สามารถเรียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่สนใจได้ และสามารถจบหลักสูตรปริญญาตรี
ได้เมื่อสะสมหน่วยกิตรายวิชาครบ  เช่น ชุดวิชาเกี่ยวกับศาสตร์การผลิตอาหาร  ชุดวิชาเกี่ยวกับธุรกิจสปา  
ชุดวิชาเกี่ยวกับการโรงแรม ชุดวิชาเกี่ยวกับพนักงานในธุรกิจการบิน ชุดวิชาเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์ เป็นต้น
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน

คณะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
 3. เลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิม
บ้าง ไม่ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
 1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
  3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบิน      ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านโลจิสติกส์    ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
 4. เลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 - เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 - หลักสูตร 4 ปี
 - แบบชั้นเรียนและการบูรณาการกับการท�างานในสถานประกอบ
การ (WIL) ในชั้นปีที่ 3
 - ออกฝึกสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอนแบบ credit bank (แบบชุดวิชา) ให้ผู้เรียนสามารถสะสมรายวิชาที่
ตนเองสนใจ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

กลุ่มรายวิชา รายวิชา ใบรับรองที่ได้รับ หมายเหตุ

รายวิชาศึกษาทั่วไป/หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
GED1 ด้านภาษา ส�าเร็จการศึกษารายวิชาใน

กลุ่มการศึกษาทั่วไป
(1)

GED2 ด้าน
มนุษยศาสตร์
GED3 ด้านสังคม
GED3 ด้าน
วิทยาศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะการบิน/หน่วยกิต 40 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต AL1 Certificate of 

completion in 
……….. Aviation

Diploma in aviation 
Management
(2)

3 หน่วยกิต AL2

3 หน่วยกิต AL3 Certificate of 
completion in 
……….. Aviation

3 หน่วยกิต AL4
3 หน่วยกิต AL5
3 หน่วยกิต AL6 Certificate of 

completion in 
……….. Aviation

3 หน่วยกิต AL7

3 หน่วยกิต AL8 Certificate of 
completion in 
……….. Aviation

3 หน่วยกิต AL9
3 หน่วยกิต AL10
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

กลุ่มรายวิชา รายวิชา ใบรับรองที่ได้รับ หมายเหตุ

5 หน่วยกิต AL11 Certificate of 
completion in 
Aviation practical 1

5 หน่วยกิต AL12 Certificate of 
completion in 
Aviation practical 2

หมวดวิชาเฉพาะโลจิสติกส์/หน่วยกิต 40 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต LO1 Certificate of 
completion in 
……….. Logistics

Diploma in Logistics 
Management 
(3)

3 หน่วยกิต LO 2

3 หน่วยกิต LO 3 Certificate of 
completion in 
……….. Logistics

3 หน่วยกิต LO 4

3 หน่วยกิต LO 5

3 หน่วยกิต LO 6 Certificate of 
completion in 
……….. Logistics

3 หน่วยกิต LO 7

3 หน่วยกิต LO 8 Certificate of 
completion in 
……….. Logistics

3 หน่วยกิต LO 9

3 หน่วยกิต LO 10
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

กลุ่มรายวิชา รายวิชา ใบรับรองที่ได้รับ หมายเหตุ
5 หน่วยกิต LO 11 Certificate of 

completion in 
Logistics
practical 1

5 หน่วยกิต LO 12 Certificate of 
completion 
in Logistics 
practical 2

หมวดวิชาเลือกเสรี/หน่วยกิต6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต เสรี 1 ส�าเร็จการศึกษารายวิชาใน
กลุ่มเลือกเสรี (4)3 หน่วยกิต เสรี 2

เกณฑ์การจบการศึกษา
 1. หากเรียนและสอบผ่านในกลุ่มรายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป (1) + กลุ่มการบิน (2) + 
กลุ่มเลือกเสรี (4) ผู้เรียนจะได้รับ Diploma in aviation Management
 2. หากเรียนและสอบผ่านในกลุ่มรายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป (1) + กลุ่มโลจิสติกส์(3) + 
กลุ่มเลือกเสรี (4) ผู้เรียนจะได้รับ Diploma in Logistics Management
 3. หากเรียนและสอบผ่านในกลุ่มรายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป (1) + กลุ่มการบิน (2) + 
กลุ่มโลจิสติกส์ (3) + กลุ่มเลือกเสรี (4) ผู้เรียนจะได้รับ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
 เน้นการเรียนและการบูรณาการกับการท�างานในสถานประกอบการ 
(WIL) ในชั้นปีที่ 3

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
 เน้นการเรียนแบบเก็บรายวิชาตามชอบและความถนัดของนักศึกษา และสามารถบูรณาการ
กับการท�างานในสถานประกอบการ (WIL) หลังจากจบการศึกษาตามหมวดที่ก�าหนด

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
 มุ่งเน้นพัฒนาตามศาสตร์ของตนเอง

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 a. มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
อาจารย์ และนักศึกษา
 b. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทาง Digital ให้อาจารย์เรียนรู้เพื่อปรับใช้ความรู้ด้าน Digital 
ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบิน
 c. มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการ
ภาคพื้น โดยผลักดันให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรองต่าง ๆ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 เน้นการผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมการบริการและการบิน

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 เน้นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในขอบเขตของธุรกิจบริการด้านการบินและการขนส่ง เพื่อ
ตอบโจทย์ส�าหรับทุกช่วงวัย
 a. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริการภาคพื้น
 b. หลักสูตรการให้บริการลูกค้า
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการบินและโลจิสติกส์

 c. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท�างาน
 d. หลักสูตรด้านการจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
 e. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการท�างาน
 f. หลักสูตรการน�าเข้า ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ 
 g. หลักสูตรการบริหารคลังสินค้า
 h. หลักสูตรการจัดการบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการขนส่ง
 i. หลักสูตรการใช้งานระบบส�ารองที่นั่ง (Amadeus)

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตร หลังจากมีการพลิกโฉมเรียนแบบ credit bank
 - มีหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายแผ
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (เอกการโรงแรม)

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทาง
วิชาการหลักสูตร 4 ปี จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 
หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง ไม่ควรเกิน 
120 – 125 หน่วยกิต)
 1) หลักสูตรมีการปรับลดจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะ 44 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2) ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรได้มีการสร้างเป้าหมายให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรต้อง
เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ได้อย่างแท้จริง โดยนักศึกษาจะต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ไขปัญหา
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างน้อง 1 โครงการ โดยบูรณาการใน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ วิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 
 บรูณาการกบัการท�างาน (Work-integrated Learning:  
WIL) ส�าหรับนักศึกษาโดยเป็นการบูรณาการกับรายวิชาดัง
ต่อไปนี้

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตอบโจทย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนาRe-skill, Up-skill ของแรงงานในท้องถิ่นได้ รวมถึงอาจ
มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในบางหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยง Degree กับ Non-Degree ได้)
 1) พัฒนาหลักสูตร 4 ปีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (เอกการบริการเรือ
ส�าราญ) เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตั้งของสถานศึกษา (Area based learning) ซึ่งเป็นแหล่งรวมธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ของอ�าเภอเกาะสมุยจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับ
เรือส�าราญเพื่อมาท่องเที่ยวบนเกาะ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

 o ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 บูรณาการกับรายวิชา IHB0102 
การจัดการงานแม่บ้าน โดยมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
 o ชั้นปีที่ 2 เทอม 1 บูรณาการกับรายวิชา IHB0103 
การจัดการการผลิตอาหาร และ วิชา IHB0209 การท�า
ขนมไทย โดยมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
 o ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 บูรณาการกับรายวิชา IHB0104 
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีระยะเวลาการฝึก 3 
เดือน
 o ชั้นปีที่ 3 เทอม 1 บูรณาการกับรายวิชา IHB0106 
งานบริการภัตตาคาร และวิชา IHB0107 การจัดการงาน
อีเวนต์ โดยมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
 o ชั้นปีที่ 3 เทอม 2 บูรณาการกับรายวิชา IHB0109 
การจัดการส่วนหน้า โดยมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
รูปแบบที่ 2 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ โดย
ให้นักศึกษาแลกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
 o ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ โดยมีระยะเวลาการฝึก 4 เดือน

เช่น มีกลุ่มวิชาด้านการเดินทางและเรือส�าราญ การจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการธุรกิจบริการ
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตร Non-Degree ได้
 2) จัดท�าหลักสูตรเทียบโอน 2ปี หลักสูตรเทียบโอน เปิดโอกาสการเรียนให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา
ระดับวิชาชีพชั้นสูงด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มาเทียบโอนเรียนได้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่งเสริมการเรียนและการท่องเที่ยว Study and Travel) พัฒนาความร่วมมือ
กับสถานศึกษาต่างๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการเทียบโอนหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ
 3) พัฒนาหลักสูตร Modular Based จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับการ
ศึกษา เครือข่ายสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และเครือข่ายวิชาชีพด้านการโรงแรม 
การท่องเที่ยวและการบริการ ออกแบบจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล เน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ ให้เรียนรู้เรื่อง
ของตนเองและเรื่องใกล้ตัว ให้ผู้เรียนสามารถน�าเอาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ การเรียนรู้ควรมุ่งให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สภาพที่เป็นจริง สถานที่จริงเพื่อพัฒนา Re-skill และ Up-skillของแรงงานการ
ท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยการบูรณาการวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการกับวิชาข้ามศาสตร์ เช่น ด้าน
การบริการ ด้านสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาดออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น ๆ)
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบรูณา
การกับการท�างาน (Work-integrated Learning: WIL) 
สมรรถนะการเป็นบคุลากรด้านการโรงแรมมืออาชพี มกีาร 
จัดอบรมเตรียมทักษะส�าหรับการบริการในโรงแรม ให้แก่
นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
ทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษทางวิชาชีพในระดบันานาชาติ 
มีการจัดอบรมเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน
ระดบันานาชาต ิ(TOEIC - Test of English for International 
Communication) ให้แก่นักศกึษาทุกช้ันปีทกัษะการส่ือสาร
ภาษาที่ 3 มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาที่ 3 
อย่างต่อเนื่องจ�านวน 5 รายวิชาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท�างานในธุรกิจโรงแรม

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง และรวมถึงควร
มีแนว ทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองโลกด้วย)
 1) การจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ และวิชาชีพ (Hard Skill)แบบสหกิจศึกษาและการจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
  1.1) โดยพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
พัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือครูภาควิชาชีพ (Trainer) ในสถานประกอบการ พัฒนาทักษะอาจารย์สู่การเป็น
ผู้ฝึก (Coach) ออกแบบทักษะการเรียนรู้กับการท�างานจริงกับการสอนร่วม (TwoFoldLecturer) 
  1.2) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Area Based Learning หรือการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานด้านการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย 
เช่น Research Based, project Based, problem based, Activities based, Field Trip Study เป็นต้น
 2) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (SoftSkill) ส�าหรับ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท�างานอันประกอบด้วย ทักษะของการสื่อสารและการท�างาน
เป็นทีม ทักษะของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะของการปรับตัว ทักษะของการบริหารจัดการและการสื่อสาร 
ทักษะของความเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะในการรับมือกับปัญหาและความกดดันได้ ทักษะของการ
เรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทักษะการจัดการเวลาทักษะของภาวะการเป็นผู้น�าในทุกภาคการศึกษา
หรือบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร
 3) ยกระดับศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านโครงการอบรมเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในระดับนานาชาติ (TOEIC – Test of English for International Communication) ให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปี ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาที่ 3 อย่างต่อเนื่องจ�านวน 5 รายวิชา 
เพิ่มศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาให้สามารถบูรณาการกับการท�างานได้จริง
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4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตาม
แผนพัฒนาตนเองด้านการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ โดย
หลักสูตรร่วมกับคณะในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรม
ในศาสตร์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีโอกาสได้พัฒนา
ความรู้และศักยภาพผ่านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือรูปแบบการ
เรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 1) มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
 2)  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทาง Digital ให้อาจารย์เรียนรู้เพื่อปรับใช้ความรู้ด้าน Digital ในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการโรงแรม
 3)  มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านด้านการโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ธุรกิจ MICE โดยผลักดันให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรองต่าง ๆ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1) นักศึกษาที่จบการศึกษามีโอกาสได้งานท�าสูงและ
ตรงกับศาสตร์ที่เรียนมา
 2) มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร์ร่วมจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
 3) มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษาทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 4) มีห้องปฏิบัติการทางด้านการโรงแรม

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย (ควรระบุว่าแต่ละ
ช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 เน้นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในขอบเขตของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ส�าหรับทุก
ช่วงวัย และชาวต่างชาติ (บุคคลทั่วไป) ผู้สนใจศึกษา พัฒนาตนเองหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ ในพื้นที่
อ�าเภอเกาะสมุย ได้แก่
 1. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 2. หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
 3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริการผสมเครื่องดื่ม
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5)  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสร้าง
บรรยากาศความเป็นสากล (International Environ-
ment)
6) มีการท�าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
ธุรกิจโรงแรมชั้นน�า

 4. หลักสูตรด้านการจัดการส่วนหน้าและการจัดการแม่บ้าน
 5. หลักสูตรด้านการจัดการส่วนหน้าและการจัดการโรงแรมด้วยระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป
 6. หลักสูตรอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความแตกต่างของ
หลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ที่หลากหลายตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และ
ช่วยพัฒนา Re-skill, Up-skill ของบุคลากรในท้องถิ่น รวมไปถึงชาวต่างชาติ (บุคคลทั่วไป) ผู้สนใจศึกษา 
พัฒนาตนเองหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ ในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย
 2) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ที่โดดเด่นในรูปแบบของ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่สามารถน�าความรู้ไป
ใช้และปฏิบัติได้จริงในการท�างาน และมีทักษะที่พร้อมจะเป็นผู้น�าในการท�ากิจกรรมและเสียสละเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้อื่นในฐานะ “พลเมืองโลก”
 3) อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิตมีสูงและตรงกับศาสตร์ที่เรียนมา
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชาเอกการท่องเที่ยว

  คณะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต 1. โครงสร้างหลักสูตร ปรับโครงสร้างกลุ่มวิชาเฉพาะ ยุบรวมเหลือ 8 วิชา จาก 10 วิชา เป็นต้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
 จัดเป็น Tourism Package Skills เช่น Skill 1-10 มีจ�านวน 8 วิชา เป็นต้น บูรณาการระหว่างท่องเที่ยว
กับการจัดการภัยพิบัติ ท่องเที่ยวกับนิติศาสตร์ ท่องเที่ยวกับสาธารณสุขและพยาบาล ท่องเที่ยวกับพัฒนา
ชุมชน ท่องเที่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม ท่องเที่ยวกับภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวกับนิเทศศาสตร์ 
เป็นต้น

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น ๆ)

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 เน้นการท�างานเชิง WIL อยู่แล้วแต่ภายใต้พฤติกรรมของนักศึกษาวิชาเอกท่องเที่ยว เราใช้โมเดลตนเอง 
คือ WIL-C Work Integrated Learning and Coaching
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร
 4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานโดยปราศจากการจ�ากัด
งบประมาณ
 4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทาง Digital ให้อาจารย์เรียนรู้เพื่อปรับใช้ความรู้ด้าน Digital ในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
 4.3 มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เช่น ให้อาจารย์ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท�าธุรกิจน�าเที่ยว ผลักดันให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรองต่าง ๆ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร 5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย
 เน้นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในขอบเขตของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ส�าหรับทุก
ช่วงวัย
  5.1 หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว
 5.2 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
 5.3 หลักสูตรพัฒนาผู้บริการอย่างคนท่องเที่ยว
 5.4 หลักสูตรด้านการจัดการโปรแกรมน�าเที่ยว
 5.5 หลักสูตรด้านการจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมคนท่องเที่ยว

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม
 - หลักสูตรให้ผู้สนใจสามารถเรียนฟรีได้ แต่ถ้าต้องการเก็บ Credit Bank เพื่อได้รับใบประกาศนียบัตร 
เพื่อเทียบโอนได้รับใบปริญญา จะมีค่าลงทะเบียนแต่สามารถลดเวลาฝึกทักษะและเวลาเรียนได้ จากการ
เทียบด้านประสบการณ์และทักษะวิชาชีพได้ ถ้าผู้เรียนสามารถมาเป็นวิทยากรพิเศษได้ในหัวข้อต่าง ๆ 
 - หลักสูตรจะสามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกช่วงวัย และเข้าถึงคนพิการที่ต้องการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
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แบบฟอร์มการท�าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างเป็นอย่างไร มีกี่หน่วยกิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ)เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการหลักสูตร 4 ปี 
จ�านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร (มีการปรับ เปลี่ยน ควบรวม เพิ่ม ลด สร้าง อะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้าง 
ไม่ควรเกิน 120 – 125 หน่วยกิต)
 1) หลักสูตรมีการปรับลดจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะ 44 
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2) ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรได้มีการสร้างเป้าหมายให้บัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตรต้องเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ได้อย่างแท้จริง โดยนักศึกษาจะต้องสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับสถานประกอบการได้อย่าง
น้อย 1 โครงการ โดยบูรณาการในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ วิชา
สัมมนาในอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา รับ
นักศึกษาไทยและต่างชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณา
การกับการท�างาน (Work-integrated Learning: WIL) ภายใต้โครงการ
On the Job Learning and Training (OJLT) ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
ใน 5 รายวชิา เพือ่เพ่ิมพนูทกัษะวชิาชีพและการได้เรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิ

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (ควรเป็น Modular Based (ชุดวิชา) หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ 
ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill, Up-skill ของ
แรงงานในท้องถิน่ได้ รวมถงึอาจมกีารบรูณาการข้ามศาสตร์ในบางหลกัสตูร และสามารถเชือ่มโยง 
Degree กับ Non-Degree ได้)
 1) พัฒนาหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
การบริการและการเดินทาง (หลักสูตรนานาชาติ)เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตั้งของสถานศึกษา
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ค�าอธิบายหลักสูตรเดิมในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการพลิกโฉมในระดับหลักสูตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ใน 3 แผนกของโรงแรม โดยจัดการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี 30% ในวันหยุด
จากการท�างาน 2 วันต่อสัปดาห์ และบูรณาการกับการท�างาน 70% 
5 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม
แผนก Housekeeping - วิชา IHM0103 การด�าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping Operations and Management) 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
แผนก F&B - วิชา IHM0104 การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Management) และวิชา IHM0106 การจัดการ
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (Restaurant and Banquet Manage-
ment) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม
แผนก FO - วิชา IHM0102 การด�าเนินงานและการจัดการส่วนหน้า 
(Front Office Operation and Management) และวิชา IHM0108 
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการโรงแรม (Information Technology 
for Hotel) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 4 เดือน

(Area based learning) ซึ่งเป็นแหล่งรวมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และเพื่อให้
ครอบคลุมความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มีกลุ่มวิชาด้านการเดินทางและ
เรือส�าราญ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรบุคคล 
ด้านการจัดการธุรกิจน�าเที่ยว ด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก การจัดการบริการสปา
สุขภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตร Non-Degree ได้
 2) จัดท�าหลักสูตรเทียบโอน 2ปี/ 1 ปี หลักสูตรเทียบโอนหลักสูตรนานาชาติ ภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ เปิดโอกาสการเรียนหลักสูตรนานาชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่งเสริมการเรียนและการท่องเที่ยว Study and Travel) 
พัฒนาความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการเทียบโอน
หลักสูตรนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 3) พัฒนาหลักสูตร Modular Based จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่าย
ทุกระดับการศึกษา เครือข่ายสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และเครือข่าย 
วชิาชพีด้านการโรงแรม การท่องเท่ียวและการบรกิาร ออกแบบจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะกับ 
กลุ่มเป้าหมาย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ ให้เรียนรู้เรื่องของตนเองและเรื่องใกล้ตัว ให้ผู้เรียนสามารถน�า  
เอาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ การเรียนรู้ควรมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
สภาพที่เป็นจริง สถานที่จริงเพื่อพัฒนา Re-skill และ Up-skill ของแรงงานการท่องเที่ยวและ
การบริการในพื้นที่ เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยการบูรณาการวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการกับวิชาข้าม
ศาสตร์ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาดออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน
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3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเน้นด้านใดบ้าง 
(ยกตัวอย่างโครงการเด่น ๆ)
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-integrated Learning: WIL) ภายใต้โครงการ On the 
Job Learning and Training (OJLT)
สมรรถนะการเป็นบุคลากรด้านการโรงแรมมืออาชีพ มีการจัดอบรม
เตรยีมทกัษะส�าหรบัการเป็นหวัหน้างานและผู้จดัการฝึกหดั (Supervisory 
Skills for Future Management Trainee) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ มีการจัด
อบรมเทคนคิการสอบภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารในระดบันานาชาต ิ(TOEIC  
– Test of English for International Communication) ให้แก่นกัศกึษา 
ทุกชั้นปี
ทักษะการสื่อสารภาษาที่ 3 มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
ที่ 3 อย่างต่อเนื่องจ�านวน 5 รายวิชาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการท�างานในธุรกิจโรงแรม

3. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (ควรเน้น WIL หรือ CWIE สร้างสมรรถนะที่ท�างานได้จริง 
และรวมถึงควรมีแนว ทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ  ของนักศึกษาเพื่อการเป็น
พลเมืองโลกด้วย)
 1) การจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ และวิชาชีพ (Hard Skill)แบบสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE)
  1.1) ปรบัรูปแบบการเรยีนเป็นการสอนแบบสหกจิศกึษาและการจัดการศกึษาเชงิบูรณา 
การกับการท�างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยยกระดับรู
ปแบบบูรณาการกับการท�างาน (WIL) ภายใต้โครงการ On the Job Learning and Training 
(OJLT)ของหลักสูตรเดิมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดแผนการเรียนให้รับกับ
ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การท�างานจริงอย่าง
เป็นระบบ 
  1.2) โดยพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยวและการบริการ
เพือ่รองรบัการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท�างาน (Cooperative and Work Integrated  
Education: CWIE)  พัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือครูภาควิชาชีพ (Trainer) ในสถานประกอบ
การ พัฒนาทักษะอาจารย์สู่การเป็นผู้ฝึก (Coach) ออกแบบทักษะการเรียนรู้กับการท�างานจริง
กับการสอนร่วม (TwoFoldLecturer) 
  1.3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Area Based Learning หรือการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานด้านการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ปรับรูปแบบการ
สอนให้มีความหลากหลาย เช่น Research Based, project Based, problem based, Activi-
ties based, Field Trip Study เป็นต้น
 2) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Soft-
Skill) ส�าหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท�างานอันประกอบด้วย ทักษะของ
การสื่อสารและการท�างานเป็นทีม ทักษะของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะของการปรับตัว ทักษะ
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ของการบริหารจัดการและการสื่อสาร ทักษะของความเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะในการ
รับมือกับปัญหาและความกดดันได้ ทักษะของการเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทักษะ
การจัดการเวลาทักษะของภาวะการเป็นผู้น�า ในทุกภาคการศึกษาหรือบูรณาการกับรายวิชาใน
หลักสูตร
 3) จัดโครงการเตรียมทักษะนักศึกษาส�าหรับการเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการฝึกหัด
(Supervisory Skills for Future Management Trainee) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนออก
สหกิจศึกษาครั้งสุดท้าย
 4) ยกระดับศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านโครงการอบรมเทคนิคการสอบภาษา
อังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ (TOEIC – Test of English for International Com-
munication) ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาที่ 3 
อย่างต่อเนื่องจ�านวน 5 รายวิชา เพิ่มศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาให้สามารถบูรณาการกับ
การท�างานได้จริง
 5) ส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลก ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการเป็นผูน้�าในการท�ากจิกรรมและเสียสละเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของผูอ้ืน่ จัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่ท�าให้นักศึกษาได้เข้าใจโลกที่กว้างขึ้น เข้าใจบทบาทของตนเอง เคารพและเห็น
คุณค่าของความแตกต่างของมนษุย์ มีความกล้าทีแ่สดงจดุยนื ให้ความส�าคญักบัความเท่าเทยีมกัน 
 โดยบูรณาการโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สังคมชุมชนจัดขึ้น โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Area Based Project) ในทุกภาคการศึกษาหรือบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร 
(มุ่งเน้นด้านใด พัฒนาอย่างไร)
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนา
ตนเองด้านการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ โดยหลักสูตรร่วมกับคณะใน
การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการ

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร (ควรมีแผนในการพัฒนาทักษะทาง Digital หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคต)
 1)  มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการกับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน
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 2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรมในศาสตร์ด้าน
การโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีโอกาสได้พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพผ่านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษผู้มี
ประสบการณ์ตรงในสายงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 2)  มุง่เน้นการพฒันาทกัษะทาง Digital ให้อาจารย์เรยีนรู้เพือ่ปรับใช้ความรูด้้าน Digital ใน 
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
โรงแรม
 3) มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจ MICE โดยผลักดันให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรองต่าง ๆ

5. ความโดดเด่นของหลักสูตร
 1) นักศึกษาที่จบการศึกษามีโอกาสได้งานท�าสูงและตรงกับศาสตร์
ที่เรียนมา
 2)  มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ร่วม
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
 3)  มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา
ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 4)  มีห้องปฏิบัติการทางด้านการโรงแรม
 5)  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นสากล (Inter-
national Environment)
 6) มีการท�าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในธุรกิจ
โรงแรมชั้นน�า

5. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคนทุกช่วงวัย 
(ควรระบุว่าแต่ละช่วงวัยมีหลักสูตรระยะสั้นอะไรบ้าง)
 เน้นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในขอบเขตของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบ
โจทย์ส�าหรับทุกช่วงวัย และชาวต่างชาติ (บุคคลทั่วไป) ผู้สนใจศึกษา พัฒนาตนเองหรือต่อยอด
องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ ในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย ได้แก่
 1. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 2. หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
 3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริการผสมเครื่องดื่ม
 4. หลักสูตรด้านการจัดการส่วนหน้าและการจัดการแม่บ้าน
 5. หลักสูตรด้านการจัดการส่วนหน้าและการจัดการโรงแรมด้วยระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป

6. ความโดดเด่นที่ชัดเจนของหลักสูตรหลังจากมีการพลิกโฉม (ควรระบุความโดดเด่น/ความ
แตกต่างของหลักสูตรของ มรส. ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่น)
 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ที่หลากหลายตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับคน
ทุกช่วงวัย และช่วยพัฒนา Re-skill, Up-skill ของบุคลากรในท้องถิ่น รวมไปถึงชาวต่างชาติ 
(บคุคลทัว่ไป) ผูส้นใจศกึษา พฒันาตนเองหรือต่อยอดองค์ความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ในพืน้ท่ีอ�าเภอเกาะสมยุ
 2) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ที่โดดเด่นในรูปแบบของ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่สามารถ
น�าความรู้ไปใช้และปฏิบัติได้จริงในการท�างาน และมีทักษะที่พร้อมจะเป็นผู้น�าในการท�ากิจกรรม
และเสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่นในฐานะ “พลเมืองโลก”
 3) อัตราการได้งานท�าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิตมีสูงและตรงกับศาสตร์ที่เรียนมา
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ภาคผนวก

ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายและเอกสารส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

 การจัดท�าแผนพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานมีคีวามสอดคล้องและเช่ือมโยงกบันโยบาย

และแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�าไปสู่การเปลี่ยนแรงส่งซึ่งกันและกันในกระบวนการ 

ขบัเคล่ือนการพัฒนามหาวทิยาลัย ชมุชนท้องถ่ิน และสงัคมโดยรวม จงึจ�าเป็นต้องมกีารทบทวนนโยบาย

และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 (1) พระราโชบายด้านการศึกษา 

 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 (4) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 (5) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 (6) สรุปผลการด�าเนินงาน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

      สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 (7) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 (8) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 

 (9) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579)

 (10) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

 (11) กรอบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555-2561)

 (12) แผนพัฒนาภาค 

 (13) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 – 2560

 (14) กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

 (15) รายงานการประกนัคุณภาพภายในและการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

 (16) อัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

 จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาท่ี

มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีมีบทบาทส�าคญัเพือ่สนบัสนนุให้โจทย์ท้าทายส�าคญัของประเทศบรรลุ

เป้าหมายได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตร

สร้างมูลค่า สะท้อนทิศทางการวิจัยที่มหาวิทยาลัยควรด�าเนินการ คือ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

โดยการส่งเสริมการน�าอตัลกัษณ์พืน้ถิน่และภมูปัิญญาท้องถ่ินของไทยมาเป็นผลติภณัฑ์การเกษตร เกษตร

ปลอดภัย โดยการให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากร ชีวภาพ เกษตรแปรรูป โดยการเพิ่มมูลค่า

ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม เกษตรอัจฉริยะ โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์

ใช้ในการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้ชี้น�าการส่งเสริมการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชีวภาพ  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  

อตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ อตุสาหกรรมและบรกิารขนส่งและโลจิสตกิส์  

และอตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ว 

ได้ชี้น�าทิศทางการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  การท่อง

เที่ยวส�าราญทางน�้า และ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้ช้ีน�าแนวทางการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ให้กับมหาวิทยาลัย คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ประกอบด้วย การสร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม การเตรียมความพร้อม

รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการ

สร้างสรรค์สังคม การสนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ประกอบด้วย การ

ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน ชีวิต สุขภาพ 

ครอบครัว การเงินและอาชพี การเสรมิสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัเอง การ

สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  เพือ่สร้างประชาธปิไตยชมุชน และการสร้างภมูคิุม้กนัทางปัญญา

ให้กับชมุชนส่วนยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมได้ชีน้�า

การพฒันาชมุชน ท้องถิน่ และสงัคม ให้กบัมหาวทิยาลยั คอื ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างการเตบิโต

อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ในและนอกถิ่นก�าเนิด การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ การรักษา

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ประกอบด้วย การเพิ่มมูลค่า

ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล การปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 

ระบบ การฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และ 
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มีนโยบายการจัดการชายฝั่ง แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  และการพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรม

ทางทะเลทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ

ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพื่อลดความ

สูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 พฒันาพืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ มุง่เน้นความเป็น

เมืองที่เติบโต ประกอบด้วย การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ 

อตุสาหกรรม การจัดการมลพษิทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสารเคมใีนภาคเกษตรทัง้ระบบ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล การสงวนรกัษา อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความมั่นคง

ทางน�้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 

การส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา

ความมัน่คงด้านการเกษตรและอาหารของชมุชน การเสรมิสร้างระบบสาธารณสขุและอนามยัสิง่แวดล้อม 

และการยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้า

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ชี้น�าด้าน

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัย คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต ประกอบด้วย การสงวนรักษา 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 

และกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 

 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ประกอบด้วย 

 (1) การพฒันาผูป้ระกอบการ โดยการส่งเสรมิผูป้ระกอบการทีเ่ข้มแขง็และพาณชิย์ดจิทิลัพฒันา

ขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ด�าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

 (2) การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน

เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท�าการ

เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ 

 (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว

 (4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุก

ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน 
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ทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็น

พหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับ

ประเทศ และ 

 (5) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการผู้สูงอายุให้มีการท�างานที่เหมาะสม

ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด�ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกัน

หรือชะลอความทพุพลภาพและโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครวั และระบบ

บรกิารสขุภาพ รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชพีในสงัคมสงูวยั  พฒันา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ

 (6) ด้านการพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ

รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการ

บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความยั่งยืนในระยะ พัฒนาศักยภาพของ

ประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาตทิัง้ในด้านศนูย์กลางบรกิารสขุภาพ (Medical Service 

Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)  รวมทั้งส่งเสริมการให้

ความส�าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 

 นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งขาต ิฉบบัที ่12 ยงัได้ก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง

การพฒันาเพือ่การลดความเหลือ่มล�า้ในสังคม โดยมทีีเ่กีย่วข้องกบัภารกิจของมหาวทิยาลยัในการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ประกอบด้วย

  (1) ด้านการพฒันารายได้ โดยการยกระดบัรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชพี มุง่เน้น

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 (2) ด้านการเข้าถงึทรัพยากรธรรมชาต ิโดยการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถงึทรพัยากร โดย

ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท�ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของ

ตนเองหรอืมสีทิธทิ�ากนิในทีดิ่น ปฏริปูระบบการบรหิารจดัการน�า้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืน้ท่ีเป้าหมาย

ได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน�้า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ

หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ

 (3) ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ปรบัปรงุและบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ เช่น กฎหมายป่าชมุชน กฎหมายภาษมีรดก 

กฎหมายที่ดิน เป็นต้น

 ส่วนเป้าหมายการสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ทีร่ะบุ

ไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งขาต ิฉบบัที ่12 ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของมหาวทิยาลยั ประกอบด้วย

 (1) รักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

ทางเศรษฐกจิระยะยาว อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนืและแบ่งปันผล
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ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การท่องเทีย่ว 

การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน

 (2) ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่า

ธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น

 (3) ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ

ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 

Value Chain)

 (4) จดัการมลพษิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ด้วยการเร่งรดัการควบคมุมลพษิทัง้ทางอากาศ 

ขยะ น�้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัย

ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

 (5) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ยทุธศาสตร์กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์์ วจิยัและนวตักรรม มวีสิยัทัศน์เป็นองค์กรช้ันน�า  

เพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและ 

เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปีี พ.ศ. 2580 ประเด็น 

ยทุธศาสตร์ที ่2 การวจัิยและนวตักรรมทีต่อบโจทย์์ของประเทศ และสร้างระบบนเิวศการวจิยั ประกอบด้วย  

3 เป้าหมาย คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและ

นวัตกรรม (2) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์์ การพัฒนาประเทศ (3) การขับเคลื่อน

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่่ด้านวิทยาศาสตร์์เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นท่ีเพื่อนวัตกรรม และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย 

คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์์ และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ (1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น (2) บูรณา

การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และสขุภาพ และ (3) บูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ์เพือ่พฒันาสงัคมท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม
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โดยสรุปความเกี่ยวข้องของนโยบายและแผนต่างๆ ที่ได้มีการทบทวน 

แผนปฏิบัติการด้าน “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 

 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้ช้ีน�าแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และ

สังคม การสร้างสงัคมเข้มแขง็ทีแ่บ่งปัน ไม่ทอดทิง้กนั และมคีณุธรรม การเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา

สังคมและภาคประชาชน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์

สังคม การสนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ิน

ในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองประกอบด้วย การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมใน

ระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

การเสรมิสร้างศกัยภาพของชมุชนในการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัเอง การสร้างการมส่ีวนร่วมของภาค

ส่วนต่าง ๆ  เพ่ือสร้างประชาธปิไตยชมุชน และการสร้างภมูคิุม้กนัทางปัญญาให้กบัชุมชนส่วนการสร้างการ

เตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และแนวทางการพฒันาเพือ่ให้ประเทศหลดุพ้นจากกบัดกั

ประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

และสังคม ประกอบด้วย 

 (1) การพัฒนาผู้ประกอบการ

 (2) การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

 (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 (4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (5) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย

 (6) ด้านการพัฒนาสุขภาพ

 ทั้งน้ียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ ด้าน

เศรษฐกจิ ด้านสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และด้านการศกึษา ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ คอื (1) บูรณาการพนัธกิจ 

สัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ และ (3) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถ่ิน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 แผนปฏิบัติการด้าน “ขับเคล่ือน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียน

การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 การวิจัยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม

ชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา

ประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การ

ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม  การท่องเทีย่วเชงิธรุกิจ  การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และ

แพทย์แผนไทย  การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า และ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  ก�าหนดทิศทางในการ
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วิจัยที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้ง 

เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่สอดคล้องกับ

พืน้ที ่รวมทัง้ให้ความส�าคัญกบัการวจัิยทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์ (Demand Pull) สามารถ

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน สังคม และเพิม่ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงกลไกการสนบัสนนุ

ให้มีการวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของทุกระดับทุกมิติ ทั้งมิติเชิงวิชาการเชิงนโยบาย เชิงสังคม

ชมุชน และเชงิพาณชิย์ พร้อม ๆ  กบัการปฏริปูการจดัการข้อมลูและองค์ความรู ้มกีารบรูณาการด้านการ

เรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม ซึง่เป็นพนัธกจิท่ีท�าร่วมกนัเพือ่

ตอบโจทย์ของชมุชนท้องถิน่อย่างเชือ่มโยง โดยสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมทีน่�าไปสูก่ารพฒันาเพือ่ยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 โดยภาพรวม สรปุได้ว่า นโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัจะมุง่เน้นการวจิยัทีมุ่ง่ตอบสนอง

การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ การเพิม่ผลติภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อยทีส่อดคล้องกบัพืน้ที ่โดยอาศัยนวตักรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลมีการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ

ชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการวิจัย

 แผนปฏิบัติการด้าน “อนุรักษ์” ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลป

วัฒนธรรม

 การสงวนรกัษา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและพฒันามรดกทางสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรม อตัลกัษณ์

และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายองค์กร

พัฒนาเมืองและชมุชน และกลุม่อาสาสมคัร ด้วยกลไกการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในท้องถ่ิน โดยมกีาร 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา

ครูที่ส�าคัญส�าหรับมหาวิทยาลัย คือ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 

“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ�านวยการการเรียนรู้” ท�าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าวิธี 

เรยีนรูแ้ละวธิจีดัระเบยีบการสร้างความรู ้ออกแบบกจิกรรมและสร้างนวตักรรมการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีน และ

มบีทบาทเป็นนกัวจิยัพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน รวมทัง้ปรับระบบการผลติและ

พฒันาครตูัง้แต่การดึงดูด คัดสรร ผูม้คีวามสามารถสงูให้เข้ามาเป็นครคูณุภาพ มรีะบบการพฒันา ศักยภาพ

และสมรรถนะครอูย่างต่อเนือ่งครอบคลมุทัง้เงนิเดอืน เส้นทางสายอาชีพ การสนบัสนนุสือ่การสอน และ

สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เช่ียวชาญ

ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

คุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ

ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 คณะกรรมาธกิารขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา ได้ก�าหนดให้มกีารพัฒนาครเูพือ่หา

ทางแก้ปัญหาวกิฤตการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มแีนวโน้มลดต�า่ลง โดยการ

ปรบัการสอนเป็นแบบคิดวเิคราะห์และปฏบิตัจิรงิ (Active Learning) เป็นสิง่ทีจ่�าเป็น เนือ่งจากส่งผลต่อ

การ เรียนรู้ทัง้หมดของเด็ก โดยประเด็นทีส่ามารถมาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัได้ คอื

การพฒันาสือ่การเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพ การสนบัสนนุครใูนการจดัการเรยีน การสอน การพฒันาแหล่งเรยีน

รูส้�าหรบัครู การสร้างเครอืข่ายชมุชนการเรยีนรูอ้ย่างมอือาชพี (Professional Learning Community : 

PLC)  การสร้างเวทีเพิ่มพลังครู (ถอดบทเรียน  จัดการความรู้  จัดเวทีน�าเสนอผลงานครูสอนดี  ยกย่อง 

ให้ก�าลังใจ) โดยจะต้องมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มี

ศักยภาพและขีดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของประเทศ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน

ชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

 รวมถึงกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงและ

ทบทวนกระบวนการผลติคร ูโดยสถาบนัอดุมศกึษาสนบัสนนุการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเตม็ความสามารถ 

ให้รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไปเพื่อส่งเสริมการศึกษา
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ของผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการท�าโครงการ รวมทั้งส่ง

เสริมให้ผูส้�าเร็จการศกึษาจากสถาบนัอาชวีะสามารถเข้าศกึษาต่อด้วยระบบทีม่คีวามยดืหยุน่  อาท ิระบบ 

Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education) รวมทั้งการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทาง

เลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายในการพัฒนา 4 ประการ คือ ผลิตครูระบบปิด/เปิด 

การพัฒนาศักยภาพครู และ การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ (1) 

ผลิตครูทีไ่ด้มาตรฐานวชิาชพี และมจีติวญิญาณความเป็นคร ูและ สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

(2) พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ และ (3) สร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

แผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2

 ทิศทาง นโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฎิรูปการผลิต

และพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ โดยก�าหนดเป้าหมายท่ีส�าคัญ คือ การยกคุณภาพการผลิตครูและพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาไทยและนักเรียนสพฐ.ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การพัฒนาการ

ผลิตครูให้มีขีดความสามารถสูง อย่างน้อยในระดับอาเซียนและการสร้างเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษา 

และครูต้นแบบ/ครูแห่งชาติในชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย  ขณะที่กรอบ

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามความ

ต้องการของประเทศ  เสนอให้มีการปฏิรูประบบการผลิตครู

โดยสรุปความเกี่ยวข้องของนโยบายและแผนต่างๆ ที่ได้มีการทบทวน 

แผนปฏิบัติการด้าน “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู

 (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาครูที่ส�าคัญส�าหรับมหาวิทยาลัย คือ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 

โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ�านวยการการเรียนรู้” ท�าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรง

บนัดาลใจ แนะน�าวธิ ีเรยีนรู้และวธิจีดัระเบยีบการสร้างความรู้ ออกแบบกจิกรรมและสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียน และมบีทบาทเป็นนกัวจัิยพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน รวมท้ังปรบั

ระบบการผลิตและพัฒนาครู มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ัง

เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกัน 

 (2) การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก�าหนดให้มีการพัฒนาครูเพื่อหาทางแก้ปัญหาวิกฤต

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การปรับการสอนเป็นแบบคิดวิเคราะห์และ
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ปฏิบัติจริง (Active Learning) สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC)  การสร้างเวทีเพิ่มพลังครู และมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพ

และขีดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของประเทศ 

 (3) การปรบัปรงุและทบทวนกระบวนการผลติคร ูโดยสถาบนัอดุมศกึษาสนบัสนนุการศกึษาขัน้

พ้ืนฐานอย่างเต็มความสามารถ ให้รฐับาลส่งเสรมิการสร้างโรงเรยีนเฉพาะหรอืห้องเรยีนเฉพาะในโรงเรยีน

ทัว่ไปเพ่ือส่งเสรมิการศกึษาของผูม้คีวามสามารถพเิศษ พฒันาระบบการเรยีนล่วงหน้า การเป็นพีเ่ลีย้งใน

การท�าโครงการ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวะสามารถเข้าศึกษาต่อด้วยระบบที่

มีความยืดหยุ่น  อาทิ ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education) รวมทั้งการ

พฒันาเป็นสถาบนัการศกึษาทางเลอืกให้ผูท้ีข่าดโอกาสทางการศกึษาได้เข้าเรยีนเพือ่เกบ็หน่วยกติให้ครบ

ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (4) การยกคณุภาพการผลติครแูละพฒันามาตรฐานวชิาชพีคร ูการศกึษาไทยและนกัเรยีน สพฐ.

ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การพัฒนาการผลิตครูให้มีขีดความสามารถสูง อย่างน้อยในระดับ

อาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น

ยทุธศาสตร์ที ่3 การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 ได้ก�าหนด

ทศิทางการพฒันาการเรยีนการสอนทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยั คอื การปรบัเปลีย่นระบบการเรียนรูใ้ห้เอือ้

ต่อการพัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษที่ 21 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 

ทุกประเภทการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 

ความรับผิดชอบ และ การวางต�าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลกการ

วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศ

ทางวิชาการระดับนานาชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งขาต ิฉบบัที ่12 ได้ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันา

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คือ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้

ประเทศหลดุพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาผลติภาพ

แรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก�าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรูแ้ละสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดและรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซียน 

ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประกอบด้วย 

 (1) การปฏรูิประบบบรหิารจัดการทางการศกึษา โดยปรบัระบบบริหารจัดการการศกึษาใหม่เพือ่

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 

 (2) การปฏิรปูระบบการคลงัด้านการศกึษา เพือ่เพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการจดัการศกึษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและ 

 (3) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก�าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก�าลัง

คนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ

เพื่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์์ วิจัยและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กร

ชั้นน�า.เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล

และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580 ประเด็น

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการจัดการศึกษาให้ทนัสมยั มคีณุภาพ และสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ประกอบ

ด้วย 3 เป้าหมาย คือ (1) การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ ก�า.ลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตาม

ความต้องการ ของประเทศ  (2) การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริม
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การเรียนรู้ตลอดชวีติ และ (3) การสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอนระดบัอดุมศกึษา เพือ่พฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา ได้ก�าหนดให้การศกึษาต้องเป็นไป

เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ส่งเสริมให้เด็กได้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของ

ตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีข้อเสนอที่มุ่งเน้นการจัดการ

ศกึษาให้กบัคนทกุคน ทัง้ 4 ช่วงวยั คอืปฐมวยั  วยัเรยีนทีอ่ยูใ่นระบบและนอกระบบการศกึษา วยัแรงงาน 

และวัยสูงอายุโดยประเด็นที่ให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา คือ  (1) การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อ

สร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น คนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อ ครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS และการศึกษาวิถีพุทธ  (2) การ

ปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงก่อนวัยเรียน และ (3) การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญเอาไว้ 6 ประการ คือ  (1) ส่ง

เสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะ

สม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย (2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต�าราเรียน และสื่อการเรียน

รู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถาน

ที่ (3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ (5) พัฒนาคลัง

ข้อมลู สือ่ และนวตักรรมการเรยีนรู ้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน และ (6) พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการ

ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 ประการ คือ (1) เพิ่มโอกาสและความ

เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�าหรับคน

ทุกช่วงวัย และ (3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้

 ส่วนกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนตามความต้องการของประเทศ ได้ก�าหนดมาตรการหลกัเพือ่เป็นแนวทางในการจัดการเรยีนการ

สอนของมหาวิทยาลัยไว้ 4 มาตรการ ประกอบด้วย (1) เน้นการสร้างก�าลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศ (2) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการท�างานในภาคผลิตและ (3) เน้นการศึกษา Liberal Arts 

Education ในมหาวิทยาลัยและ (4) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาไว้ 3 ประการ คอื ยกระดบั

ความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัราชภฏั พฒันาอาจารย์ และพฒันาคณุภาพบณัฑติ ประกอบด้วย 5 กลยทุธ์ 

คือ (1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการ

เรียนรู้ (3) พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น (4) พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ (5) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ค�านึงถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนอง และกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยเกีย่วข้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์การ

พัฒนาใน 3 ประเด็น คือ (1) การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

และการท่องเที่ยว) อย่างมีเสถียรภาพ (2) พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและบ้านเมืองให้น่าอยู่ 

และ (3) การสร้างความมั่นคงและมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

โดยสรุปความเกี่ยวข้องของนโยบายและแผนต่างๆ ที่ได้มีการทบทวน 

แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ”คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21

 มหาวิทยาลัยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ท่ีให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที่ (Accountability) โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก�าลังคนโดยจัดให้มีการเรียน

รู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

และความต้องการของตลาด และเทคโนโลยี มุ่งเน้น พัฒนาให้เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มี

ความเชี่ยวชาญตามความถนัดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS และการศึกษาวิถีพุทธ  พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต�าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนค่า

นิยมพัฒนาระบบการประเมินผลผู้เรียนพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคการเข้า

ถงึการศกึษาทีม่คุีณภาพพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลั และพฒันาฐานข้อมลูด้านการศกึษาทีมี่มาตรฐาน 

เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้อง

ถิ่น ศักยภาพอาจารย์ และการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เตรียมความ

พร้อมให้บคุลากรทกุกลุม่ ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมต่อการด�าเนนิชวีติ และการประกอบอาชพีใน

ยุคดิจิทัล พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลิตและพัฒนา

สมรรถนะก�าลังคนให้เป็น high-skilled workforce 
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ทั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมของนโยบายและแผนต่างๆ ที่ส�าคัญและสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม มีคุณภาพ ท�างานเป็น และ

สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ได้ก�าหนดทศิทาง

ที่มหาวิทยาลัยสามารถน�าไปประยุกต์เป็นเป้าหมายการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการเงิน

การคลังได้ ประกอบด้วย การยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง ด้วยการตอบสนองความต้องการ และให้บรกิาร

อย่าง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสเปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

มีความทันสมัย ยืดหยุ่น บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

สูงเพื่อยกระดับ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาก�าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของประเทศ

ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ได้มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 5 เป้า

หมายหลกั คือ แบ่งพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ ระบบฐานข้อมลู การใช้ทรพัยากรร่วมกัน พฒันาเครอืข่าย และ 

จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ (1) ร่วมก�าหนด

พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบในการพฒันาท้องถิน่ (2) พฒันาระบบฐานข้อมลูร่วม (3) จดัหา พฒันา แลกเปลีย่น

ทรัพยากรทางการศึกษา (4) สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท�างานตามพันธกิจ และ (5) จัดระบบงานสู่

ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

โดยสรุปความเกี่ยวข้องของนโยบายและแผนต่างๆ ที่ได้มีการทบทวน 

แผนปฏิบัติการด้าน “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ก�าหนดทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั ให้พฒันาไปสูก่ารมคีณุภาพทีไ่ด้มาตรฐานสากล ส่งเสรมิ

มาตรฐานการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้ มกีารวจิยัทีพ่ฒันาองค์ความรูท้ีค่รอบคลมุต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 

และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ตลอดจนการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มี
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ท�างานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นปรับโครงสร้าง

มหาวทิยาลัยทีเ่อือ้ให้นกัวชิาการสามารถท�างานเชงิระบบและมคีวามก้าวหน้าในอาชพี และปฏริปูระบบ

การคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยั วางแผนและด�าเนนิการครอบคลมุทุกมติ ิครอบคลมุระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว มุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และพัฒนาครู เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

เชื่อมโยงสู่ประชาคม ASEAN ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ และ“ศิลปวิทยา

ศาสตร์” โดยใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างฐานข้อมูล และสร้าง

ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาลสู่การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได ้

ร่วมกันก�าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม และการจัด

ระบบงานสู่ความเป็นเลิศและสร้างธรรมาภิบาล


