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สภาพปจจุบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ไดเกิดข้ึนตามกฎหมายกระทรวง

การแบงสวนราชการ  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 123  ตอนท่ี  118  หนา  27-28  ลงวันท่ี  27 

พฤศจิกายน  2549  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2549  ปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร 

มีนักศึกษาท้ังหมด  จํานวน 2,713  คน  มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จํานวน  13  หลักสูตร  และ

ระดับปรญิญาโท  จํานวน  1  หลักสูตร  ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

2. หลักสูตรวิศวกรรมสํารวจ

3. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา

4. หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

5. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม

6. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

7. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุงหม

8. หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

9. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

10. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

11. หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล

12. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

13. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร  มีพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร  คือ มุงม่ันผลิตบัณฑิตใหเปนนัก

ปฏิบัติซ่ึงมีหลักวิชาดี  หรืออีกนัยหนึ่งเปนท้ังนักวิชาการ  และนักปฏิบัติท่ีมีความสามารถ  และมีคุณภาพ

ทางดานวิชาชีพ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือขายการเรียนรู  และรวมมือแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืน  นําวิชาการไปสูความเปนเลิศ   

ดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ  มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารและดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของการเปลี่ยนแปลง และนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางและพัฒนาตนแบบและ

เผยแพรผลงานวิจัยไดในระดับสากล 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ไดขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสูสังคมเมือง

และชนบท  ใหสามารถไดรับประโยชนจากการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การงานและรักษา

สภาพแวดลอมอันเกิดจากการรวมสรางและใชประโยชนจากสังคมแหงการเรียนรู และสังคมสารสนเทศ

ตลอดจนสามารถชี้นําและเปนท่ีพ่ึงของสังคมได 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินกิจกรรมและ

พัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากร  ไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย

และภูมิปญญาทองถ่ิน  มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม 
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สถิตินักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับ สาขาวิชา ภาคปกต ิ ภาคสมทบ รวมท้ังหมด 

ระดับปริญญาโท 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 5 8 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร  4  ป    

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 254 - 254 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 122 - 122 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 212 - 212 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 129 - 129 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 171 - 171 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 109 - 109 

7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 80 - 80 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 123 - 123 

9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม 34 - 34 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 100 - 100 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 130 - 130 

หลักสูตรเทียบโอน    

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม - 95 95 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 61 - 61 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 70 - 70 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 59 - 59 

หลักสูตรตอเนื่อง    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 64 74 138 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 111 54 165 

รวม 1,832 228 2,060 

ขอมูล  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน 2563 
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จํานวนบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

อาจารย 

จางสอน 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจาํ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

52 55 1 15 1 1 22 

108  คน 38  คน 

รวมจํานวนบุคลากรท้ังหมด  146 คน 

                                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
 

 

 

 

 

จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ขอมูล  ณ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ลําดับ หมวดรายจาย 
งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
รวม 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

1. งบบุคลากร 36,092,800 5,049,670 - 41,142,470 

2. งบดําเนินงาน 573,300 7,219,900 8,520,890 16,314,090 

3. งบลงทุน 27,500,000 1,929,400 - 29,429,400 

4. งบอุดหนุน 52,085,000 3,483,400 601,780 56,170,180 

5. งบรายจายอ่ืน - 2,216,500 35,600 2,252,100 

6. งบกลาง - 5,154,380 1,880,550 7,034,930 

รวมท้ังส้ิน 116,251,100 25,053,250 11,038,820 152,343,170 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

คณะวิศวกรรมศาสตร                

ปรัชญา (Philosophy) 

“ บัณฑิตพัฒนาชาติ  วิศวกรรมศาสตรพัฒนาคน ” 

ปณิธาน  (Determination) 

สรางวิศวกรท่ีสรางสรรคเพ่ือพัฒนาประเทศและอาเซียน 

วิสัยทัศน  (Vision) 

“ คณะชั้นนําท่ีผลิตวิศวกร ” 

คานิยมหลัก (Core Values) 

      ENGINEER – วิศวกร 

E = Expertise    เชี่ยวชาญ 

N = Network          เครือขายความรวมมือ 

G = Generosity   เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

I  = Innovative Technology  เทคโนโลยท่ีีสรางสรรค 

N  = Nature  Minded       ใสใจธรรมชาติ 

E  = Ethics                        คุณธรรมจรยิธรรม 

E = Eagerness    ใฝรู 

R  = Responsibility                    มีความรับผิดชอบ สูงาน 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สูการนําไปใชประโยชนตอ

สังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย 

3. บริการทางวิชาการดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค   

1. สรางวิศวกร และนักเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค และไดมาตรฐานสากล 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค นําไปสูการใชประโยชนและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม 

3. เปนองคกรแหงการเรียนรูเนนการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี  แบบพ่ึงตนเองและยั่งยืน 

4. อนุรักษ สรางคุณคา มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร : 

1. พัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม

และจริยธรรม สูระดับสากล 

2. พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

3. สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และกอใหเกิดรายได 

4. สงเสริมและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ: 

1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

4. พัฒนาผูสอนเปน SMART TEACHER 

5. พัฒนาระบบนิเวศน (Ecosystem) ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรูปแบบใหม 

6. พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดานการปฏิบัติ 

7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลกของผูเรียน 

8. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

9. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับภูมิภาค 

10. สงเสริมการถายทอดและขยายผลการใชประโยชนเชิงพาณิชย จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

11. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 

12. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 

13. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ 

14. ทํานุบํารุง สืบทอดมรดกวัฒนธรรมใหดํารงอยูอยางมีคุณคา 

15. สรางสรรคมรดกวัฒนธรรมสูวิสาหกิจวัฒนธรรม 

16. อนุรักษ พัฒนาและสรางคุณคาสิ่งแวดลอม 

17. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 

18. พัฒนานวัตกรรมการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

19. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการเปนองคกรสมัยใหม 
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ความเช่ือมโยง วสัิยทศัน์ 20 ปี วสัิยทัศน์ 5 ปี  เป้าหมาย  พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ Platform มทร.ศรีวชัิย และกลยุทธ์หน่วยงาน 

 

1. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาสําหรับคน

ทุกชวงวัย 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและทิศทาง การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

3.พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

4. พัฒนาผูสอนเปน Smart Teacher 

5. พัฒนาระบบนิเวศน (Ecosystem) ที่เอ้ือ

ตอการเรียนรูแบบใหม 

6.พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะ

ทางดานการปฏิบัติ 

7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลกของ

 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค 

2. พัฒนางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม 

และงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในระดับ

ภูมิภาค 

3. สงเสริมการถายทอดและขยายผลการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชย จากงานวิจยั 

ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

 

1.พัฒนาระบบนวัตกรรมการ

บริการวิชาการ 

2. สงเสริมและสนับสนุน

คุณภาพชวีิตของสังคมและ

ชุมชน 

3. สรางรายไดจากการบริการ

วิชาการ 

1.ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรสู

ความสําเร็จ 

2. พัฒนานวัตกรรมการ

ใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการ

เปนองคกรสมัยใหม 

4. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสมัยใหมดวยนวัตกรรม 

5. สนับสนุนระบบนิเวศน 

(Ecosystem) ที่เอื้อตอการ

 

1.ทํานุบํารุง  สืบทอด  มรดก

วัฒนธรรมใหดํารงอยูอยางมี

คุณคา 

2. สรางมรดกวัฒนธรรมสู

วิสาหกิจวฒันธรรม 

3. อนุรักษ  พัฒนา  และสราง

คุณคาส่ิงแวดลอม 
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งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

4,216,900      

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีรายไดสูงกวา 30 4,216,900      

อัตรคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด

2. รอยละของผูสอนที่ผานการพัฒนาใหมี 20

คุณสมบัติ Smart Teacher

3. รอยละของนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 35

ของผูเรียนสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม

      4,216,900

กลยุทธ : 1. 153,800        

1.1 สรางกระบวนการรับเขาศึกษา *1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา 4. รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียนไดตามแผน 80

รูปแบบใหมสําหรับหลักสูตรแบบ *1.1.2 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย (Education Pipeline) 41,600           

Formal และ Informal *1.1.3 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง 28,800           

*1.1.4 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขายเปาหมาย 83,400           

1.1.5 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับเขาศึกษา (การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

กลยุทธ : 2. 157,000        

2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 157,000         

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับ 2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

อัตลักษณเชิงพื้นที่ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL)

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

ความเชื่อมโยง  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  กลยุทธ  มาตรการ  แผนงาน  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย และงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พันธกิจ : ผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปาประสงค  : นักปฏิบัติมือ

อาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับ

ภูมิภาคดวยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร : สรางความโดดเดน

และเปนเลิศเฉพาะทางตาม

อัตลักษณเชิงพื้นที่

สําหรับคนทุกชวงวัย

สอดคลองกับยุทธศาสตรและ

การพัฒนามหาวิทยาลัย

 พัฒนาระบบการรับเขาศึกษา

พัฒนาหลักสูตรใหมีความทิศทาง
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งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ : 3. -                

พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการ *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 5. รอยละของผูสอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู 90

Active Learning เรียนรูแบบ Active Learning *3.1.2 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูแบบ แบบ Active Learning

Active Learning

3.1.3 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active Learning

3.1.4 ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

กลยุทธ : 4. -               

4.1 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญ *4.1.1 พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามสาขาเปาหมายการพัฒนา

ดานวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัย

 - อัตลักษณเชิงพื้นที่

 - 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

4.1.2 ติดตามผลจากการพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสูการนําไปใชประโยชน

4.1.3 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

4.1.4 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน

4.1.5 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญ 4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรม

ดานจัดการเรียนรู 4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit +นักศึกษา)

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความ *4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online (LMS , MOOC) 6. รอยละของผูสอนที่จัดการเรียนรูดวยระบบ 70

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล *4.3.2 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูสอน LMS เต็มรูปแบบ

และการสื่อสาร *4.3.3 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 7. รอยละของผูสอนที่สอบผานสมรรถนะ 70

4.3.4 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer) จากการเรียนการสอน ดานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ออนไลน ระหวางสถาบันการศึกษา

4.3.5 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมี 4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

ความเชี่ยวชาญดานการสอน

พัฒนาผูสอนเปน Smart Teacher
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งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ : 5. -               

5.1 สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู *5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู (Ecosystem)  8. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ 90

(Ecosystem)  - Coworking Space สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (Ecosystem) 

*5.1.2 สนับสนุนสื่อการเรียนรูดิจิทัล

 - E-Library

5.2 สนับสนุนการใชประโยชนจาก 5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

5.3 สนับสนุนระบบเครือขายเทคโนโลยี 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม

ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู 5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัล

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับ *5.4.1 สรางเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem) 9. จํานวนกิจกรรมที่รวมมือกับเครือขายภายนอกเพื่อ 1

หนวยงานภายนอกดานระบบ จากเครือขายความรวมมือ ใชประโยชนจากระบบนิเวศน  (Ecosystem) รวมกัน

 นิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอ  - E-Library Network

การเรียนรู  - เครือขายการฝกทักษะวิชาชีพ

กลยุทธ : 6. 3,185,560      

พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดน 6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติ *6.1.1 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพขององคกร 10. รอยละการเพิ่มขึ้นของผูเรียนที่สอบผาน 5 47,600           

เฉพาะทางดานการปฏิบัติ มืออาชีพ ภายนอก สมรรถนะวิชาชีพจากองคกรภายนอก

*6.1.2 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวทีการประกวดแขงขัน 389,500         

และการนําไปใชประโยชน 11. รอยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรม 10

6.1.3 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย หรืองานสรางสรรคของผูเรียน

6.1.4 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 2,742,460       

6.1.5 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบดานนวัตกรรมแกผูเรียน 6,000             

6.1.6 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมแกผูเรียน

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

พัฒนาระบบนิเวศน (Ecosystem)

 ที่เอื้อตอการเรียนรูรูปแบบใหม
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งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ : 7. 720,540        

พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก 7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ 12. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะ 5 150,000         

ของผูเรียน ดิจิทัลและการสื่อสาร *7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษของผูเรียน

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด (Pitching) 5

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดานนวัตกรรมและงานสรางสรรค 13. รอยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะ

เทคโนโลยีดิจิทัลของผูเรียน

7.2 เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิต *7.2.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ 14. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเปนผู 4

และงานอาชีพ 7.2.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประกอบการ 570,540         

153,000        

15. รอยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 40 153,000        

และงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน

ตอสังคมเพื่อสรางมูลคาเชิงพาณิชย

16. รอยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 10

ระดับภูมิภาค 17. จํานวนหนวยงาน ที่นําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 1

นวัตกรรม และงานสรางสรรค ไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

153,000        

กลยุทธ : 1. -               

1.1 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมี 1.1.1 กําหนดสัดสวนภาระงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ ใหสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม 

 นวัตกรรม และงานสรางสรรค

1.2 สรางนักวิจัยมืออาชีพ 1.2.1 กําหนดคุณสมบัติของนักวิจัยมืออาชีพ

1.2.2 พัฒนาชองทางความกาวหนาในอาชีพสําหรับผูสอนที่ทําหนาที่วิจัยเปนหลัก

1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูความเปนมืออาชีพ

1.2.4 พัฒนาหนวยวิจัยตามอัตลักษณของศรีวิชัย

1.2.5 จัดตั้งศูนยวิจัยสูความเปนเลิศ

1.2.6 พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

1.2.7 จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม

เปาประสงค : ผลงานวิจัย

คุณคาทางเศรษฐศาสตร

ยุทธศาสตร : สรางงานวิจัยเพื่อ

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค นําไปสูการใชประโยชน

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย

พันธกิจ : สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย

พัฒนาเชิงพื้นที่และกอใหเกิด
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1.3  สนับสนุนระบบนิเวศน (Ecosystem) 1.3.1 พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ กลไก  วิธีการและการบังคับใชที่เอื้อ

ดานการวิจัย ตอการวิจัย

1.3.2 พัฒนาระบบ กํากับติดตามและรายงานผล การวิจัย  

1.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการวิจัย

1.3.4 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการวิจัย

1.3.5 พัฒนาหองปฎิบัติการใหไดมาตรฐาน

1.4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ *1.4.1 ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค 18. รอยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน 15

นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น สรางสรรคที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ

รวมกับพันธกิจอื่น 1.4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน อื่นอีกอยางนอย 1 ดาน

สรางสรรครวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

1.4.3 พัฒนางานวิจัยในสถาบัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับ

การบริหารจัดการองคกร

กลยุทธ : 2. 153,000        

2.1 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม *2.1.1 พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชน 153,000         

 และงานสรางสรรค ที่สอดคลองกับ  - นวัตกรรมเกษตร

ความตองการของสังคมและ  - นวัตกรรมการทองเที่ยว

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ  - นวัตกรรมเพื่อการสรางสรรคเมือง

2.2 เรงรัดการสรางเครือขายแหลงทุนวิจัยจาก *2.1.2 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขายวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

ภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ : 3. -               

3.1 สื่อสารคุณคาและผลกระทบ *3.1.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 19. จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 10

เชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ คุณคางานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค สูกลุมเปาหมาย และงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน

 นวัตกรรม และงานสรางสรรค  เพิ่มขึ้น

และงานสรางสรรค ตอแหลงทุนสังคม และผูใช

ประโยชน

แขงขันในระดับภูมิภาค

นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อ

การใชประโยชนเชิงพาณิชยจาก

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ

สงเสริมการถายทอดและขยายผล

เพิ่มขีดความสามารถในการ
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3.2 พัฒนาระบบและกลไกการใช *3.2.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการใชประโยชนเชิงพาณิชย 20. จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 2

ประโยชนจากงานวิจัย จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค  และงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน *3.2.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อสงเสริมการสรางโอกาสทางธุรกิจ เชิงพาณิชย

สรางสรรคเชิงพาณิชย

-               

21. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิต คะแนนการวัด -               

ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิต

เพิ่มขึ้นรอยละ

5

-               

ทางธุรกิจ

กลยุทธ : 1. -               

1.1 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมี 1.1.1 กําหนดสัดสวนภาระงานบริการวิชาการใหสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอน

ความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ รูปแบบใหม 

1.2 สรางนักบริการวิชาการมืออาชีพ 1.2.1 พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการตามอัตลักษณของศรีวิชัย

1.2.2 พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสูความเปนมืออาชีพ

1.2.3 กําหนดคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ

1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน (Ecosystem) 

ดานการบริการวิชาการ 1.3.1 สรางระบบมาตรฐาน การบริการวิชาการ

1.3.2 สรางแรงจูงใจที่เอื้อตอการดําเนินงานบริการวิชาการ

1.3.3 พัฒนาระบบ กํากับติดตามและรายงานผล การบริการวิชาการ

1.3.4 พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ กลไก  วิธีการและการบังคับใชที่เอื้อตอการ

บริการวิชาการ

1.3.5 พัฒนารบบสารสนเทศและฐานขอมูลและชองทางการใหบริการวิชาการเพื่อการเผยแพร

ชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค

พัฒนาระบบนวัตกรรมการ

พันธกิจ :  ใหบริการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

อยางยั่งยืนดวยนวัตกรรม

เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพ

บริการวิชาการที่กอใหเกิดโอกาส

ยุทธศาสตร : สรางนวัตกรรมการ

บริการวิชาการ
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1.3.6 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการใหบริการวิชการ

 - Social Lab

 - Creative Hub

 - Coworking Space

 - Consult

 - หนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

1.3.7 แสวงหาเครือขายที่สนับสนุนทุนการบริการวิชาการ

1.3.8 จัดตั้งหนวยงานสนับสนุนงานดานการบริการวิชาการ

1.4 บูรณาการงานบริการวิชาการ *1.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการวิชาการรวมกันระหวาง 22. รอยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน 45

รวมกับพันธกิจอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย การสอนและพันธกิจอื่นอยางนอย 1 ดาน

*1.4.2 ประกวดผลงานการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอื่น

กลยุทธ : 2. -                

สรางรายไดจากการบริการวิชาการ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา *2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการหารายไดจากการบริการวิชาการ 23. รอยละของรายไดจากการใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 10

รายไดจากการบริการวิชาการ ( การเปนที่ปรึกษา/วิทยากร/อาจารยพิเศษ)

*2.1.2 พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

2.2 เรงรัดการสรางเครือขายแหลงทุน *2.2.1 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมการ 24. รอยละของงบประมาณจากแหลงทุนที่เปน 15

จากภาครัฐและเอกชน สรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับสังคม (CSV : Creatiing Shared Value) เครือขายเพิ่มขึ้น

กลยุทธ : 3. -                

สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต 3.1 ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความ 3.1.1 พัฒนาโจทยการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ของสังคมและชุมชน ตองการของผูรับบริการในระดับภูมิภาค  - นวัตกรรมการเกษตร

 - นวัตกรรมการทองเที่ยว

 - นวัตกรรมเพื่อการสรางสรรคเมือง

3.1.2 พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการ

3.1.3 กําหนดกลุมเปาหมายผูรับบริการแบบมุงเปา
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61,600          

25. รอยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สรางคุณคา 5 61,600          

ตอมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

61,600          

กลยุทธ : 1. 10,400          

1.1 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป 1.1.1 เชื่อมโยงองคความรูดานมรดกวัฒนธรรมจากแหลงวัฒนธรรม 5,000             

วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลาก 1.1.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมบนระบบดิจิทัลอยางสรางสรรค 5,400             

หลายทางวัฒนธรรม และเผยแพรองค 1.1.3 จัดทําเครื่องมือวัดคุณคามรดกวัฒนธรรม

ความรูสูความยั่งยืน 1.1.4 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม

1.2 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมี 1.2.1 กําหนดสัดสวนภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับรูปแบบ

ความเชี่ยวชาญดานการทํานุบํารุงศิลป การพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

วัฒนธรรม

1.3 สรางนักวัฒนธรรมสรางสรรคมือ 1.3.1 สรางมาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณของศรีวิชัย

อาชีพ 1.3.2 กําหนดคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ

1.3.3 พัฒนาศักยภาพนักวัฒนธรรมสูความเปนมืออาชีพ

1.3.4 กําหนดจรรยาบรรณนักวัฒนธรรมมืออาชีพ

1.4 บูรณาการงานทํานุบํารุง 1.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางผูมี

ศิลปวัฒนธรรมรวมกับพันธกิจอื่น สวนไดสวนเสีย

1.4.2 ประกวดผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอื่น

ทางวัฒนธรรมบนแนวคิด

วิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

วัฒนธรรมใหดํารงอยูอยางมีคุณคา

ทํานุบํารุง  สืบทอด มรดก

พันธกิจ : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน

เปาประสงค : อนุรักษ สรางคุณคา

ยุทธศาสตร : สรางสรรคมรดก
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กลยุทธ : 2. 33,200          

สรางสรรคมรดกวัฒนธรรมสู 2.1 เรงพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 2.1.1 จัดทํากระบวนการสรางมรดกวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม 26. จํานวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนา 1 33,200           

วิสาหกิจวัฒนธรรม เชิงพื้นที่  - พัฒนาแหลงมรดกวัฒนธรรม ดวยนวัตกรรม

 - ออกแบบตอยอดมรดกทางวัฒนธรรมโดยใชความคิดสรางสรรค

 - พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมดวยนวัตกรรม

 - เพิ่มมูลคามรดกทางวัฒนธรรมดวยกลไกดานการตลาด

กลยุทธ : 3. 18,000          

อนุรักษ พัฒนา และสรางคุณคา 3.1 พัฒนาองคกรใหเปนมิตรกับ *3.1.1 กําหนดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อปกปกรักษาใหมีลักษณะเปนปา 27. จํานวนนวัตกรรมที่ผลักดันใหเกิดการ 1

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม (หมวดสถานที่และโครงสรางพื้นฐาน : UI Green matrix 2017) พัฒนาองคกรตามองคประกอบของ 

*3.1.2 การสงเสริมการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงานและการ Green Campus

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : UI Green matrix 2017)

*3.1.3 กําหนดนโยบายดานการใชกระดาษและพลาสติก (หมวดการใชของเสีย

 : UI Green matrix 2017)

3.1.4 จัดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมตามอัตลักษณเชิงพื้นที่รวมกับชุมชน 18,000           

3.1.5 ดานการบริหารจัดการน้ํา (หมวดน้ํา : UI Green matrix 2017)

3.1.6 ดานการจัดการขนสง

6.1.7 ดานการศึกษา

3.2 การแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบ 3.2.1 จัดทํา Value chain การจัดการขยะ 28. จํานวนชุมชนที่มีสวนรวมในการแกปญหาการจัดการขยะ 1

เชิงพื้นที่

3.3 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมี 3.3.1 กําหนดสัดสวนภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) ใหสอดคลองกับ

ความเชี่ยวชาญดานการทํานุบํารุง รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

ศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม)

3.4 สรางนักสิ่งแวดลอมมืออาชีพ 3.4.1 กําหนดคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ

3.4.2 พัฒนาศักยภาพนักสิ่งแวดลอมสูความเปนมืออาชีพ

3.4.3 สรางมาตรฐานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามอัตลักษณของศรีวิชัย
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3.5 บูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.5.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) รวมกัน

(สิ่งแวดลอม) รวมกับพันธกิจอื่น ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

3.5.2 ประกวดผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) ที่บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

พันธกิจ 2 : สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย

พันธกิจ 3 : ใหบริการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

พันธกิจ 4  : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

เปาประสงค : องคกรสมัยใหม 29. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกร 80 431,820        

ที่ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ

431,820        

กลยุทธ : 1. -                

1.1 ผลักดันใหผูบริหารทุกระดับ 1.1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติของผูบริหาร

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการ ทุกระดับอยางสม่ําเสมอ

ปฏิบัติ 1.1.2 สรางความตระหนักใหผูบริหารขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

1.1.3 กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

1.2 สรางการรับรูแผนยุทธศาสตร *1.2.1 จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 30. รอยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป 80

สูบุคลากรอยางทั่วถึง *1.2.2 เพิ่มชองทางการสื่อสารแผนสูการปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย

*1.2.3 ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร

*1.2.4 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตรกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.3 พัฒนาระบบงบประมาณใหมีความ 1.3.1 จัดทําแผนงาน / โครงการมุงเปาตามยุทธศาสตร

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 1.3.2 จัดสรรงบประมาณที่มีความสอดคลองกับแผนและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

1.3.3 สรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงแหลงงบประมาณจากภายนอก

1.3.4 ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร

1.3.5 ทบทวนแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

1.3.6 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตรกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บริหารจัดการสมัยใหมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร : สรางระบบการ

ความสําเร็จ

พันธกิจ 1 : ผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสู

17



งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ : 2. -               

พัฒนานวัตกรรมการใหบริการ 2.1 พัฒนาระบบการใหบริการเพื่อ

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลง *2.1.1 พัฒนาระบบการใหบริการแบบ One stop service

 -  สําหรับนักศึกษา

 -  สําหรับบุคลากร 31. จํานวนนวัตกรรมในการใหบริการดวย 1

 -  สําหรับบุคคลทั่วไป เทคโนโลยีดิจิทัล

*2.1.2 สงเสริมและประกวดแขงขันนวัตกรรมดานการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

2.1.3 พัฒนาระบบการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหบริการ (Service mind)

กลยุทธ : 3. 71,320          

3.1 เรงรัดการเพิ่มคุณวุฒิและการเขาสู 3.1.1 สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

ตําแหนงทางวิชาการและตําแหนง 3.1.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ

ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 3.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสายงาน 46,320           

3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี *3.2.1 พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล 32. รอยละของบุคลากรที่ผานหลักสูตรฝกอบรม 70

ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ  - ผูบริหาร ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

คนศรีวิชัย  - บุคลากรสายวิชาการ

 - บุคลากรสายสนับสนุน 33. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผาน 70

*3.2.2 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสายสนับสนุน สมรรถนะดานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด

*3.2.3 สงเสริมสวัสดิการเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

*3.2.4 จัดตั้งสถาบันพัฒนาคนศรีวิชัย

3.2.5 เสริมสรางทักษะชีวิตของบุคลากร 25,000           

 - สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี มีทัศนคติเชิงบวก

 - มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ เพื่อสนับสนุนการผลิตนักปฏิบัติ

 - พัฒนาบุคลากรใหมีบุคลิก 3C

(Critical thinking ,Creative thinking ,Conceptual thinking)

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการ

เปนองคกรสมัยใหม

18



งบประมาณ

ประจําป 2564

คาเปาหมาย (บาท)

พันธกิจ / 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับเปาประสงค และระดับมาตรการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ : 4. 360,500        

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.1 บริหารจัดการองคกรเพื่อรองรับการ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร

สมัยใหมดวยนวัตกรรม เปลี่ยนแปลง 4.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ

4.1.3 พัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย สั่งการ และการตัดสินใจ

4.1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร

4.1.5 พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 319,200         

4.1.6 สรางวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนการใชนวัตกรรมสําหรับการบริหารจัดการ 41,300           

4.2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

รูปแบบใหม มหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

4.2.2 บริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนา

ผูสอนรูปแบบใหม

4.2.3 บริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสัดสวนสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

4.2.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและการสรางแรงจูงใจ

กลยุทธ : 5. -               

สนับสนุนระบบนิเวศน 5.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลอง 5.1.1 พัฒนาพื้นที่แหลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการเรียน

(Ecosystem) ที่เอื้อตอการพัฒนา กับการเปนองคกรสมัยใหม รูของคนรุนใหม

มหาวิทยาลัย 5.1.2 พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปการ ภูมิทัศน และผลักดันการบริการดาน

ตางๆ เพื่อเขาสูการเปนองคกรสมัยใหม

5.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยี 5.2.1 พัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทั่วถึง

ดิจิทัลที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 5.2.2 จัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมและเพียงพอ

5.2.3 สนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล

5.3 สนับสนุนใหมีเครือขายภาครัฐและเอกชน 5.3.1 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขาย

5.3.2 สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายกับพันธมิตรอื่น

รวมทั้งสิ้น 4,431,500      
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4,216,900      -                  4,170,400    

ยุทธศาสตร : สรางความโดดเดนและเปนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพื้นที่ 4,216,900      -                  4,170,400    

153,800         -                  153,800      

         153,800                   -       153,800

1.1.1 พัฒนาหนวยรับเขาศึกษา -                  -                  -                

1.1.2 สรางความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือขาย (Education Pipeline) 41,600          -                  41,600        

1 โครงการ Education Pipeline เสริมสรางเครือขายสถานศึกษา             41,600 41,600         2      10         -         12   1. มีผูเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ

อยางนอยรอยละ 90 ของ

กลุมเปาหมาย

 ธ.ค. 63 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ขอมูลขาวสารของ

หนวยงานไดรับการเผยแพร 

ประชาสัมพันธทําให

มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักมากขึ้น

1.1.3 จัดทําคายการเรียนรูเฉพาะทาง 28,800          -                  28,800        

1 โครงการคายอยากเปนวิศวกร มทร.ศรีวิชัย #2 28,800            -                    28,800         10    15         55          80   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

พ.ย.-63 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

พันธกิจที่ 1 : ผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ

เปาประสงค :  นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคดวยนวัตกรรม

1. พัฒนาระบบการเขาศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

1.1 สรางกระบวนการรับเขาศึกษารูปแบบใหม สําหรับหลักสูตรแบบ Formal และ 

Informal

แผนงาน / โครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

1.1.4 สรางความเชื่อมโยงการรับเขาศึกษากับเครือขายเปาหมาย 83,400          -                  83,400        

1 โครงการเปดโลกวชิาการ และวชิาชพี Smart Engineering

for All OPEN HOUSE 2021

            83,400                     - 83,400         130   -        120        250 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

มี.ค.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

1.1.5 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลสําหรับการรับขาศึกษา (การผลิตสื่อ 

ประชาสัมพันธ แรงจูงใจ)

-                  -                  -                

157,000         -                  110,500      

         157,000                   -       110,500

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 157,000         -                  110,500      

1  โครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตร

ของคณะวศิวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

            32,000                     - 32,000         -   12         4            16   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

มิ.ย.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

2 โครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตร

ของคณะวศิวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)

            32,000                     - 32,000         -   12         4            16   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

ส.ค.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

2. พัฒนาหลักสูตรใหมความสอดคลองกับยุทธศาสตรและทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับอัตลักษณ

เชิงพื้นที่
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

3  โครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกรางหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง)

            46,500                     - 46,500         -   25         -         25   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

มิ.ย.-64 สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

4 โครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง)

            46,500                     - 46,500         -   25         -         25   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

ส.ค.-64 สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น -                  -                  -                

2.1.3 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL) -                  -                  -                

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ -                  -                  -                

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)

-                  -                  -                

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ -                  -                  -                

-                  -                  -                

3.1 เรงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning                                                 -                   -                 - 

3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning -                  -                  -                

3.1.2 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูแบบ Active 

Learning

-                  -                  -                

3.1.3 สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ  Active Learning -                  -                  -                

3.1.4 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา -                  -                  -                

3.  พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

-                  -                  -                

4.1 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ                   -                   -                 - 

*4.1.1 พัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามสาขาเปาหมายการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย

-                  -                  -                

4.1.2 ติดตามผลจากพัฒนาผูสอนตามสาขาวิชาชีพสูการนําไปใชประโยชน -                  -                  -                

4.1.3 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ -                  -                  -                

4.1.4 ถายทอดองคความรูดานวิชาชีพจากรุนสูรุน -                  -                  -                

4.1.5 กําหนดสาขาเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย -                  -                  

4.2 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู                   -                   -                 - 

4.2.1 เพิ่มศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรม -                  -                  -                

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผูสอน (คณะกรรมการ Audit+นักศึกษา) -                  -                  -                

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผูสอนกับการประเมินผลปฏิบัติราชการ -                  -                  -                

4.3 เรงพัฒนาผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร                   -                   -                 - 

4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online ( LMS , MOOC ) -                  -                  -                

4.3.2 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกผูเรียน -                  -                  -                

4.3.3 สรางเกณฑการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-                  -                  -                

4.3.4 สรางระบบการถายโอนหนวยกิต (Credit Transfer) จากการเรียน

ออนไลนระหวางสถาบันการศึกษา

-                  -                  -                

4.3.5 พัฒนาผูสอนดานการสื่อสารและการถายทอดความรู -                  -                  -                

4.4 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน                   -                   -                 - 

4.4.1 กําหนดสัดสวนภาระงานใหสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบ -                  -                  -                

-                  -                  -                

5.1 สรางพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู (Ecosystem)                   -                   -                 - 

5.1.1 จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู  (Ecosystem) -                  -                  -                

5.1.2 สนับสนุนสื่อการเรียนรูดิจิทัล -                  -                  -                

5. พัฒนาระบบนิเวศน (Ecosystem) ที่เอื้อตอการเรียนรูรูปแบบใหม

4.  พัฒนาผูสอนเปน Smart Teacher
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

5.2 สนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู                   -                   -                 - 

5.2.1 เพิ่มชองทางการจัดการเรียนการสอน Online -                  -                  -                

5.3 สนับสนุนระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู                   -                   -                 - 

5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม -                  -                  -                

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                

5.3.3 พัฒนาระบบการบริการจัดการเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                

5.4 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานระบบนิเวศน 

(Ecosystem) ที่เอื้อตอการเรียนรู

                  -                   -                 - 

5.4.1 สงเสริมการใชประโยชนระบบนิเวศน (Ecosystem) จากเครือขายความ

รวมมือ

-                  -                  -                

      3,185,560                   -     3,185,560

6.1 สรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ 3,185,560      -                  3,185,560    

*6.1.1 เตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพขององคกร

ภายนอก

47,600          -                  47,600        

1 โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมขอใบอนุญาตประกอบวิชาขีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร

47,600            -                    47,600         200   -        -         200 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอยรอย

ละ 80

ก.ค.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

6.พัฒนาความเปนเลิศและโดดเดนเฉพาะทางดานการปฏิบัติ
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

*6.1.2 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูเวทีการประกวดแขงขัน

และการนําไปใชประโยชน

389,500         -                  389,500      

1 347,500                              - 347,500       42    28         -         70   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

รางวัลจากการประกวดแขงขัน

 อยางนอย 1 รางวัล

ก.พ.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูหรือประสบการณใน

ระดับมาก

2 42,000                                - 42,000         7      1           -         8    1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

รางวัลจากการประกวดแขงขัน

 อยางนอย 1 รางวัล

ก.พ.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูหรือประสบการณใน

ระดับมาก

6.1.3 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย -                  -                  -                

6.1.4 พัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 2,742,460      -                  2,742,460    

1 โครงการคายฝกภาคสนามงานสํารวจ (Field Survey Camp) 125,400                              - 125,400       100   -        -         100 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

รางวัลจากการประกวดแขงขัน

 อยางนอย 1 รางวัล

เม.ย.-64 สาขาวิศวกรรมโยธา

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูหรือประสบการณใน

ระดับมาก

โครงการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 13

. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเพื่อสรางความโดดเดนเฉพาะทางและความ

เปนเลิศทางวชิาการ
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

2 โครงการศึกษาดงูานภาคอตุสาหกรรมสิ่งทอของนักศึกษาและบุคลากร 75,300                                - 75,300         15    2           -         17   1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ/ ทักษะ

วิชาชีพ/วิชาการภายใน

หนวยงาน

เม.ย.-64 สาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ

2. ผูเขารวมโครงการไดรับการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ทางและเพิ่มความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพมากขึ้น

3 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

6,400                                 - 6,400           30    10         -         40   1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ/ ทักษะ

วิชาชีพ/วิชาการภายใน

หนวยงาน

มี.ค.-64 สาขาวิชาวิศวกรรมอิ

เล็กทอนิกส

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เฉพาะทางและเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น

4 โครงการจัดปะรชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2564  

(Industrial Engineering Network Conference: IE Network 2021)

300,000                              - 300,000       14    27         202        243 1. ผูเขารวมโครงการมีความ

พึงพอใจตอความรูที่ไดรับ 

อยางนอยรอยละ 80

1. จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ ไม

นอยกวา 160 คน

พ.ค.-65 สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหกรรม

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

2. จํานวน

บทความ

ผลงานวิจัยที่สง

เขารวม ไมนอย

กวา 200 

บทความ
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

5 โครงการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

ประจําป 2564

14,000                                - 14,000         13    9           -         22   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

เม.ย.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

6 โครงการสรางแรงบันดาลใจและเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูเสนทางวิศวกร

ดานพาณิชนาวี

50,000                                - 50,000         90    33         33          156 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

ก.ย.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

7 โครงการเสริมสมรรถนะดานรางกายสําหรับนักศึกษา 24,900                                - 24,900         82    -        8            90   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

ก.พ.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

8 โครงการฝกอบรมขั้นสูงคนประจําเรือสําหรับนักศึกษา 1,162,900                            - 1,162,900     52    2           -         54   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

เม.ย.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

9 โครงการฝกอบรมพื้นฐานคนประจําเรือสําหรับนักศึกษา 897,000                              - 897,000       56    4           -         60   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

เม.ย.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

10 โครงการเขาคายฝกอบรมการดํารงชีพและความมั่นคงทางทะเล 76,560                                - 76,560         54    8           -         62   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

ส.ค.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

11 โครงการศีกษาดูงานระบบขนสงทางทะเลในประเทศสําหรับนักศึกษา 10,000                                - 10,000         35    7           -         42   1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ/ ทักษะ

วิชาชีพ/วิชาการภายใน

หนวยงาน

ม.ค. - มี.ค. 64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เฉพาะทางและเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

6.1.5 สรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบดานนวัตกรรมแกผูเรียน 6,000            -                  6,000         

1 โครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกสพันธใหม (Electronic Innovator Young 

Blood)

6,000                                 - 6,000           50    10         -         60   1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค อยางนอย 1

 ผลงาน

ม.ค.-64 สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

 2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

6.1.6 สนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมแกผูเรียน -                  -                  -                

6.1.7 สงเสริมการนําผลงานดานนวัตกรรมของผูเรียนสูการนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

-                  -                  -                

         720,540                   -       720,540

7.1 เรงพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 150,000         -                  150,000      

7.1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ 150,000         -                  150,000      

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

150,000                              - 150,000       30 -        -         30   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

ธ.ค.-63 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

7.1.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                

7. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลกของผูเรียน
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการนําเสนอแนวคิด (Pitching) -                  -                  -                

7.1.4 สรางเวทีการนําเสนอแนวคิด (Pitching) ดานนวัตกรรมและงานสรางสรรค -                  -                  -                

7.2 เรงพัฒนาทักษะการใชชีวิตและงานอาชีพ 570,540         -                  570,540      

7.2.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ -                  -                  -                

7.2.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 570,540         -                  570,540      

1 โครงการแขงขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 220,200                              - 220,200       155 0 -         155 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

รางวัลจากการประกวด

แขงขัน อยางนอย 1 รางวัล

ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูหรือประสบการณใน

ระดับมาก

2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

13,400                                - 13,400         175 35 -         210 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

 ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563

5,000                                 - 5,000           50 23 -         73   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

ส.ค.-64

พ.ย.-63

เม.ย.-64
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

6,700                                 - 6,700           60 35 -         95   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2564

74,000                                - 74,000         630 0 -         630 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มิ.ย.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

6 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

44,700                                - 44,700         320 0 -         320 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มี.ค.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

7 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 2 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

ฝกงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

6,300                                 - 6,300           175 35 -         210 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

เม.ย.-64 งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

พ.ค.-64
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งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

8 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 3 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

ฝกงานภาคฤดูรอน  ประจําปการศึกษา 2563

2,190                                 - 2,190           50 23 -         73   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มิ.ย.-64 งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมสูรั้วมหาวทิยาลัย หมนุเฟอง เพาะพันธ กลายางนา

156,000                              - 156,000       600 0 -         600 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มิ.ย.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 (ภาคสมทบ)

6,000                                 - 6,000           120 35 -         155 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

พ.ค.-64 งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564 (ภาคสมทบ)

14,300                                - 14,300         130 0 -         130 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มิ.ย.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

32



งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ.

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บุคลากร
 บุคคล

ภายนอก
รวม ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

คาเปาหมายตัวชี้วัด

12 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

ฝกงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  (ภาคสมทบ)

3,000             3,000           70 30 -         100 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

พ.ย.-63 งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

13 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมที่ 2 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจําการศึกษา 2563  (ภาคสมทบ)

13,750            13,750         125 -        -         125 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มี.ค.-64 งานสหกิจศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 5,000             5,000           5 7 1            13   1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มิ.ย.-64 งานบัณฑิตศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

รวมทั้งสิ้น 4,216,900      -                  4,170,400    
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-              153,000       153,000       

-              153,000       153,000       

-              -              -              

-              -              -              

1.1.1 กําหนดสัดสวนภาระงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ให

สอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม
-              -              -              

-              -              -              

1.2.1 กําหนดคุณสมบัติของนักวิจัยมืออาชีพ -              -              -              

1.2.2 พัฒนาชองทางความกาวหนาในอาชีพสําหรับผูสอนที่ทําหนาที่วิจัยเปนหลัก -              -              -              

1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูความเปนมืออาชีพ -              -              -              

1.2.4 พัฒนาหนวยวิจัยตามอัตลักษณของศรีวิชัย -              -              -              

1.2.5 จัดตั้งศูนยวิจัยสูความเปนเลิศ -              -              -              

1.2.6 พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา -              -              -              

1.2.7 จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัย -              -              -              

-              -              -              

1.3.1 พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการและการบังคับที่ใชเอื้อ

ตอการวิจัย
-              -              -              

1.3.2 พัฒนาระบบ กํากับติดตามและรายงานผลการวิจัย -              -              -              

1.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการวิจัย -              -              -              

1.3.4 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการวิจัย -              -              -              

1.3.5 พัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน -              -              -              

-              -              -              

*1.4.1 ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
-              -              -              

1.2 สรางนักวิจัยมืออาชีพ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเพิ่มตัวชี้วัดกลาง

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร
บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1.4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรครวมกับพันธกิจอื่น

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

พันธกิจที่ 2 : สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสราง

มูลคาเชิงพาณิชย

ยุทธศาสตร :  สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร

1.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

เปาประสงค : ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค นําไปสูการใชประโยชนและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

1.1 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค

1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน (Ecosystem) ดานการวิจัย
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเพิ่มตัวชี้วัดกลาง

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร
บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

1.4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรครวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
-              -              -              

1.4.3 พัฒนางานวิจัยในสถาบัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการ

บริหารจัดการองคกร
-              -              -              

-              153,000       153,000       

-              153,000       153,000       

*2.1.1 พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชน -              153,000       153,000       

1. โครงการอนุรักษและใชประโยชนจากกลวยพื้นเมืองสูการเปนนวัตกรรมเพื่อชุมชน -               105,000         105,000         20 5 10 35 1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค อยางนอย 1 

ผลงาน

1. ไดเครื่องกวน

และอัดแทงผลไม

กวนแบบอัตโนมัติ

 จํานวน 1 เครื่อง

เม.ย. - พ.ค. 64 ผศ.วรพงค  บุญชวยแทน

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

2. โครงการการทําผลิตภัณฑใยกลวยสูชุมชน -               48,000          48,000          5 5 10 20 1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค อยางนอย 1 

ผลงาน

1. ถายทอด

เทคโนโลยีแกชุม

ขน จํานวน 1 ครั้ง

เม.ย. - ส.ค. 64 ผศ.พรโพยม วรเชฐวรา

วัตร

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนใน

ระดับมาก

2. ไดผลิตภัณฑ

จากใยกลวยไม

นอยกวา 1 

ผลิตภัณฑ

-              -              -              

2.2.1 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขายวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย -              -              -              

2.2 เรงรัดการสรางเครือขายแหลงทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน

2.1 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

2.พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับภูมิภาค
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเพิ่มตัวชี้วัดกลาง

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

รวม

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร
บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

-              -              -              

-              -              -              

3.1.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารคุณคา

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค
-              -              -              

-              -              -              

3.2.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการใชประโยชนเชิงพาณิชยจาก

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค
-              -              -              

3.2.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อสงเสริมการสรางโอกาสทางธุรกิจ -              -              -              

รวมทั้งสิ้น -              153,000       153,000       

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการใชประโยชนจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค เชิงพาณิชย

3.1 สื่อสารคุณคาและผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค ตอแหลงทุน สังคม และผูใชประโยชน

3. สงเสริมการถายทอดและขยายผลการใชประโยชนเชิงพาณิชย จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค
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บุคคล

ภายนอก

-                   -                   -               

-                   -                   -               

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ -                -                -            

-                   -                   -               

1.1.1 กําหนดสัดสวนภาระงานบริการวิชาการใหสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนา

ผูสอนรูปแบบใหม

-                   -                   -               

-                   -                   -               

1.2.1 พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการตามอัตลักษณของศรีวิชัย -                   -                   -               

1.2.2 พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสูความเปนมืออาชีพ -                   -                   -               

1.2.3 กําหนดคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ -                   -                   -               

-                   -                   -               

1.3.1 สรางระบบมาตรฐาน การบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.2 สรางแรงจูงใจที่เอื้อตอการดําเนินงานบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.3 พัฒนาระบบ กํากับติดตาม และรายงานผลการบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.4 พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการและการบังคับใชที่เอื้อ

ตอการบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลและชองทางการใหบริการวิชาการเพื่อ

การเผยแพร -                   -                   -               

1.3.6 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการใหบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.7 แสวงหาเครือขายที่สนับสนุนทุนการบริการวิชาการ -                   -                   -               

1.3.8 จัดตั้งหนวยงานสนับสนุนงานดานการบริการวิชาการ -                   -                   -               

-                   -                   -               

1.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการวิชาการรวมกันระหวางผูมีสวน

ไดสวนเสีย -                   -                   -               

1.4.2 การประกวดผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ

กิจอื่น -                   -                   -               

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อยางยั่งยืนดวยนวัตกรรม

1.2 สรางนักบริการวิชาการมืออาชีพ

พันธกิจที่ 3 : ใหบริการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร : สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการที่กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

1.1 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมีความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ

1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน (Ecosystem) ดานการบริการวิชาการ

1.4 บูรณาการงานบริการวิชาการรวมกับพันธกิจอื่น
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

2. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ -                -                -            

-                   -                   -               

2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการหารรายไดจากการบริการวิชาการ (การเปน

ที่ปรึกษา/วิทยากร/อาจารยพิเศษ)

-                   -                   -               

2.1.2 พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

-                   -                   -               

2.2.1 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมการ

สรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับสังคม (CSV: Creatin Shared Value)

-                   -                   -               

3. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน -                -                -            

-                   -                   -               

3.1.1 พัฒนาโจทยการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ -                   -                   -               

3.1.2 พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการ -                   -                   -               

3.1.3 กําหนดกลุมเปาหมายผูรับบริการแบบมุงเปา (6 พื้นที่ พื้นที่ละ 2 ราย รวม

จํานวน 12 ราย)

-                   -                   -               

-                   -                   -               

3.1 ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการในระดับภูมิภาค

รวมทั้งสิ้น

2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายไดจากการบริการวิชาการ

2.2 เรงรัดการสรางเครือขายแหลงทุน จากภาครัฐและเอกชน
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บุคคล

ภายนอก

61,600         -                  61,600         

61,600         -                  61,600         

1.ทํานุบํารุง  สืบทอด มรดกวัฒนธรรมใหดํารงอยูอยางมีคุณคา 10,400         -              10,400         

1.1 10,400         -                  10,400         

1.1.1 เชื่อมโยงองคความรูดานมรดกวัฒนธรรมจากแหลงวัฒนธรรม 5,000           -                  5,000          

1. 5,000            -               5,000           25 9 1        35 1. ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอความรูที่

ไดรับ อยางนอยรอยละ 80

ก.ค.-64 สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องนุงหม

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

1.1.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมบนระบบดิจิทัลอยางสรางสรรค 5,400           -                  5,400          

1. โครงการจัดสรางสื่อมัลติมิเดียดิจิทัล (multimedia) สํานึกรักษศาสนสถาน 

ในเขตอําเภอเมืองสงขลา

5,400            -                   5,400           30 10 0 40 1. ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอความรูที่

ไดรับ อยางนอยรอยละ 80

ม.ค.-64 สาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

1.1.3 จัดทําเครื่องมือวัดคุณคามรดกทางวัฒนธรรม -                  -                  -                 

1.1.4 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม -                  -                  -                 

1.2 -                  -                  -                 

1.2.1 กําหนดสัดสวนภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ

รูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

-                  -                  -                 

โครงการอนุรักษสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม - พิธีครอบครูชาง

บริหารจัดการผูสอบรูปแบบใหมใหมีความเชี่ยวชาญดานการทํานุบํารุง

เปาประสงค : อนุรักษ สรางคุณคา มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน

พันธกิจที่ 4  : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

ยุทธศาสตร :สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และเผยแพรองคความรูสูความยั่งยืน
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บุคคล

ภายนอก

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

1.3 -                  -                  -                 

1.3.1 สรางมาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณของศรีวิชัย -                  -                  -                 

1.3.2 กําหนคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ -                  -                  -                 

1.3.3 พัฒนาศักยภาพนักวัฒนธรรมสูความเปนมืออาชีพ -                  -                  -                 

1.3.4 กําหนดจรรยาบรรณนักวัฒนธรรมมืออาชีพ -                  -                  -                 

1.4 -                  -                  -                 

1.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

-                  -                  -                 

14.2 ประกวดผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและพันธกิจอื่น

-                  -                  -                 

2. สรางสรรคมรดกวัฒนธรรมสูวิสาหกิจวัฒนธรรม 33,200         -              33,200         

2.1 เรงพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ 33,200         -                  33,200         

2.1.1 จัดทํากระบวนการสรางมรดกวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม 33,200         -                  33,200         

1 โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุงโดยบูรณาการศาสตร

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคามรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมยอยที่ 1 การอบรม

เชิงปฏิบัติการสืบสานตํานานภูมิปญญาการแกะหนังตะลุง

13,200          -                  13,200         100 -        -        100 1. ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น อยางนอย

รอยละ 80

มี.ค.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

2 โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุงโดยบูรณาการศาสตร

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคามรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมยอยที่  2 การสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุงโดยบูรณาการศาสตรเทคโนโลยี เพิ่ม

เพิ่มมูลคามรดกทางวัฒนธรรม

20,000          -                  20,000         50 8 -        58 1. ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอความรูที่

ไดรับ อยางนอยรอยละ 80

พ.ค.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

สรางนักวัฒนธรรมสรางสรรคมืออาชีพ

บูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับพันธกิจอื่น
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บุคคล

ภายนอก

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

3.อนุรักษ พัฒนา และสรางคุณคาสิ่งแวดลอม 18,000         -              18,000         

3.1 พัฒนาองคกรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 18,000         -                  18,000         

3.1.1 กําหนดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อปกปองใหมีลักษณะเปนปา (หมวด

สถานที่และโครงสรางพื้นฐาน : UI Green matrix 2017)

-                  -                  -                 

3.1.2 การสงเสริมการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : UI Green matrix 2017)

-                  -                  -                 

3.1.3 กําหนดนโยบายดานการใชกระดาษและพลาสติก (หมวดของเสีย : UI 

Green matrix 2017)

-                  -                  -                 

3.1.4 จัดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมตามอัตลักษณเชิงพื้นที่

รวมกับชุมชน

18,000         -                  18,000         

1 โครงการคืนบาน คืนชีวิต สูทองทะเล 18,000          -                   18,000         50 7 5 62 1. ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอความรูที่

ไดรับ อยางนอยรอยละ 80

ก.ค.-64 ฝายพัฒนานักศึกษา

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในระดับมาก

3.1.5 ดานการบริหารจัดการน้ํา (หมวดน้ํา : UI Green matrix 2017) -                  -                  -                 

3.1.6 ดานการจัดการขนสง (หมวดการขนสง : UI Green matrix 2017) -                  -                  -                 

3.1.7 ดานการศึกษา (หมวดการศึกษา : UI Green matrix 2017) -                  -                  -                 

3.2 แกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบเชิงพื้นที่ -                  -                  -                 

3.2.1 จัดทํา Value chain การจัดการขยะ -                  -                  -                 

-                  -                  -                 

3.3.1 กําหนดสัดสวนภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) ให

สอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม

-                  -                  -                 

3.3 บริหารจัดการผูสอนรูปแบบใหมใหมีความเชี่ยวชาญดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม)
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บุคคล

ภายนอก

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

งบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

3.4 สรางนักสิ่งแวดลอมมืออาชีพ -                  -                  -                 

3.4.1 กําหนดคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ -                  -                  -                 

3.4.2 พัฒนาศักยภาพนักสิ่งแวดลอมสูความเปนมืออาชีพ -                  -                  -                 

3.4.3 สรางมาตรฐานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามอัตลักษณของศรีวิชัย -                  -                  -                 

-                  -                  -                 

3.5.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม)

 รวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

-                  -                  -                 

3.5.2 ประกวดผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) ที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

-                  -                  -                 

รวมทั้งสิ้น 61,600         -                  61,600         

3.5 บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดลอม) รวมกับพันธกิจอื่น
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บุคคล

ภายนอก

431,820        -                  431,820        

1.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ -              -              -              

1.1 -                  -                  -                  

1.1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติของผูบริหาร -                  -                  -                  

1.1.2 สรางความตระหนักใหผูบริหารขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ -                  -                  -                  

1.1.3 กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ -                  -                  -                  

1.2 -                  -                  -                  

*1.2.1  จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ -                  -                  -                  

1.2.2 เพิ่มชองทางการสื่อสารแผนสูการปฏิบัติ -                  -                  -                  

1.2.3 ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการกํากับ ติดตาม และประเมินแผน

ยุทธศาสตร -                  -                  -                  

1.2.4 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตรกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ -                  -                  -                  

1.3 -                  -                  -                  

1.3.1 จัดทําแผนงาน/โครงการมุงเปาตามยุทธศาสตร -                  -                  -                  

1.3.2 จัดสรรงบประมาณที่มีความสอดคลองกับแผนและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย -                  -                  -                  

1.3.3 สรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงแหลงงบประมาณจากภายนอก -                  -                  -                  

1.3.4 ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร -                  -                  -                  

1.3.5 ทบทวนแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง -                  -                  -                  

1.3.6 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตรกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ -                  -                  -                  

พัฒนาระบบงบประมาณใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

สรางการรับรูแผนยุทธศาสตรสูบุคลากรอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตร :สรางระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจที่ 3 : ใหบริการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

พันธกิจที่ 4  : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค

พันธกิจที่ 2 : สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคา

เชิงพาณิชย

ผลักดันใหผูบริหารทุกระดับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

พันธกิจที่ 1 : ผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ

เปาประสงค : องคกรสมัยใหมที่ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

2. พัฒนานวัตกรรมการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล -              -              -              

2.1 -                  -                  -                  

2.1.1 พัฒนาระบบการใหบริการแบบ One Stop Service -                  -                  -                  

2.1.2 สงเสริมและประกวดแขงขันนวัตกรรมดานการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                  

2.1.3 พัฒนาระบบการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                  

2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหบริการ (Service mind) -                  -                  -                  

3.พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการเปนองคกรสมัยใหม 71,320         -              71,320         

3.1 46,320         -                  46,320         

3.1.1 สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น -                  -                  -                  

3.1.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ -                  -                  -                  

3.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสายงาน 46,320         -                  46,320         

1 โครงการศึกษาดูงานระบบขนสงทางทะเลในประเทศสําหรับบุคลากร 46,320          -                   46,320          -        7 -        7 1. มีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ/ทักษะ

วิชาชีพ/วิชาการ

ภายในหนวยงาน

มี.ค.-64 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ทางและเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในวิชาขี

พมากขึ้น

3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณคนศรีวิชัย 25,000         -                  25,000         

3.2.1 พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                  

3.2.2 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสายสนับสนุน -                  -                  -                  

3.2.3 สงเสริมสวัสดิการเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน -                  -                  -                  

3.2.4 จัดตั้งสถาบันพัฒนาคนศรีวิชัย -                  -                  -                  

พัฒนาระบบการใหบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เรงรัดการเพิ่มคุณวุฒิและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงทางวิชาชีพ

ที่สูงขึ้น
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

3.2.5 เสริมสรางทักษะชีวิตของบุคลากร 25,000         -                  25,000         

1. โครงการแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ 25,000                                - 25,000            -      40       -      40       1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับรางวัลจากการ

ประกวดแขงขัน 

อยางนอย 1 รางวัล

เม.ย.-64 ฝายบริหารและวางแผน

2. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูหรือ

ประสบการณใน

ระดับมาก

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมดวยนวัตกรรม 360,500        -              360,500        

4.1 360,500        -                  360,500        

4.1.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร -                  -                  -                  

4.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ -                  -                  -                  

4.1.3 พัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย สั่งการ และการตัดสินใจ -                  -                  -                  

4.1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร -                  -                  -                  

4.1.5 พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 319,200        -                  319,200        

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2563

154,400                              - 154,400          28       106     56       190     1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

อยางนอยรอยละ 80

ก.ค.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในระดับ

มาก

บริหารจัดการองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ AUN-QA คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2563

22,500                                - 22,500            5         51       12       68       1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

อยางนอยรอยละ 80

ก.ค.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในระดับ

มาก

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ 

AUN-QA

43,000                                - 43,000            -      100     -      100     1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

อยางนอยรอยละ 80

เม.ย.-64 ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในระดับ

มาก

4. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานและตรวจติดตามจากองคกรวิชาขีพ 99,300                                - 99,300            114      53       13       180     1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

อยางนอยรอยละ 80

ก.ย.-64 สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในระดับ

มาก
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

4.1.6 สรางวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนการใชนวัตกรรมสําหรับการบริหาร

จัดการ

41,300         -                  41,300         

1. โครงการ Design Thinking กับการพัฒนานวัตกรรมในองคกร 41,300                                - 41,300            -      35       -      35       1. ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

อยางนอยรอยละ 80

พ.ย.-63 ฝายบริหารและวางแผน

2. ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในระดับ

มาก

4.2 -                  -                  -                  

4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                  

4.2.2  บริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวน สอดคลองกับรูปแบบ

การพัฒนาผูสอนรูปแบบใหม -                  -                  -                  

4.2.3 บริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสัดสวนสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย -                  -                  -                  

4.2.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและการสรางแรงจูงใจ -                  -                  -                  

5. สนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย -              -              -              

5.1 -                  -                  -                  

5.1.1 พัฒนาพื้นที่แหลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการเรียนรู

ของคนรุนใหม -                  -                  -                  

5.1.2 พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปการ ภูมิทัศนและผลักดันการ

บริการดานตางๆ เพื่อเขาสูการเปนองคกรสมัยใหม -                  -                  -                  

5.2 -                  -                  -                  

5.2.1 พัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทั่วถึง -                  -                  -                  

5.2.2 จัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง เหมาะสมและเพียงพอ -                  -                  -                  

5.2.3  สนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล -                  -                  -                  

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการเปนองคกรสมัยใหม

พัฒนาสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
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บุคคล

ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบงบประมาณ

แผนดิน นศ. บุคลากร รวม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ระบุ ด/ป

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเพิ่ม

งบประมาณประจําป 2564 (บาท)

รวม

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

เงินรายได

5.3 -                  -                  -                  

5.3.1 เชื่อมโยงและสรางพันธมิตรรวมกับเครือขาย -                  -                  -                  

5.3.2 สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายรวมกับพันธมิตรอื่น -                  -                  -                  

รวมทั้งสิ้น 431,820        -                  431,820        

สนับสนุนใหมีเครือขายภาครัฐและเอกชน
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. งบบุคลากร 4,136,640          12.97 1,034,160        25.00 1,034,160          25.00 1,034,160          25.00 1,034,160          25.00

2. งบดําเนินงาน 582,280            1.83 187,087          32.13 134,914            23.17 171,540            29.46 88,739              15.24

3. งบลงทุน 1,971,900          6.18 664,136          33.68 419,226            21.26 438,156            22.22 450,382            22.84

4. งบเงินอุดหนุน 25,198,930        79.02 8,126,655        32.25 5,689,918          22.58 5,692,438          22.59 5,689,918          22.58

รวม 31,889,750       100.00 10,012,037     31.40 7,278,219         22.82 7,336,294         23.01 7,263,200         22.78

รอยละ 31.40 22.82 23.01 22.78

แผนการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จําแนกตามหมวดรายจาย - รายไตรมาส

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดรายจาย
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. งบบุคลากร 4,136,640          12.97 1,034,160         25.00 2,068,320         50.00 3,102,480          75.00 4,136,640         100.00

2. งบดําเนินงาน 582,280             1.83 187,087           32.13 322,001           55.30 493,541            84.76 582,280            100.00

3. งบลงทุน 1,971,900          6.18 664,136           33.68 1,083,362         54.94 1,521,518          77.16 1,971,900         100.00

4. งบเงินอุดหนุน 25,198,930         79.02 8,126,655         32.25 13,816,573       54.83 19,509,012        77.42 25,198,930        100.00

รวม 31,889,750        100.00 10,012,037      31.40 17,290,256      54.22 24,626,550       77.22 31,889,750       100.00

รอยละ 31.40 54.22 77.22 100.00

แผนการเบิกจายสะสมงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จําแนกตามหมวดรายจาย

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดรายจาย
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. รายการบุคลากรภาครัฐ 4,718,920            14.80 1,179,730         25.00 1,179,730         25.00 1,179,730         25.00 1,179,730         25.00

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -                    -      -                  -      -                  -     -                  -     -                  -     

3. ผลงานการใหบริการวิชาการ -                    -      -                  -      -                  -     -                  -     -                  -     

4. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27,109,230          85.01 8,349,643         30.80 7,701,732         28.41 6,647,183         24.52 4,410,672         16.27

5. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 61,600                0.19 -                  0.00 13,200.00         21.43 25,400.00         41.23 23,000.00         37.34

รวม 31,889,750         100.00 9,529,373        29.88 8,894,662        27.90 7,852,313        24.62 5,613,402        17.60

รอยละ 29.88 27.90 24.62 17.60

แผนการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จําแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลผลิต/โครงการ
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. รายการบุคลากรภาครัฐ 4,718,920         14.80 1,179,730      25.00 2,359,460         50.00 3,539,190         75.00 4,718,920         100.00

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -                 -      -               -      -                 -     -                 -     -                 -      

3. ผลงานการใหบริการวิชาการ -                 -      -               -      -                 -     -                 -     -                 -      

4. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27,109,230       85.01 8,349,643      30.80 16,051,375       59.21  22,698,560       83.73  27,109,230       100.00 

5. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 61,600             0.19 -               0.00 13,200             21.43 38,600             62.66 61,600             100.00

รวม 31,889,750      100.00 9,529,373     29.88 18,424,035      57.77 26,276,350      82.40 31,889,750      100.00

รอยละ 29.88 57.77 82.40 100.00

แผนการเบิกจายสะสมงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามผลผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลผลิต/โครงการ
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. งบบุคลากร 32,417,700         23.82 8,104,425            25.00 8,104,425            25.00 8,104,425            25.00 8,104,425            25.00

2. งบดําเนินงาน 545,400             0.40 136,350              25.00 136,350              25.00 136,350              25.00 136,350              25.00

3. งบลงทุน 65,356,900         48.02 32,678,450          50.00 32,678,450          50.00 -                     -     -                     -    

4. งบเงินอุดหนุน 37,779,000         27.76 12,183,728          32.25 8,689,170            23.00 8,689,170            23.00 8,216,932            21.75

รวม 136,099,000      100.00 53,102,953         39.02 49,608,395         36.45 16,929,945         12.44 16,457,707         12.09

รอยละ 100.00 39.02 36.45 12.44 12.09

แผนการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จําแนกตามหมวดรายจาย - รายไตรมาส

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดรายจาย
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. งบบุคลากร 32,417,700        23.82 8,104,425         25.00 16,208,850       50.00 24,313,275         75.00 32,417,700          100.00

2. งบดําเนินงาน 545,400            0.40 136,350            25.00 272,700           50.00 409,050             75.00 545,400              100.00

3. งบลงทุน 65,356,900        48.02 32,678,450        50.00 65,356,900       100.00 -                    -     -                    -      

4. งบเงินอุดหนุน 37,779,000        27.76 12,183,728        32.25 20,872,898       55.25 29,562,068         78.25 37,779,000          100.00

รวม 136,099,000      100.00 53,102,953       39.02 102,711,348    75.47 54,284,393        39.89 70,742,100        51.98

รอยละ 39.02 75.47 39.89 100.00

แผนการเบิกจายสะสมงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามหมวดรายจาย

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดรายจาย
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. รายการบุคลากรภาครัฐ 65,686,300            48.26 16,421,575          25.00 16,421,575          25.00 16,421,575          25.00 16,421,575          25.00

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -                      -      -                     -     -                     -     -                     -     -                     -     

3. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12,555,800            9.23 5,465,980            43.53 4,975,700            39.63 980,560              7.81 1,133,560            9.03

4. โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ 

    เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

57,856,900            42.51 28,928,450          50.00 28,928,450          50.00 -                     -     -                     -     

รวม 136,099,000         100.00 50,816,005         37.34 50,325,725         36.98 17,402,135         12.79 17,555,135         12.90

รอยละ 37.34 36.98 12.79 12.90

แผนการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลผลิต/โครงการ
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. รายการบุคลากรภาครัฐ 65,686,300            48.26 16,421,575          25.00 32,843,150         50.00 49,264,725            75.00 65,686,300            100.00

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -                      -      -                    -     -                    -     -                      -     -                      -     

3. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12,555,800            9.23 5,716,656            45.53 10,692,519         85.16 11,673,127            92.97 12,555,800            100.00

4. โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ 

    เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

57,856,900            42.51 28,928,450          50.00 57,856,900         100.00 -                       -     -                       -      

รวม 136,099,000         100.00 51,066,681         37.52 101,392,569      74.50 60,937,852           44.77 78,242,100           57.49

รอยละ 37.52 74.50 44.77 57.49

แผนการเบิกจายสะสมงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จําแนกตามผลผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลผลิต/โครงการ
งปม.ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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