
 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่........./2564 

เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

……………………………………………………………….. 
 

  เพ่ือให้การบริหารงาน การก ากับ ติดตาม ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะฯ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม 

และรายงานผลการด าเนินงาน 
พันธกิจ : ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 

1. ด้านการจัดการศึกษา (13 ตัวชี้วัด) 
 1) ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า

ที่กฎหมายก าหนด 
นางวลัยพร สงเสน 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

 2) ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ  
SMART TEACHER 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ 
นางศิริมา กรุงแก้ว 

 3) ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

 4) ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
 5) ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

 Active Learning 
นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 

๑๓๑



นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

 6) ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
 7) ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ 

 8) ตัวช้ีวัดที่  9 จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางสาวปรีดา คงประสม 

 9) ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

 10) ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ นางวลัยพร สงเสน 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (6 ตัวชี้วัด) 
 11) ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางปิยวรรณ ชูพูล 

 12) ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมขึ้น นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม 

 13) ตัวช้ีวัดที่ 17 จ านวนหน่วยงานที่น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางปิยวรรณ ชูพูล 

 14) ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 
1 ด้าน  

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางสาวปราณี อยู่เด็น 
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ 
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 

 15) ตัวช้ีวัดที่ 20 จ านวนของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางสาวปิยวรรณ ชูพูล 



 16) ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางสาวปิยวรรณ ชูพูล 

พันธกิจ : ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3. ด้านการบริการวิชาการ (4 ตัวชี้วัด) 

 17) ตัวช้ีวัดที่ 22 ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม 
นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม 

 18) ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอื่น อย่างน้อย 1 ด้าน 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
 

 19) ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางณปภัช เมืองแก้ว 
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 

 20) ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนท่ีเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 
นางณปภัช เมืองแก้ว 

พันธกิจ : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (4 ตัวชี้วัด) 

 21) ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดก
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

นางวลัยพร สงเสน 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

 22) ตัวช้ีวัดที่ 27 จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม นางวลัยพร สงเสน 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

 23) ตัวช้ีวัดที่ 28 จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

 24) ตัวช้ีวัดที่ 29 จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตาม
องค์ประกอบของ Green Campus 

นางวลัยพร สงเสน 
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 

พันธกิจ : ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร (5 ตัวชี้วัด) 
 25) ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ 

ขับเคลื่อนพันธกิจ 
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 

 26) ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 
 27) ตัวช้ีวัดที่ 33 จ านวนนวัตกรรมการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ 

นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 
 28) ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสตูรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร 
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ 
นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 
นางสาวปรีดา คงประสม 

 29) ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผา่นสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ 
นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม 

 



 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เสนอผลการด าเนินงานผ่านรองคณบดีแต่ละฝ่าย ภายในวันที่ 30 
ของทุกเดือน และแจ้งผลการด าเนินงานที่ผ่านการเห็นชอบของรองคณบดีไปยังหน่วยนโยบายและแผน ภายใน
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่       พฤศจิกายน  2564 
   

   สั่ง ณ วันที่      พฤศจิกายน  2564 
    
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกูร) 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รักษาราชการแทน 
                                         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๑

๑


