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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และ Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ 
 
 ปรัชญา (Philosophy) 

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
ปณิธาน (Determination) 

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

    มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างม่ันคง  
ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS 

มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทน
ชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้ 

R = Responsibility   
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

U = Unity    
เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

T = Technology and Innovation   
ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย 

S = Shining Wisdom  
รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของความรักและ
ศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

พันธกิจ (Mission) 
4.1 ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
4.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่า

เชิงพาณิชย์ 
4.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.4 สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
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เป้าประสงค์ 
 1. นักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม 
 2. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
 4. อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
 5. องค์กรสมัยใหม่ท่ีใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
2) เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3) พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่   
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 

ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวคิด Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ จ านวน 5 
แนวคิด  7 Platforms ดังนี้ 

1) แนวคิดด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 Platforms ดังนี้ 
- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 
- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform) 
- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) 

2) แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
- การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) 

3) แนวคิดด้านการบริการวิชาการ 
- การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform) 

4) แนวคิดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) 

5) แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)
230,058,500      

1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูงกว่ำ 30 230,058,500      

อตัรค่ำจำ้งขั้นต่ ำทีก่ฎหมำยก ำหนด

2. ร้อยละของผู้สอนทีผ่่ำนกำรพฒันำให้มี 20

คุณสมบัติ Smart Teacher

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ 35

ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม
      230,058,500

กลยทุธ์ : 1.1 2,723,800         

1.1.1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษา 2,723,800         
ส าหรับคนทุกช่วงวยั รูปแบบใหม่ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1.1.1 พฒันำหน่วยรับเขำ้ศึกษำ 4. ร้อยละของหลักสูตรทีรั่บผู้เรียนได้ตำมแผน 80 -                  

Formal และ Informal 1.1.1.2 สร้ำงควำมเชื่อมโยงกบัสถำนศึกษำเครือขำ่ย (Education Pipeline) 41,600             
1.1.1.3 จดัท ำค่ำยกำรเรียนรู้เฉพำะทำง 283,800            
1.1.1.4 สร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรรับเขำ้ศึกษำกบัเครือขำ่ยเป้ำหมำย 2,283,400         
1.1.1.5 พฒันำระบบกำรตลำดดิจทิัลส ำหรับกำรรับเขำ้ศึกษำ (กำรผลิตส่ือ 115,000            

ประชำสัมพนัธ์ แรงจงูใจ)

กลยทุธ์ : 1.2 1,083,500         
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการ 1,083,500         

เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ 1.2.1.1 พฒันำหลักสูตรทีม่ีสอดคล้องกบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 683,500            
การพัฒนามหาวทิยาลัย อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 1.2.1.2 พฒันำหลักสูตรระยะส้ัน 400,000            

1.2.1.3 พฒันำหลักสูตรบูรณำกำรเรียนกบักำรท ำงำน (WIL) -                  
1.2.1.4 พฒันำหลักสูตรสหวิทยำกำร -                  
1.2.1.5 พฒันำหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีควบประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง -                  

(ปวส.)
1.2.1.6 พฒันำหลักสูตรทีเ่ปิดสอนร่วมกบัมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ -                  

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทิศทาง
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์และ

 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษา

ความเชือ่มโยง พันธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์มาตรการ แผนงาน ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย และงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ

พันธกิจ : ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปา้หมายประเทศ

เปา้ประสงค์  : นักปฏิบตัมิือ

ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั
มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดบั

ภูมิภาคดว้ยนวตักรรม

ยทุธศาสตร์ : 1.สร้างความโดดเดน่
และเปน็เลิศเฉพาะทางตาม

อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 1.3 125,000            
พัฒนาการจดัการเรียนรูแ้บบ 1.3.1 เร่งพัฒนากระบวนการจดัการ 125,000            
Active Learning เรียนรูแ้บบ Active Learning 1.3.1.1 พฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบ Active Learning 5. ร้อยละของผู้สอนทีม่ีกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ 90 125,000            

1.3.1.2 พฒันำวิธีกำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกบัวิธีกำรเรียนรู้แบบ แบบ Active Learning -                  
Active Learning

1.3.1.3 สนับสนุนกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้แบบ  Active Learning -                  
1.3.1.4 ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรศึกษำ -                  

กลยทุธ์ : 1.4 563,300            
1.4.1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ 392,300            

เชีย่วชาญดา้นวชิาชีพ 1.4.1.1 พฒันำผู้สอนให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชพีตำมสำขำเป้ำหมำยกำรพฒันำ 253,000            
ของมหำวิทยำลัย
 - อตัลักษณ์เชงิพืน้ที่
 - 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ

1.4.1.2 ติดตำมผลจำกกำรพฒันำผู้สอนตำมสำขำวิชำชพีสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ -                  
1.4.1.3 ปรับปรุงกระบวนกำรสรรหำผู้สอนทีม่ีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชพี -                  
1.4.1.4 ถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำชพีจำกรุ่นสู่รุ่น 139,300            
1.4.1.5 ก ำหนดสำขำเป้ำหมำยกำรพฒันำของมหำวิทยำลัย -                  

1.4.2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ 50,000             
เชีย่วชาญดา้นจดัการเรียนรู้ 1.4.2.1 เพิม่ศักยภำพผู้สอนด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 50,000             

1.4.2.2 พฒันำระบบประเมินผู้สอน (คณะกรรมกำร Audit +นักศึกษำ) -                  
1.4.2.3 เชื่อมโยงผลกำรประเมินผู้สอนกบักำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำร -                  

1.4.3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความ 121,000            
เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล 1.4.3.1 พฒันำระบบส่ือกำรเรียนกำรสอนแบบ Online (LMS , MOOC) 6. ร้อยละของผู้สอนทีจ่ดักำรเรียนรู้ด้วยระบบ 70 106,000            
และการสื่อสาร 1.4.3.2 พฒันำสมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษแกผู้่สอน LMS เต็มรูปแบบ -                  

1.4.3.3 สร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษและเชื่อมโยงกบั 7. ร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่ำนสมรรถนะ 70 -                  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนภำษำองักฤษทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด

1.4.3.4 สร้ำงระบบกำรถำ่ยโอนหน่วยกติ (Credit Transfer) จำกกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ -                  
ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ

1.4.3.5 พฒันำผู้สอนด้ำนกำรส่ือสำรและกำรถำ่ยทอดควำมรู้ 15,000             
1.4.4 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ -                  

ให้มีความเชีย่วชาญดา้นการสอน 1.4.4.1 ก ำหนดสัดส่วนภำระงำนสอนให้สอดคล้องกบัรูปแบบกำรพฒันำผู้สอนรูปแบบใหม่ -                  

พัฒนาผู้สอนเปน็ Smart Teacher
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 1.5 143,585,890      
1.5.1 สร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู ้ 143,205,890      

 ที่เอ้ือตอ่การเรียนรูรู้ปแบบใหม่ (Ecosystem) 1.5.1.1 จดัให้มีพืน้ทีส่ ำหรับกำรเรียนรู้ (Ecosystem)  8. ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใชบ้ริกำรต่อ 90 143,205,890      
 - Coworking Space ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ (Ecosystem) 

1.5.1.2 สนับสนุนส่ือกำรเรียนรู้ดิจทิัล -                  
 - E-Library

1.5.2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก -                  
เทคโนโลยดีจิทิัลส าหรับการเรียนรู้ 1.5.2.1 เพิม่ชอ่งทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอน Online -                  

1.5.3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยี -                  
ดจิทิัลเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 1.5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือขำ่ยอนิเทอร์เน็ตรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ -                  

1.5.3.2 สนับสนุนอปุกรณ์กำรเขำ้ถงึเทคโนโลยดิีจทิัล -                  
1.5.3.3 พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรเครือขำ่ยเทคโนโลยดิีจทิัล -                  

1.5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 380,000            
หน่วยงานภายนอกดา้นระบบ 1.5.4.1 สร้ำงเสริมกำรใชป้ระโยชน์ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 9. จ ำนวนกจิกรรมทีร่่วมมือกบัเครือขำ่ยภำยนอก 15 380,000            
 นิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอ้ือตอ่ จำกเครือขำ่ยควำมร่วมมือ เพือ่ใชป้ระโยชน์จำกระบบนิเวศน์  
การเรียนรู้  - E-Library Network (Ecosystem) ร่วมกนั

 - เครือขำ่ยกำรฝึกทักษะวิชำชพี

กลยทุธ์ : 1.6 67,466,670        
พัฒนาความเปน็เลิศและโดดเดน่ 1.6.1 สร้างผู้เรียนให้เปน็นักปฏิบตัิ 67,466,670        
เฉพาะทางดา้นการปฏิบตัิ มืออาชีพ 1.6.1.1 เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเขำ้สู่กำรทดสอบสมรรถนะวิชำชพีขององค์กร 10. ร้อยละกำรเพิม่ขึ้นของผู้เรียนทีส่อบผ่ำน 5 212,100            

ภำยนอก สมรรถนะวิชำชพีจำกองค์กรภำยนอก
1.6.1.2 ส่งเสริมกำรน ำผลงำนด้ำนนวัตกรรมของผู้เรียนสู่เวทีกำรประกวดแขง่ขนั 11. ร้อยละกำรเพิม่ขึ้นของผลงำนนวัตกรรม 10 3,260,400         

และกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ หรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
1.6.1.3 พฒันำระบบสอบสมรรถนะวิชำชพีของมหำวิทยำลัย -                  
1.6.1.4 พฒันำกระบวนกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 63,800,170        
1.6.1.5 สร้ำงแรงบันดำลใจและกระบวนกำรคิดเชงิระบบด้ำนนวัตกรรมแกผู้่เรียน 136,000            
1.6.1.6 สนับสนุนกำรใชป้ระโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรมแกผู้่เรียน -                  
1.6.1.7 ส่งเสริมกำรน ำผลงำนด้ำนนวัตกรรมของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์เชงิพำณิชย์ 58,000             

พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem)
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 1.7 14,510,340        
พัฒนาทักษะการเปน็พลเมืองโลก 1.7.1 เร่งพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี 3,735,000         
ของผู้เรียน ดจิทิัลและการสื่อสาร 1.7.1.1 พฒันำศักยภำพผู้เรียนด้ำนภำษำองักฤษ 12. ร้อยละกำรเพิม่ขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะ 5 2,782,800         

1.7.1.2 พฒันำศักยภำพผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยดิีจทิัล ภำษำองักฤษของผู้เรียน 674,200            
1.7.1.3 พฒันำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรน ำเสนอแนวคิด (Pitching) 13. ร้อยละกำรเพิม่ขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะ 5 28,000             
1.7.1.4 สร้ำงเวทีกำรน ำเสนอแนวคิด (Pitching) ด้ำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ เทคโนโลยดิีจทิัลของผู้เรียน 250,000            

1.7.2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวติ 10,775,340        
และงานอาชีพ 1.7.2.1 พฒันำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร 14. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ 4 243,200            

1.7.2.2 พฒันำศักยภำพผู้เรียนตำมอตัลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ประกอบกำร 10,532,140        

13,214,460        

15. ร้อยละของผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 40 13,214,460        

และงำนสร้ำงสรรค์ ทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์

ต่อสังคมเพือ่สร้ำงมูลค่ำเชงิพำณิชย์
16. ร้อยละของเงินทุนวิจยัภำยนอกเพิม่ขึ้น 10
17. จ ำนวนหน่วยงำน ทีน่ ำผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ 15

นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใชป้ระโยชน์

เชงิพำณิชย์
13,214,460        

กลยทุธ์ : 2.1 10,965,460        

2.1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มี -                  

ความเชีย่วชาญดา้นการวจิยั 2.1.1.1 ก ำหนดสัดส่วนภำระงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ -                  
สร้างสรรค์ สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้าง ให้สอดคล้องกบัรูปแบบกำรพฒันำผู้สอนรูปแบบใหม่ 

สรรค์

พัฒนาระบบการบริหารงานวจิยั

สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน

คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

พันธกิจ : สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

เปา้ประสงค์ : ผลงานวจิยั

สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน

สร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้

ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สังคม ระดบัภูมิภาค

ยทุธศาสตร์ : 2.สร้างงานวจิยัเพ่ือ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิด
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1.2 สร้างนักวจิยัมืออาชีพ 62,500             

2.1.2.1 ก ำหนดคุณสมบัติของนักวิจยัมืออำชพี -                  

2.1.2.2 พฒันำชอ่งทำงควำมกำ้วหน้ำในอำชพีส ำหรับผู้สอนทีท่ ำหน้ำทีว่ิจยัเป็นหลัก -                  

2.1.2.3 พฒันำศักยภำพนักวิจยัสู่ควำมเป็นมืออำชพี 62,500             

2.1.2.4 พฒันำหน่วยวิจยัตำมอตัลักษณ์ของศรีวิชยั -                  

2.1.2.5 จดัต้ังศูนยว์ิจยัสู่ควำมเป็นเลิศ -                  

2.1.2.6 พฒันำระบบนักวิจยัพีเ่ล้ียงและทีป่รึกษำ -                  

2.1.2.7 จดัท ำฐำนขอ้มูลควำมเชี่ยวชำญของนักวิจยั -                  

2.1.3  สนับสนุนระบบนิเวศน์ 143,500            

(Ecosystem) ดา้นการวจิยั 2.1.3.1 พฒันำ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ มำตรกำร กลไก  วิธีกำรและกำรบังคับใชท้ีเ่อื้อ 90,000             

ต่อกำรวิจยั

2.1.3.2 พฒันำระบบ ก ำกบัติดตำมและรำยงำนผล กำรวิจยั  53,500             

2.1.3.3 พฒันำระบบสำรสนเทศและฐำนขอ้มูลเพือ่กำรวิจยั -                  

2.1.3.4 พฒันำพืน้ทีส่นับสนุนกำรวิจยั -                  

2.1.3.5 พฒันำห้องปฎิบัติกำรให้ได้มำตรฐำน -                  

2.1.4 บรูณาการงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ 10,759,460        
นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ 2.1.4.1 ประกวดผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 18. ร้อยละของผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 15 260,000            
ร่วมกับพันธกิจอ่ืน ทีบู่รณำกำรกบักำรเรียนกำรสอนและพนัธกจิอื่น และงำนสร้ำงสรรค์ทีบู่รณำกำรกบักำรเรียน

2.1.4.2 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน กำรสอนและพนัธกจิอื่นอกีอยำ่งน้อย 1 ด้ำน -                  

สร้ำงสรรค์ร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1.4.3 พฒันำงำนวิจยัในสถำบัน เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบกำรตัดสินใจส ำหรับกำรบริหำร 10,499,460        

จดักำรองค์กร

กลยทุธ์ : 2.2 2,064,000         
2.2.1 สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม 2,064,000         

 และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ 2.2.1.1 พฒันำโจทยว์ิจยัเพือ่น ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ 2,064,000         
ความตอ้งการของสังคมและ  - นวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ  - นวัตกรรมกำรท่องเทีย่ว

 - นวัตกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์เมือง
2.2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่ง -                  

ทุนวจิยัจากภาครัฐและเอกชน 2.2.2.1 เชื่อมโยงและสร้ำงพนัธมิตรร่วมกบัเครือขำ่ยวิจยัเพือ่ยกระดับคุณภำพงำนวิจยั -                  

พัฒนางานวจิยั สิ่งประดษิฐ์
นวตักรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดบัภูมิภาค
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 2.3 185,000            
2.3.1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบ 185,000            

เชิงบวกจากงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ 2.3.1.1 พฒันำระบบประชำสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่กำรส่ือสำร 19. จ ำนวนผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 10 185,000            
งานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม  นวตักรรม และงานสร้างสรรค์  คุณค่ำงำนวิจยัส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ สู่กลุ่มเป้ำหมำย และงำนสร้ำงสรรค์ ทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์
และงานสร้างสรรค์ ตอ่แหล่งทุนสังคม และผู้ใช้ เพิม่ขึ้น

ประโยชน์

2.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ -                  
ประโยชน์จากงานวจิยั 2.3.2.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรใชป้ระโยชน์เชงิพำณิชย์ 20. จ ำนวนผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 2 -                  
สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน จำกงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์  และงำนสร้ำงสรรค์ ทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 2.3.2.2 พฒันำระบบกำรตลำดดิจทิัลเพือ่ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกจิ เชงิพำณิชย์ -                  

1,391,000         

21. ชมุชน สังคม ในระดับภูมิภำค มีคุณภำพชวีิต คะแนนกำรวัด 1,391,000         

ทีดี่ขึ้น คุณภำพชวีิต

เพิม่ขึ้นร้อยละ

5
1,391,000         

ทางธุรกิจ

กลยทุธ์ : 3.1 275,000            

3.1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มี -                  

ความเชีย่วชาญดา้นการบริการ 3.1.1.1 ก ำหนดสัดส่วนภำระงำนบริกำรวิชำกำรให้สอดคล้องกบัรูปแบบกำรพฒันำผู้สอน -                  

วชิาการ รูปแบบใหม่ 
3.1.2 สร้างนักบริการวชิาการมืออาชีพ -                  

3.1.2.1 พฒันำมำตรฐำนกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมอตัลักษณ์ของศรีวิชยั -                  

3.1.2.2 พฒันำศักยภำพนักบริกำรวิชำกำรสู่ควำมเป็นมืออำชพี -                  

3.1.2.3 ก ำหนดคุณลักษณะควำมเป็นมืออำชพี -                  

3.1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 250,000            

ดา้นการบริการวชิาการ 3.1.3.1 สร้ำงระบบมำตรฐำนกำรบริกำรวิชำกำร -                  

3.1.3.2 สร้ำงแรงจงูใจทีเ่อื้อต่อกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร -                  

3.1.3.3 พฒันำระบบ ก ำกบั ติดตำมและรำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำร -                  

3.1.3.4 พฒันำ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ มำตรกำร กลไก  วิธีกำรและกำรบังคับใชท้ีเ่อื้อต่อกำร -                  

บริกำรวิชำกำร
3.1.3.5 พฒันำระบบสำรสนเทศและฐำนขอ้มูลและชอ่งทำงกำรให้บริกำรวิชำกำร -                  

เพือ่กำรเผยแพร่

ยทุธศาสตร์ : 3.สร้างนวตักรรมการ

บริการวชิาการที่ก่อให้เกิดโอกาส

พัฒนาระบบนวตักรรมการ
บริการวชิาการ

อยา่งยั่งยนืดว้ยนวตักรรม

ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผล
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยจ์าก

พันธกิจ :  ให้บริการแก่สังคมดว้ยนวตักรรมสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

เปา้ประสงค์ : ยกระดบัคุณภาพ

ชีวติของสังคม ชุมชนในภูมิภาค
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.1.3.6 พฒันำพืน้ทีส่นับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร 250,000            

3.1.3.7 แสวงหำเครือขำ่ยทีส่นับสนุนทุนกำรบริกำรวิชำกำร -                  

3.1.3.8 จดัต้ังหน่วยงำนสนับสนุนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร -                  

3.1.4 บรูณาการงานบริการวชิาการ 25,000             
ร่วมกับพันธกิจอ่ืน 3.1.4.1 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกนัระหว่ำง 22. ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรทีบู่รณำกำรกบั 45 25,000             

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรเรียนกำรสอนและพนัธกจิอื่นอยำ่งน้อย 

3.1.4.2 ประกวดผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรทีบู่รณำกำรกบักำรเรียนกำรสอน 1 ด้ำน -                  
และพนัธกจิอื่น

กลยทุธ์ : 3.2 941,000            
สร้างรายไดจ้ากการบริการวชิาการ 3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจดัหา 941,000            

รายไดจ้ากการบริการวชิาการ 3.2.1.1 พฒันำศักยภำพบุคลำกรเพือ่กำรหำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร 23. ร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร 10 -                  
( กำรเป็นทีป่รึกษำ/วิทยำกร/อำจำรยพ์เิศษ) เพิม่ขึ้น

3.2.1.2 พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรทีก่อ่ให้เกดิรำยได้ 941,000            

3.2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน -                  
จากภาครัฐและเอกชน 3.2.2.1 เชื่อมโยงและสร้ำงพนัธมิตรร่วมกบัเครือขำ่ยเพือ่ด ำเนินกจิกรรมกำร 24. ร้อยละของงบประมำณจำกแหล่งทุนทีเ่ป็น 15 -                  

สร้ำงสรรค์คุณค่ำเพิม่ร่วมกนัให้กบัสังคม (CSV : Creatiing Shared Value) เครือขำ่ยเพิม่ขึ้น

กลยทุธ์ : 3.3 175,000            
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวติ 3.3.1 ให้บริการวชิาการที่สอดคล้องกับ 175,000            
ของสังคมและชุมชน ความตอ้งการของผู้รับบริการในระดบั 3.3.1.1 พฒันำโจทน์กำรบริกำรวิชำกำรเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 121,000            

ภูมิภาค  - นวตักรรมการเกษตร
 - นวตักรรมการท่องเที่ยว
 - นวตักรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมอืง

3.3.1.2 พฒันำนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 54,000             
3.3.1.3 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรแบบมุ่งเป้ำ -                  
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,117,100         

25. ร้อยละกำรเพิม่ขึ้นของนวัตกรรมทีส่ร้ำงคุณค่ำ 5 1,117,100         

ต่อมรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

1,117,100         

กลยทุธ์ : 4.1 680,800            

4.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลป 680,800            

วฒันธรรม บนพ้ืนฐานความหลาก 4.1.1.1 เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ด้ำนมรดกวัฒนธรรมจำกแหล่งวัฒนธรรม 640,400            

หลายทางวฒันธรรม และเผยแพร่องค์ 4.1.1.2 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนระบบดิจทิัลอยำ่งสร้ำงสรรค์ 40,400             

ความรูสู้่ความยั่งยนื 4.1.1.3 จดัท ำเคร่ืองมือวัดคุณค่ำมรดกวัฒนธรรม -                  

4.1.1.4 พฒันำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวัฒนธรรม -                  

4.1.2 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มี -                  

ความเชีย่วชาญดา้นการท านุบ ารุงศิลป 4.1.2.1 ก ำหนดสัดส่วนภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกบัรูปแบบกำร -                  

วฒันธรรม พฒันำผู้สอนรูปแบบใหม่

4.1.3 สร้างนักวฒันธรรมสร้างสรรค์มือ -                  

อาชีพ 4.1.3.1 สร้ำงมำตรฐำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมอตัลักษณ์ของศรีวิชยั -                  

4.1.3.2 ก ำหนดคุณลักษณะควำมเป็นมืออำชพี -                  

4.1.3.3 พฒันำศักยภำพนักวัฒนธรรมสู่ควำมเป็นมืออำชพี -                  

4.1.3.4 ก ำหนดจรรยำบรรณนักวัฒนธรรมมืออำชพี -                  

4.1.4 บรูณาการงานท านุบ ารุง -                  

ศิลปวฒันธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืน 4.1.4.1 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกนัระหว่ำงผู้มี -                  

ส่วนได้ส่วนเสีย

4.1.4.2 ประกวดผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทีบู่รณำกำรกบักำรเรียนกำรสอน -                  

และพนัธกจิอื่น

วฒันธรรมให้ด ารงอยู่อยา่งมีคุณค่า

ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดก

พันธกิจ : สืบทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรมสร้างสรรค์

เปา้ประสงค์ : อนุรักษ์ สร้างคุณค่า

มรดกวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม

ดว้ยนวตักรรมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์ : 4.สร้างสรรค์มรดก

ทางวฒันธรรมบนแนวคิด

วสิาหกิจวฒันธรรมอยา่งยั่งยนื
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 4.2 191,400            

สร้างสรรค์มรดกวฒันธรรมสู่ 4.2.1 เร่งพัฒนาวสิาหกิจวฒันธรรม 191,400            
วสิาหกิจวฒันธรรม เชิงพ้ืนที่ 4.2.1.1 จดัท ำกระบวนกำรสร้ำงมรดกวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกจิวัฒนธรรม 26. จ ำนวนวิสำหกจิวัฒนธรรมทีไ่ด้รับกำรพฒันำ 6 191,400            

 - พฒันำแหล่งมรดกวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
 - ออกแบบต่อยอดมรดกทำงวัฒนธรรมโดยใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค์
 - พฒันำมรดกทำงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
 - เพิม่มูลค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมด้วยกลไกด้ำนกำรตลำด

กลยทุธ์ : 4.3 244,900            
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่า 4.3.1 พัฒนาองค์กรให้เปน็มิตรกับ 159,100            
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 4.3.1.1 ก ำหนดพืน้ทีใ่นมหำวิทยำลัยเพือ่ปกปักรักษำให้มีลักษณะเป็นป่ำ 27. จ ำนวนนวัตกรรมทีผ่ลักดันให้เกดิกำร 6 7,500               

(หมวดสถำนทีแ่ละโครงสร้ำงพืน้ฐำน : UI Green matrix 2017) พฒันำองค์กรตำมองค์ประกอบของ 

4.3.1.2 กำรส่งเสริมกำรใชอ้ปุกรณ์ประหยดัพลังงำน (หมวดพลังงำนและกำร Green Campus -                  
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ : UI Green matrix 2017)

4.3.1.3 ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรใชก้ระดำษและพลำสติก (หมวดกำรใชข้องเสีย 5,000               
 : UI Green matrix 2017)

4.3.1.4 จดักจิกรรมกำรอนุรักษ์และพฒันำส่ิงแวดล้อมตำมอตัลักษณ์เชงิพืน้ทีร่่วมกบัชมุชน 146,600            
4.3.1.5 ด้ำนกำรบริหำรจดักำรน้ ำ (หมวดน้ ำ : UI Green matrix 2017) -                  
4.3.1.6 ด้ำนกำรจดักำรขนส่ง -                  
4.3.1.7 ด้ำนกำรศึกษำ -                  

4.3.2 แก้ปญัหาดา้นสิ่งแวดล้อมที่มีผล 72,000             
กระทบเชิงพ้ืนที่ 4.3.2.1 จดัท ำ Value Chain กำรจดักำรขยะ 28. จ ำนวนชมุชนทีม่ีส่วนร่วมในกำรแกป้ัญหำ 6 72,000             

กำรจดักำรขยะ
4.3.3 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ -                  

ให้มีความเชีย่วชาญดา้นการท านุบ ารุง 4.3.3.1 ก ำหนดสัดส่วนภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ให้สอดคล้องกบั -                  
ศิลปวฒันธรรม (สิ่งแวดล้อม) รูปแบบกำรพฒันำผู้สอนรูปแบบใหม่

4.3.4 สร้างนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ -                  
4.3.4.1 ก ำหนดคุณลักษณะควำมเป็นมืออำชพี -                  
4.3.4.2 พฒันำศักยภำพนักส่ิงแวดล้อมสู่ควำมเป็นมืออำชพี -                  
4.3.4.3 สร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตำมอตัลักษณ์ของศรีวิชยั -                  

4.3.5 บรูณาการงานท านุบ ารุงศิลป 13,800             
วฒันธรรม (สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับ 4.3.5.1 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) -                  
พันธกิจอ่ืน ร่วมกนัระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.3.5.2 ประกวดผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ทีบู่รณำกำร 13,800             
กบักำรเรียนกำรสอนและพนัธกจิอื่น
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,007,484,410   
พันธกิจ 2 : สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
พันธกิจ 3 : ให้บริการแก่สังคมดว้ยนวตักรรมสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื
พันธกิจ 4  : สืบทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรมสร้างสรรค์
เปา้ประสงค์ : องค์กรสมัยใหม่ 29. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรองค์กร 80 1,007,484,410   
ที่ใช้นวตักรรมในการบริหารจดัการ เพือ่ขบัเคล่ือนพนัธกจิ

1,007,484,410   

กลยทุธ์ : 5.1 10,619,360        

5.1.1 ผลักดนัให้ผู้บริหารทุกระดบั -                  

ความส าเร็จ ขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การ 5.1.1.1 จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรขบัเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติของผู้บริหำร -                  

ปฏิบตัิ ทุกระดับอยำ่งสม่ ำเสมอ

5.1.1.2 สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรขบัเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติ -                  

5.1.1.3 ก ำหนดมำตรกำรในกำรขบัเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติ -                  

5.1.2 สร้างการรับรูแ้ผนยทุธศาสตร์ -                  
สู่บคุลากรอยา่งทั่วถึง 5.1.2.1 จดักจิกรรมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรขบัเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติ 30. ร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 80 -                  

5.1.2.2 เพิม่ชอ่งทำงกำรส่ือสำรแผนสู่กำรปฏิบัติ บรรลุเป้ำหมำย -                  
5.1.2.3 ใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจทิัลในกำรก ำกบั ติดตำม และประเมินผลแผน -                  

ยทุธศำสตร์
5.1.2.4 เชื่อมโยงผลกำรประเมินแผนยทุธศำสตร์กบักำรประเมินผลกำรปฏิบัติ -                  

รำชกำร
5.1.3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มีความ 10,619,360        

สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ 5.1.3.1 จดัท ำแผนงำน/โครงกำรมุ่งเป้ำตำมยทุธศำสตร์ 10,476,360        
5.1.3.2 จดัสรรงบประมำณทีม่ีควำมสอดคล้องกบัแผนและทิศทำงกำรพฒันำมหำวิทยำลัย -                  
5.1.3.3 สร้ำงเครือขำ่ยเพือ่เชื่อมโยงแหล่งงบประมำณจำกภำยนอก -                  
5.1.3.4 ใชร้ะบบเทคโนโลยดิีจทิัลในกำรก ำกบั ติดตำม และประเมินผลแผนยทุธศำสตร์ -                  
5.1.3.5 ทบทวนแผนยทุธศำสตร์ให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลง 143,000            
5.1.3.6 เชื่อมโยงผลกำรประเมินแผนยทุธศำสตร์กบักำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร -                  

พันธกิจ 1 : ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปา้หมายประเทศ

ยทุธศาสตร์ : 5.สร้างระบบการ

บริหารจดัการสมัยใหม่เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์สู่
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 5.2 20,000             
พัฒนานวตักรรมการให้บริการ 5.2.1 พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือ 20,000             
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล รองรับการเปลี่ยนแปลง 5.2.1.1 พฒันำระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service 31. จ ำนวนระบบกำรให้บริกำรแบบ 4 -                  

 -  ส ำหรับนักศึกษำ One stop service
 -  ส ำหรับบุคลำกร 32. จ ำนวนนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วย 15
 -  ส ำหรับบุคคลทัว่ไป เทคโนโลยดิีจทิัล

5.2.1.2 ส่งเสริมและประกวดแขง่ขนันวัตกรรมด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยี -                  
ดิจทิัล

5.2.1.3 พฒันำระบบกำรให้บริกำรโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล 20,000             
5.2.1.4 พฒันำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำร (Service mind) -                  

กลยทุธ์ : 5.3 918,952,550      
5.3.1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวฒิุและการเข้าสู่ 1,352,320         

ต าแหน่งทางวชิาการและต าแหน่ง 5.3.1.1 สนับสนุนให้บุคลำกรพฒันำตนเองให้มีคุณวุฒิทีสู่งขึ้น -                  
ทางวชิาชีพที่สูงขึน้ 5.3.1.2 พฒันำระบบกำรเขำ้สู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวิชำชพี 500,000            

5.3.1.3 พฒันำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงตำมสำยงำน 852,320            

5.3.2 พัฒนาทรัพยากรบคุคลให้มี 917,600,230      
ความเชีย่วชาญตามอัตลักษณ์ 5.3.2.1 พฒันำทักษะกำรส่ือสำร ทักษะกำรปฏิบัติ และเทคโนโลยดิีจทิัล 33. ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนหลักสูตรฝึกอบรม 70 1,693,100         
คนศรีวชิัย  - ผู้บริหำร ด้ำนเทคโนโลยดิีจทิัลและกำรส่ือสำร

 - บุคลำกรสำยวิชำกำร 34. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนทีส่อบผ่ำน 70
 - บุคลำกรสำยสนับสนุน สมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษทีม่หำวิทยำลัย

5.3.2.2 พฒันำสมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษแกบุ่คลำกรสำยสนับสนุน ก ำหนด 1,348,800         
5.3.2.3 ส่งเสริมสวัสดิกำรเพือ่สร้ำงแรงจงูใจในกำรปฏิบัติงำน -                  

5.3.2.4 จดัต้ังสถำบันพฒันำคนศรีวิชยั -                  

5.3.2.5 เสริมสร้ำงทักษะชวีิตของบุคลำกร 914,558,330      

 - สนับสนุนให้เกดิควำมสำมัคคี มีทัศนคติเชงิบวก

 - มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและหน้ำที ่เพือ่สนับสนุนกำรผลิตนักปฏิบัติ

 - พฒันำบุคลำกรให้มีบุคลิก 3C

(Critical thinking ,Creative thinking ,Conceptual thinking)

พัฒนาทรัพยากรบคุคลสู่การ
เปน็องค์กรสมัยใหม่
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งบประมาณ
ประจ าปี 2564

ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย (บาท)

พันธกิจ / เป้าประสงค์
ยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์

มาตรการ แผนงาน / โครงการ
ตวัชี้วดั / ค่าเป้าหมาย ระดบัเป้าประสงค์ และระดบั

มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยทุธ์ : 5.4 1,672,500         
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ 5.4.1 บริหารจดัการองค์กรเพ่ือรองรับการ 1,472,500         
สมัยใหม่ดว้ยนวตักรรม เปลี่ยนแปลง 5.4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร -                  

5.4.1.2 พฒันำกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกจิ -                  
5.4.1.3 พฒันำระบบ Big Data เพือ่สนับสนุนกำรวินิจฉยั ส่ังกำร และกำรตัดสินใจ -                  
5.4.1.4 พฒันำระบบกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 460,000            
5.4.1.5 พฒันำระบบควบคุมภำยในเพือ่รองรับกำรเปล่ียนแปลง 721,200            
5.4.1.6 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นกำรใชน้วัตกรรมส ำหรับกำรบริหำรจดักำร 291,300            

5.4.2 บริหารจดัการทรัพยากรบคุคล 200,000            
รูปแบบใหม่ 5.4.2.1 พฒันำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกบัทิศทำงกำรพฒันำ -                  

มหำวิทยำลัยโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล
5.4.2.2 บริหำรจดักำรบุคลำกรสำยวิชำกำรให้มีสัดส่วนสอดคล้องกบัรูปแบบกำรพฒันำ -                  

ผู้สอนรูปแบบใหม่
5.4.2.3 บริหำรจดักำรบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีสัดส่วนสอดคล้องกบัทิศทำงกำรพฒันำ -                  

มหำวิทยำลัย
5.4.2.4 พฒันำระบบสวัสดิกำรและกำรสร้ำงแรงจงูใจ 200,000            

กลยทุธ์ : 5.5 76,220,000        
สนับสนุนระบบนิเวศน์ 5.5.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้อง 75,580,000        
(Ecosystem) ที่เอ้ือตอ่การพัฒนา กับการเปน็องค์กรสมัยใหม่ 5.5.1.1 พฒันำพืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรเรียน -                  
มหาวทิยาลัย รู้ของคนรุ่นใหม่

5.5.1.2 พฒันำอำคำรสถำนที ่ระบบสำธำรณูปกำร ภูมิทัศน์ และผลักดันกำรบริกำรด้ำน 75,580,000        
ต่ำงๆ เพือ่เขำ้สู่กำรเป็นองค์กรสมัยใหม่

5.5.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี 50,000             
ดจิทิัลที่เอ้ือตอ่การปฏิบตังิาน 5.5.2.1 พฒันำโครงขำ่ยอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงอยำ่งทัว่ถงึ -                  

5.5.2.2 จดักำรทรัพยำกรเทคโนโลยสีำรสนเทศอยำ่งเหมำะสมและเพยีงพอ -                  
5.5.2.3 สนับสนุนกำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยดิีจทิัล 50,000             

5.5.3 สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาครัฐ 590,000            
และเอกชน 5.5.3.1 เชื่อมโยงและสร้ำงสัมพนัธมิตรร่วมกบัเครือขำ่ย 220,000            

5.5.3.2 สนับสนุนกำรเชื่อมต่อเครือขำ่ยร่วมกบัพนัธมิตรอื่น 370,000            
รวมทั้งสิ้น 1,253,265,470   
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก
61,491,900 168,566,600 230,058,500

61,491,900 168,566,600 230,058,500

61,491,900 168,566,600 230,058,500

2,723,800 0 2,723,800

1.1.1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษารูปแบบใหม่ ส าหรับ
หลกัสตูรแบบ Formal และ Informal

2,723,800 0 2,723,800

 1.1.1.1 พัฒนาหน่วยรับเข้าศึกษา 0 0 0
 1.1.1.2 สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย 
(Education Pipeline)

41,600 0 41,600

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

 1.1.1.3 จดัท าค่ายการเรียนรูเ้ฉพาะทาง 283,800 0 283,800
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

พันธกิจที่ 1: ผลติก าลงัคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เป้าประสงค์ :นักปฏบิัตมิืออาชีพเพ่ือพัฒนาสงัคมในระดบั
ภมูิภาคดว้ยนวตักรรม

ยทุธศาสตร์ : 1.สร้างความโดดเดน่และเป็นเลศิเฉพาะทาง
ตามอัตลกัษณ์เชิงพ้ืนที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร

12 ธ.ค.-63 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  1. โครงการค่าย MT นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ 
( Edutainment MT camp VER.3)

50,000

41,600 2 10 0

1.1 พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยั

  1. โครงการ Education Pipeline เสริมสร้างเครือขา่ย
สถานศึกษา

41,600

พ.ย 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  3. โครงการค่ายโรโบติกแคมป์ คร้ังที่ 3 25,000 25,000

28,800 10 15 55 80

ม.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการค่ายอยากเป็นวศิวกร มทร.ศรีวชิยั #2 28,800

50,000 30 10 0 40

วทิยาลัยรัตภมูิ15 5 25 45 ธ.ค.-63

แผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2564
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.1.1.4 สร้างความเชื่อมโยงการรับเข้าศึกษากับเครือข่าย
เป้าหมาย

2,283,400 0 2,283,400

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

  5. โครงการ Petroleum Youth Camp #3 and Roadshow 100,000

4 15 24 ธ.ค.-63 วทิยาลัยรัตภมูิ  4. โครงการค่ายต้นกล้าวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร คร้ังที่ 1 15,000 15,000 5

ก.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  1. โครงการเปิดโลกวชิาการ และวชิาชพี Smart Engineering 
for All OPEN HOUSE 2021

83,400 83,400

65,000 12 8 40 60

พ.ย 63-ธ.ค. 63 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  6. โครงการ Eng Tech Camp 65,000

100,000 0 3 500 503

  3. โครงการเชื่อมโยงการรับเขา้ศึกษากบัเครือขา่ยเป้าหมาย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 :กจิกรรมยอ่ยที่ 1 แนะแนวสัญจร

20,000

92 110 535 ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  2. โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2021 130,000 130,000 333

130 0 120 250 ม.ค.-64

พ.ค 64-ก.ค. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง50,000 0 40 60 100

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  4. โครงการเชื่อมโยงการรับเขา้ศึกษากบัเครือขา่ยเป้าหมาย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 :กจิกรรมยอ่ยที่ 2 เครือขา่ยครูแนะแนว

50,000

20,000 0 3 500 503
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

 1.1.1.5 พัฒนาระบบการตลาดดจิทิัลส าหรับการรับเข้าศึกษา
 (การผลติสื่อ ประชาสมัพันธ์ แรงจงูใจ)

115,000 0 115,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

  5. โครงการแสดงผลงานวชิาการและแนะแนวการศึกษา 2,000,000 2,000,000

  2. โครงการพี่ชวนน้องกา้วสู่ร้ัว มทร.ศรีวชิยั วทิยาลัยรัตภมู ิ
และผลิตส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อการแนะแนว

35,000

15 0 25 ม.ีค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

ส านักงานอธกิารบดี

  1. โครงการพัฒนาระบบการตลาดดิจทิัลด้วยส่ือประชาสัมพันธ์
ส าหรับการรับเขา้ศึกษา

20,000 20,000 10

500 150 1100 1750 ต.ค 63-ก.ย. 64

พ.ย 2563 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  4. โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรการจดัการนวตักรรมทาง
ธรุกจิ

20,000 20,000

30,000 1 1 2000 2002 1. จ านวนนักศึกษาที่สนใจ
สมคัรรับเขา้ศึกษาไมน่้อยกวา่
 100 คน

ต.ค 63-ก.พ. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

  3. โครงการพัฒนาระบบการตลาดดิจทิัลส าหรับการรับเขา้
ศึกษาโดยใชโ้ฆษณาแบบบูสโพส

30,000

35,000 0 0 5000 5000

7 0 32 ต.ค 63-ธ.ค. 63 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  5.โครงการการพัฒนาระบบการตลาดดิจทิัลในการ
ประชาสัมพันธว์ทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

10,000 10,000 25

0 4 100 104 ก.ค. 64-ส.ค. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1,083,500 0 1,083,500

1.2.1 พัฒนาหลกัสตูรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์เชิงพ้ืนที่

1,083,500 0 1,083,500

 1.2.1.1 พัฒนาหลกัสตูรที่มีสอดคลอ้งกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

683,500 0 683,500

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

60 ธ.ค. 63-ก.พ. 64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

30,000

60,000 0 40 20

1.2.พัฒนาหลกัสตูรให้มีความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์และ
ทิศทาง การพัฒนามหาวทิยาลยั

  1. โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ที่มคีวามสอดคล้อง
กบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

60,000

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  4. โครงการยกร่างและวพิากษ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ

280,000 280,000

30,000 0 50 0 50

ก.พ. 64-ม.ิย. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  3. โครงการปรับมมุคิดกระบวนทัศน์สู่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การเปล่ียนแปลง

30,000

30,000 0 35 7 42

  6. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การวพิากษ์หลักสูตร
ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง)

32,000

12 4 16 ม.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  5. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การยกร่างหลักสูตร
ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง)

32,000 32,000 0

0 40 0 40 ต.ค 63-ก.ย. 64

ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์46,500 0 25 0 25

ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  7. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การยกร่างหลักสูตร
วศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง)

46,500

32,000 0 12 4 16
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  8. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การวพิากษ์หลักสูตร
วศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง)

46,500 46,500

  10. โครงการวพิากษ์หลักสูตรวทิยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 โครงการวพิากษ์หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรมและการจดังาน

15,000

12 3 15 ส.ค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  9. โครงการวพิากษ์หลักสูตรวทิยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 โครงการวพิากษ์หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี

15,000 15,000 0

0 25 0 25 พ.ค 2564

พ.ย 2563 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  12.โครงการวพิากษ์หลักสูตร หลักสูตรวชิาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....):กจิกรรมที่ 2 การ
วพิากษ์หลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....)

5,400 5,400

9,000 0 9 3 12

เม.ย.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  11.โครงการวพิากษ์หลักสูตร หลักสูตรวชิาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....):กจิกรรมที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....)

9,000

15,000 0 19 3 22

  14.โครงการการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการวพิากษ์
หลักสูตร หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....):
กจิกรรมที่ 2 การด าเนินการวพิากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)

7,200

11 4 15 ต.ค 2563 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  13.โครงการการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการวพิากษ์
หลักสูตร หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....):
กจิกรรมที่ 1 การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)

9,900 9,900 0

0 9 3 12 พ.ย 2563

พ.ย 2563 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

20,000 0 20 4 24

ธ.ค.-63 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  15.โครงการวพิากษ์หลักสูตรพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ 20,000

7,200 0 11 3 14
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.2.1.2 พัฒนาหลกัสตูรระยะสั้น 400,000 0 400,000
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. โครงร่างหลักสูตร Non 
degree เพื่อใชใ้นการเทียบ
โอนรายวชิากบัหลักสูตร 
degree ได้

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเขา้ใจหลักสูตร 
Non degree ไมน่้อยกวา่ร้อย
ละ 80

3. ชดุวชิาส าหรับหลักสูตร 
Non degree ไมน่้อยกวา่ 8 
รายวชิา

4. ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจใน
การเรียนหลักสูตร Non 
degree ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

 1.2.1.3 พัฒนาหลกัสตูรบูรณาการเรียนกับการท างาน (WIL) 0 0 0
 1.2.1.4 พัฒนาหลกัสตูรสหวทิยาการ 0 0 0
 1.2.1.5 พัฒนาหลกัสตูรการศึกษาระดบัปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส.)

0 0 0

 1.2.1.6 พัฒนาหลกัสตูรที่เปิดสอนร่วมกับมหาวทิยาลยัใน
ตา่งประเทศ

0 0 0

125,000 0 125,000
1.3.1 เร่งพัฒนากระบวนการการจดัการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning

125,000 0 125,000

  16.โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การปรับปรุงหลักสูตรและ
การวพิากษ์หลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

45,000 45,000

55 2 57 พ.ย 63-ส.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

1.3.พัฒนาการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning

วทิยาลัยรัตภมูิ

  1. โครงการปฏรูิปการศึกษาบนโปรแกรมการศึกษาแบบ NON
 DEGREE ส าหรับกา้วเขา้สู่ยคุ NEW NORMAL

400,000 400,000 0

0 40 20 60 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชพีชั้นสูง ด้าน
บริหารธรุกจิ อยา่งน้อย 3 
หลักสูตร

ก.พ. 64-พ.ค 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.3.1.1 พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนแบบ 
Active Learning

125,000 0 125,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

 1.3.1.2 พัฒนาวธิีการวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกับ
วธิีการเรียนรูแ้บบ Active Learning

0 0 0

 1.3.1.3 สนับสนุนการพัฒนาการจดัการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning

0 0 0

 1.3.1.4 ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา 0 0 0

563,300 0 563,300
1.4.1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญดา้นวชิาชีพ 392,300 0 392,300

  1. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning

30,000

ม.ีค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  3.โครงการการจดักจิกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบ 
Active Learning

0 0

20,000 40 5 0 45

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการการจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน (WIL)
 ในรูปแบบการเรีรยนรู้นอกห้องเรียน

20,000

30,000 0 70 0 70

5 32 72 พ.ย 63-เม.ย. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  4.โครงการฝึกอบรมวชิาชพีตามแผนการจดัการเรียนการสอน
แบบบ Work Integrated Leaning: WIL

75,000 75,000 35

4 4 30 38 ก.พ.-64

1.4.พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.4.1.1 พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญดา้นวชิาชีพตาม
สาขาเป้าหมายการพัฒนาของมหาวทิยาลยั

253,000 0 253,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

 1.4.1.2 ตดิตามผลจากพัฒนาผู้สอนตามสาขาวชิาชีพสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์

0 0 0

 1.4.1.3 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญดา้นวชิาชีพ

0 0 0

 1.4.1.4 ถ่ายทอดองค์ความรูด้า้นวชิาชีพจากรุน่สู่รุน่ 139,300 0 139,300
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

8 เม.ย. 64-ม.ิย. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวชิาชพีของอาจารยใ์นสถาน
ประกอบการ

48,000

100,000 0 8 0  1. โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพีส าหรับบุคลากรในสถาน
ประกอบการ

100,000

ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  4.โครงการศึกษาดูงาน Smart farm 20,000 20,000

85,000 0 32 0 32

ม.ิย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  3. โครงการอบรม E & T RUTS Smart Teacher Model 85,000

48,000 0 2 0 2

20 0 40 ก.พ.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการการถา่ยทอดองค์ความรู้จากพี่ให้น้องสู่บัณฑิตนัก
ปฏบิัติ

42,000 42,000 20

0 0 0 0 ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.4.1.5 ก าหนดสาขาเป้าหมายการพัฒนาของมหาวทิยาลยั 0 0 0
1.4.2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญดา้นจดัการเรียนรู้ 50,000 0 50,000
 1.4.2.1 เพ่ิมศักยภาพผู้สอนดา้นการจดัการเรียนรูด้ว้ย
นวตักรรม

50,000 0 50,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

 1.4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผู้สอน (คณะกรรมการ Audit
 +นักศึกษา)

0 0 0

 1.4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผู้สอนกับการประเมินผล
ปฏบิัตริาชการ

0 0 0

1.4.3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิัลและการสื่อสาร

121,000 0 121,000

  2. โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านวชิาชพีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อา
กรพัฒนาผู้สอนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวชิาชพี สู่การเป็น Smart 
Teacher

20,000

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  4. โครงการ ถา่ยทอดประสบการณ์และความรู้สู่ศิษยเ์กา่ 
เส้นทางอาชพีในยคุดิจทิัล

20,000 20,000

57,300 222 22 6 250

ม.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  3. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สู่
ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มอือาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การ
แบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการประยกุต์ใชค้วามรู้จากที่เรียนสู่
ที่ท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อความเป็นบัณฑิตมอือาชพี

57,300

20,000 0 60 0 60

  1. โครงการจดัท าและประกวดต าราเรียนรองรับการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Digital Learning Education

50,000

10 50 90 ก.ย.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  5.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์วชิาการและวชิาชพี
ศิษยเ์กา่และศิษยป์ัจจบุัน

0 0 30

0 25 175 200 ก.ย.-64

1. มตี าราผ่านการประเมนิ
อยา่งน้อย 5 เล่ม

ม.ิย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

50,000 0 30 0 30
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.4.3.1 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 
( LMS , MOOC)

106,000 0 106,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มตี ารา /ส่ือทางวชิาการ อยา่งน้อย 1
 ผลงาน

2. ต ารา /ส่ือทางวชิาการ ได้รับการ
เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ

 1.4.3.2 พัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษแก่ผู้สอน 0 0 0
 1.4.3.3 สร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ
และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ

0 0 0

 1.4.3.4 สร้างระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
 จากการเรียนการสอนออนไลน์ ระหวา่งสถาบันการศึกษา

0 0 0

 1.4.3.5 พัฒนาผู้สอนดา้นการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ 15,000 0 15,000
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1.4.4 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการสอน

0 0 0

 1.4.4.1 ก าหนดสดัสว่นภาระงานสอนให้สอดคลอ้งกับ
รูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่

0 0 0

20,165,790 123,420,100 143,585,890

1.5.1 สร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู ้(Ecosystem) 19,785,790 123,420,100 143,205,890

พ.ย 2563 คณะบริหารธรุกจิ

  2. โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบ MOOC 80,000 80,000

26,000 0 34 0 34  1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด้์าน IT การสร้างส่ือการ
เรียนการสอนด้วยระบบ Learning Management System 
LMS

26,000

30 0 30 เม.ย.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา 15,000 15,000 0

30 6 0 36 ม.ค.-64

1.5.พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอ้ือตอ่การเรียนรู้
รูปแบบใหม่
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.5.1.1 จดัให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู ้(Ecosystem) 19,785,790 123,420,100 143,205,890

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

160 ม.ค. 64-ม.ีค. 64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ):
คร้ังที่ 2 จดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศคร้ังที่ 2

44,850

43,000 100 60 0  1. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ):
คร้ังที่ 1 จดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศคร้ังที่ 1

43,000

ม.ค. 64-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 
พื้นที่ไสใหญ่

553,560 553,560

174,030 100 25 0 125

เม.ย. 64-ม.ิย. 64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

174,030

44,850 100 60 0 160

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 73,790

350 0 400 ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  5. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 
พื้นที่ไสใหญ่

34,000 34,000 50

1304 350 0 1654 ต.ค 63-ก.ย. 64

ต.ค 63-ก.ย. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ73,790 250 40 0 290

26



ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.5.1.2 สนับสนุนสื่อการเรียนรูด้จิทิัล 0 0 0
1.5.2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิัลส าหรับ
การเรียนรู้

0 0 0

 1.5.2.1 เพ่ิมช่องทางการจดัการเรียนการสอน Online 0 0 0
1.5.3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยดีจิทิัลเพ่ือการ
จดัการเรียนรู้

0 0 0

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส่วนกลางสงขลา

  8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 200,060 200,060

99,860 0 0 0 0  7. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ) 99,860

41 0 551 ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ส่วนกลางสงขลา

ส่วนกลางสงขลา

  9. โครงการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ 35,100 35,100 510

0 0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  11.โครงการพัฒนายกระดับห้องปฏบิัติการให้ได้มาตรฐานและ
มปีระสิทธภิาพ

0

327,580 1000 50 20 1070  10. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ):
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง ทรัพยากรสารสนเทศ
 และวสัดุอปุกรณ์แผนกทรัพยากรการเรียนรู้

327,580

ส านักงานอธกิารบดี0 0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64

ก.ค. 64-ก.ย. 64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  12.โครงการสนับสนุนเคร่ืองมอื ครุภณัฑ์ ส าหรับการจดั
การศึกษา

18,199,960 123,420,100 141,620,060

0 20 0 0 20
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการ
เรียนรูรู้ปแบบใหม่

0 0 0

 1.5.3.2 สนับสนุนอุปกรณ์การเข้าถึงเทคโนโลยดีจิทิัล 0 0 0
 1.5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการเครือข่ายเทคโนโลยี
ดจิทิัล

0 0 0

1.5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกดา้น
ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอ้ือตอ่การเรียนรู้

380,000 0 380,000

 1.5.4.1 สง่เสริมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศน์ (Ecosystem)
 จากเครือข่ายความร่วมมือ

380,000 0 380,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

1. มบีทความวชิาการอยา่ง
น้อย 1 บทความ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้อยา่งน้อยร้อยละ 80

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจจากโครงการ
อยา่งน้อยร้อยละ 80

พ.ค 2564 ส่วนกลางสงขลา

  2. โครงการการเสวนาและสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืการผลิต
ครูอาชวีศึกษาและนักเทคโนโลยกีบัสถานศึกษาเครือขา่ยและ
สถานประกอบการ

80,000

200,000 1030 35 935 2000  1. โครงการนัดพบสถานประกอบการ 200,000

2 18 0 20 ส.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

พ.ค 2564 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  3. โครงการการศึกษาเรียนรู้ขา้มแดนสู่การพัฒนาระบบนิเวศ 
(Ecosystem) กบับริบทการเรียนการสอนไทยยคุดิจทิัล
แพลตฟอร์ม

100,000 100,000

80,000 50 30 15 95 1. มเีครือขา่ยความร่วมมอื
อยา่งน้อย 2 เครือขา่ย
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
22,320,170 45,146,500 67,466,670

1.6.1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏบิัตมิืออาชีพ 22,320,170 45,146,500 67,466,670
 1.6.1.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะ
วชิาชีพขององค์กรภายนอก

212,100 0 212,100

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

200 ม.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเขา้สู่การทดสอบ
สมรรถนะวชิาสถาปัตยกรรม

43,000

47,600 200 0 0

1.6.พัฒนาความเป็นเลศิและโดดเดน่เฉพาะทางดา้นการปฏบิัติ

  1. โครงการอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมระดับภาคีวศิวกร

47,600

ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  4. โครงการฝึกสมรรถนะวชิาชพีจากองค์กรภายนอก:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

20,000 20,000

71,500 60 8 1 69

ส.ค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  3. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมระดับภาคีวศิวกร

71,500

43,000 60 10 10 80

0 0 27 ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  5. โครงการฝึกสมรรถนะวชิาชพีจากองค์กรภายนอก:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 สาขาวชิาวศิวกรรมกอ่สร้าง

30,000 30,000 27

40 0 0 40 ม.ีค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.6.1.2 สง่เสริมการน าผลงานดา้นนวตักรรมของผู้เรียนสู่เวที
การประกวดแข่งขันและการน าไปใช้ประโยชน์

3,260,400 0 3,260,400

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวชิาการและวชิาชพีให้กบั
นักศึกษาเพื่อการประกวดแขง่ขนั

27,000

พ.ย 63-ก.ย. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  3. โครงการประกวดร้านติดดาว 5,000 5,000

45,000 50 10 0 60

ม.ีค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏบิัติ :กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ ประกวด 
แขง่ขนัผลงานของนักศึกษา

45,000

27,000 10 5 0 15

  5. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้วยการเขา้ร่วมการ
แขง่ขนั ประจ าปี 2564

100,000

10 0 50 ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  4. โครงการเผยแพร่ น าเสนอ ผลงานนักศึกษา 150,000 150,000 40

200 30 0 230 ส.ค.-64

ม.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

350,000 45 9 0 54

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  6. โครงการร่วมสัมมนาและการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการด้าน
บริหารธรุกจิของ 9 มทร.

350,000

100,000 40 10 0 50
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  7. โครงการแขง่ขนัราชมงคลวชิาการวศิวกรรมระดับชาติ คร้ังที่
 13

347,500 347,500

  9. โครงการสัมมนาทางวชิาการและการแขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการด้านบริหารธรุกจิ 9 มทร. คร้ังที่ 9

350,000

1 0 8 ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  8. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างความโดดเด่น
เฉพาะทางและความเป็นเลิศทางวชิาการ

42,000 42,000 7

42 28 0 70 ก.พ.-64

พ.ย 63-ก.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  11. โครงการ HR Genius 2021 69,400 69,400

100,000 12 8 0 20

ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  10. โครงการพัฒนานวตักรรมงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศทางด้านวชิาการ

100,000

350,000 30 24 0 54

13 62 150 ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  12. โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาชพีบัญชรีะดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชั้นสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้ คร้ังที่ 12

50,000 50,000 75

120 34 16 170 พ.ย 2563
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  13. โครงการพัฒนาทักษะวชิาการศิลปศาสตร์ 9 มทร. 375,000

ธ.ค.-63 คณะศิลปศาสตร์

  15. โครงการแขง่ขนัทักษะการส่ือสารในยคุ Thailand 4.0 26,500 26,500

35,000 70 30 0 100

ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

  14. โครงการประกวดนวตักรรมจากการเรียนนการสอนแบบ 
Active Learning

35,000

375,000 45 25 0 70

  17. โครงการการจดัแสดงและแขง่ขนัทักษะวชิาการทาง
นวตักรรมดิจทิัลส าหรับอาชวีศึกษาและอาชพี (IED- Digital 
Tech Week 2021)

200,000

3 0 13 ต.ค 63-ก.ย. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะศิลปศาสตร์

  16. โครงการเขา้ร่วมน าเสนอแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 30,000 30,000 10

200 10 0 210 ม.ค.-64

ก.พ.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

200,000 150 34 0 184
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

ม.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  19. โครงการการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการระดับชาติเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจ าปี 
2564 งาน Teaching Academy 2021

300,000 300,000

35,000 25 10 0 35 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้เป็น
ตัวแทนไปแขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการ

  18. โครงการการประกวดแขง่ขนัการสอนอาชวีศึกษาแบบ 
Active Learning และการประกวดแขง่ขนัทักษะ Soft Skill 
ทางด้านศิลปวฒันธรรม

35,000

  21. โครงการเสริมสร้างทักษะทางวชิาการ 9 มทร.:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวชิาการด้านบริหารธรุกจิ
 9 มทร.

90,000

20 20 120 1. มผีลงานวชิาการอยา่งน้อย
 10 ผลงาน

ม.ิย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  20. โครงการประกวดประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์เทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการพัฒนาเมอืง

100,000 100,000 80

50 20 0 70 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการที่ได้รับ
รางวลัไปน าเสนอผลงานทาง
วชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ

ก.พ.-64

ก.พ.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

60,000 7 4 0 11

ม.ค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  22. โครงการเสริมสร้างทักษะทางวชิาการ 9 มทร.:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวชิาการด้านศิลปศาสตร์ 
9 มทร.

60,000

90,000 8 2 0 10
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.6.1.3 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวชิาชีพของมหาวทิยาลยั 0 0 0
 1.6.1.4 พัฒนากระบวนการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียน 18,653,670 45,146,500 63,800,170

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  23. โครงการส่งเสริมนักศึกษาน าเสนอผลงานนวตักรรม
ระดับชาติ

53,000 53,000

  25.โครงการสัมมนาและการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการด้าน
บริหารธรุกจิ คร้ังที่ 6

98,900

6 0 28 ม.ค. 64-ม.ีค. 64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  24. โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนัราชมงคลวชิาการวศิวกรรม
ระดับชาติ

200,000 200,000 22

3 2 0 5 ก.ค. 64-ก.ย. 64

ก.พ.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  27.โครงการจดัประกวดผลงานนวตักรรมของนักศึกษาสู่การใช้
ประโยชน์ต่อสังคม

0 0

21,100 0 3 5 8

ก.พ.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  26.โครงการการเขา้ร่วมงานประชมุวชิาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภมูภิาคเอเชยี (AUC2)

21,100

98,900 21 5 0 26

20 0 80 ม.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ Smart Farmer 35,600 35,600 60

65 0 0 65 ก.พ.-64

ม.ีค. 64-พ.ค 64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

35,000 50 7 0 57  2. โครงการเตรียมความพร้อมการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์
การประมงระดับปริญญาตรี

35,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ด้านการจดัการสุขภาพ
มา้ การจดัการคอกมา้ ด้าน
พฤติกรรมและนิสัยมา้ การ
ควบคุมบังคับมา้ การเขา้หามา้
 และการขึ้นมา้อยา่งถกูต้อง
และปลอดภยั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัสนามขี่มา้ 
อปุกรณ์ที่ใชใ้นการขี่มา้ 
อปุกรณ์ท าความสะอาดมา้ 
และสามารถใชอ้ปุกรณ์
เกี่ยวกบัมา้ การแปรงขนมา้
อยา่งถกูวธิี

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
ขึ้น-ลงจากหลังมา้ได้ สามารถ
ใชบ้ังเหียนในการบังคับมา้
เล้ียวซ้ายเล้ียวขวาได้ รวมถงึ
สามารถใชน้่องในการบังคับมา้
ได้

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
ขี่มา้ในสนามแบบวิง่เรียบ วิง่
เรียบยกตัว และวิง่โขยกได้

  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะวชิาชพีส าหรับนักศึกษา:
กจิกรรมที่ 3 การอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี

5,000

48 2 0 50 เม.ย. 64-พ.ค 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

ม.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  4. โครงการฝึกทักษะนักศึกษาทางด้านการขี่มา้และการ
ควบคุมบังคับมา้

50,000 50,000

5,000 45 5 0 50
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้พื้นฐานการด า
น้ า ร้อยละ 90

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบภาคปฏบิัติการด าน้ า
ต้ืน

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

เม.ย. 64-พ.ค 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏบิัติ :กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพการจดัการศึกษา

15,000 15,000

50,000 48 2 0 50  5. โครงการฝึกทักษะนักศึกษาทางด้านด าน้ า 50,000

  8. โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะเสริม
อาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การท าผลิตภณัฑ์กล่ินอโรมา่จาก
สมนุไพรไทย

6,000

130 820 1250 ส.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  7. โครงการ Science Week 2021 40,000 40,000 300

100 20 0 120 พ.ย 63-ก.ย. 64

ก.พ.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  10. โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะเสริม
อาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้เป็นของที่ระลึก

5,000 5,000

9,000 35 5 0 40

ก.พ.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  9. โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะเสริม
อาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 ผลิตเจลล้างมอืและสเปรยแ์อลกอฮอล์
ล้างมอื

9,000

6,000 35 5 0 40

  12. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ท าบัญช ีผู้สอบบัญชภีาษีอากรและผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

10,000

0 0 15 ม.ีค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  11. โครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร คณะเทคโนโลยี
การจดัการ

15,000 15,000 15

35 5 0 40 ก.พ.-64

ก.พ.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

10,000 150 20 0 170
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  14. โครงการปูพื้นฐานการลงทุนให้กบักลุ่ม Gen-Z 10,000 10,000

10,000 73 17 10 100  13. โครงการนักบัญชสี านึกรักบ้านเกดิคร้ังที่ 6 10,000

  16. โครงการนวตักรรมการเกษตรและอาหารปี 2564 50,000

50 40 300 ส.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  15. โครงการการจดัการนวตักรรมการเกษตรและสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ ปี 2564

100,000 100,000 210

20 5 0 25 ก.พ.-64

ส.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  18. โครงการค่ายฝึกภาคสนามงานส ารวจ (Field Survey 
Camp)

125,400 125,400

10,000 40 10 0 50

ก.พ.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  17. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการจดักจิกรรมทางการตลาด 10,000

50,000 200 45 55 300

2 0 17 เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  19. โครงการศึกษาดูงานภาคอตุสาหกรรมส่ิงทอของนักศึกษา
และบุคลากร

75,300 75,300 15

100 0 0 100 เม.ย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ไมน่้อยกวา่ 160 คน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. จ านวนบทความ
ผลงานวจิยัที่ส่งเขา้ร่วม ไม่
น้อยกวา่ 200 บทความ

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  21. โครงการจดัประชมุวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอตุสาหการ 
ประจ าปี 2564 (Industrial Engineering Network 
Conference: IE Network 2021)

300,000

6,400 30 10 0 40  20. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

6,400

  23. โครงการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้
สู่เส้นทางวศิวกรด้านพานิชยนาวี

50,000

9 0 22 เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  22. โครงการประชมุวชิาการทางวทิยาศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจ าปี 2564

14,000 14,000 13

300,000 14 27 202 243 พ.ค 2564

ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  25. โครงการฝึกอบรมขั้นสูงคนประจ าเรือส าหรับนักศึกษา 1,162,900 1,162,900

24,900 82 0 8 90

ก.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  24. โครงการเสริมสมรรถนะด้านร่างกายส าหรับนักศึกษา 24,900

50,000 90 33 33 156

4 0 60 เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  26. โครงการฝึกอบรมพื้นฐานคนประจ าเรือส าหรับนักศึกษา 897,000 897,000 56

52 2 0 54 เม.ย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  27. โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมการด ารงชพีและความมั่นคงทาง
ทะเล

76,560

ม.ค. 64-ม.ีค. 64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  29. โครงการตระหนักรู้และใส่ใจความปลอดภยัในการท างาน 15,200 15,200

10,000 35 7 0 42

ส.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  28. โครงการศึกษาดูงานระบบขนส่งทางทะเลในประเทศ
ส าหรับนักศึกษา

10,000

76,560 54 8 0 62

  31. โครงการการสัมมนาเชงิปฏบิัติการถอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge Heritage)

65,500

24 1 425 ม.ิย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  30. โครงการอบรมความรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา

35,000 35,000 400

200 36 1 237 ส.ค.-64

พ.ย 2563 คณะบริหารธรุกจิ

  33. โครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย 54,600 54,600

150,000 250 0 0 250

ก.ย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  32. โครงการนิทรรศการวชิาการบริหารธรุกจิและสืบสาน
วฒันธรรม คร้ังที่ 12

150,000

65,500 276 104 10 390

13 7 100 ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  34. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบัญชี 78,800 78,800 80

100 15 15 130 ก.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  35. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร

118,200

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  37. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่
สถานประกอบการของนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 4 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของนักศึกษา หลังจาก
ส้ินสุดการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิาชพี

26,000 26,000

40,000 100 20 0 120

ต.ค 2563 คณะบริหารธรุกจิ

  36. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่
สถานประกอบการของนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อสร้าง ความ
พร้อมสู่การเป็นนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคต

40,000

118,200 200 30 0 230

  39. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาหารและโภชนาการ
 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏบิัติงานจริง:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การ
ฝึกอบรมด้านการประกอบอาหารแนวใหมแ่ละการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สู่ความเป็นเลิศด้านนวตักรรมอาหาร

60,000

22 12 250 ส.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  38. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สู่
ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มอือาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การ
พัฒนาทักษะด้านคหกรรมศาสตร์แกน่ักศึกษา สู่ความเป็นนัก
ปฏบิัติมอือาชพี

87,700 87,700 216

210 18 0 228 ม.ิย.-64

ส.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์50,000 80 16 1 97

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  40. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาหารและโภชนาการ
 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏบิัติงานจริง:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การ
ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้านอาหารกอ่นเขา้สู่
สถานประกอบการ

50,000

60,000 60 18 2 80
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

  41. โครงการพัฒนาสรรพก าลังคนด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมอือาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 
ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการ

153,500 153,500

  43. โครงการ เพิ่มทักษะพนักงานเคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการ 64,500

10 0 60 ม.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  42. โครงการพัฒนาสรรพก าลังคนด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมอือาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) และการน าเสนอหลังเสร็จส้ิน
การศึกษาดูงานของนักศึกษา

1,500 1,500 50

40 18 0 58 ธ.ค.-63

ม.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  45. โครงการ Freshmen FL Camp 33,600 33,600

53,500 300 20 0 320

ส.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  44. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็น
เลิศ

53,500

64,500 87 3 0 90

3 0 53 ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  46. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน
การปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการท่องเที่ยว:
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 ฝึกปฏบิัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา-ภเูกต็

33,400 33,400 50

190 15 0 205 ม.ิย.-64

41



ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

  47. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน
การปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการท่องเที่ยว:
กจิกรรมยอ่ยที่ 3 ฝึกปฏบิัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา-
มาเลเซีย-สิงคโปร์

0

ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์

  49. โครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business 68,500 68,500

152,400 50 3 0 53

ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

  48. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน
การปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการท่องเที่ยว:
กจิกรรมยอ่ยที่ 4 ฝึกปฏบิัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา-ภาค
อสีาน-ภาคเหนือ

152,400

0 50 3 0 53

  51. โครงการพัฒนาทักษะปฏบิัติการน าเที่ยวทะเล:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชงิ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

37,540

8 6 76 ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  50. โครงการพัฒนาทักษะปฏบิัติการน าเที่ยวทะเล:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 Rescue and Teamwork : พัฒนาทักษะการดูแล
ความปลอดภยัและการท างานเป็นทีมในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

26,760 26,760 62

180 9 91 280 ก.พ.-64

ม.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์10,200 62 3 0 65

พ.ย 2563 คณะศิลปศาสตร์

  52. โครงการ Smart People ยกระดับความรู้สู่
อตุสาหกรรมโลจสิติกส์ เพื่อการท่องเที่ยว

10,200

37,540 62 8 4 74
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  53. โครงการ Experience Outbound Tourism Operations 64,000 64,000

  55. โครงการศึกษาดูงานในประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวชิาการโรงแรม

155,000

16 0 266 ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  54. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการโรงแรมปีที่ 2:
กจิกรรมยอ่ยที่ 3 การสัมมนาหลังการฝึกงาน

25,000 25,000 250

30 2 0 32 เม.ย.-64

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  57. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อเขา้สู่การทดสอบ
สมรรถนะวชิาชพีหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานสาขา
พนักงานบริการห้องอาหาร จากองค์กรภายนอก :กจิกรรมยอ่ยที่
 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

32,000 32,000

13,500 90 8 2 100

ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

  56. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อเขา้สู่การทดสอบ
สมรรถนะวชิาชพีหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานสาขา
พนักงานบริการห้องอาหาร จากองค์กรภายนอก :กจิกรรมยอ่ยที่
 1 การจดัอบรมเชงิปฏบิัติการการด้านทักษะ ด้านคุณลักษะที่
เหมาะสมต่อการปฏบิัติงานบริการห้องอาหารจากองค์กรภายนอก

13,500

155,000 86 2 0 88

20 0 120 ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  58. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการพัฒนาทักษะปลูกผักปลอดภยั
 ในระเบียงบ้านเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารตามศาสตร์
พระราชา

30,000 30,000 100

90 8 2 100 ส.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

  59. โครงการประชมุวชิาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังที่ 6 200,000

ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์

  61. โครงการนิทรรศการโครงงานการผังเมอืง 30,000 30,000

300,000 0 90 4 94

ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  60. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง แนวทางการ
ขบัเคล่ือนนวตักรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับคนรุ่นใหม่

300,000

200,000 300 60 40 400

  63. โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20,000

7 8 40 1. นักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์แนวคิดและ
นวตักรรมการออกแบบเพื่อ
การสร้างสรค์ผลงานแฟชั่น
นิพนธไ์ด้อยา่งน้อย 20 ผลงาน

ม.ค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  62. โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบ

16,000 16,000 25

54 26 20 100 เม.ย.-64

ธ.ค.-63 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  65. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วชิาการและกจิกรรมทางบัญชี
ระหวา่งวทิยาลัยรัตภมูกิบัสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

35,000 35,000

20,000 23 12 0 35

เม.ย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  64. โครงการเสริมศักยภาพเฉพาะด้านทัศนศิลป์เพื่ออาชพีใน
อนาคต

20,000

20,000 165 15 0 180

วทิยาลัยรัตภมูิ30 10 10 50 ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  67. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี
ของนักศึกษาด้านการประเมนิความเส่ียงในอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียม

198,400

20 80 250 ม.ีค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  66. โครงการเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน IED.MC Shortfilm 50,000 50,000 150

ก.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  69. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี
ของนักศึกษาด้านความปลอดภยัของผู้ปฏบิัติงานไฟฟ้า

67,000 67,000

70,000 50 7 0 57

ต.ค 2563 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  68. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี
ของนักศึกษาด้านการควบคุมกระบวนการผลิตปิโตรเลียม

70,000

198,400 78 7 0 85

  71. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพีของนักศึกษาด้านความปลอดภยัในการท างานบนที่สูง
และการท างานในที่อบัอากาศ

78,000

7 0 77 ธ.ค.-63 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  70. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี
ของนักศึกษาด้านการผลิตน้ ามนัและกา๊ซธรรมชาติ

80,000 80,000 70

70 7 0 77 พ.ย 2563

ส.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  73. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ):
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 กจิกรรม Library on Tour

1,500 1,500

43,200 38 7 0 45

ก.พ.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  72. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพีของนักศึกษาด้านการจดัการและจดัเกบ็สารเคมี

43,200

78,000 25 7 0 32

ส านักงานวทิยาเขตตรัง280 20 0 300 ต.ค 63-ก.ย. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

  75. โครงการฝึกทักษะวชิาชพีมคัคุเทศกเ์พื่อน าเที่ยว
ต่างประเทศ

30,000

2 0 20 พ.ย 63-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง  74. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ (เงินค่าบ ารุงห้องสมดุ):
กจิกรรมยอ่ยที่ 3 ยอดนักอา่น

2,100 2,100 18

พ.ย 2563 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  77. โครงการศึกษาดูงานด้านการจดัการนวตักรรมทางธรุกจิ 30,000 30,000

30,000 115 4 0 119

ม.ีค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  76. โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาทักษะด้านการน าเที่ยว
อยา่งมอือาชพี

30,000

30,000 30 2 0 32

  79.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านการท่องเที่ยว :กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 ฝึกปฏบิัติมคัคุเทศกเ์ส้นทาง ภาคกลาง-ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ-ภาคเหนือ

8,160

2 31 40 ม.ค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  78. โครงการนวตักรรมการค้าสู่การเรียนรู้วถิใีหม่ 30,000 30,000 7

33 4 0 37 พ.ย 2563

ก.พ.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

8,160 30 0 0 30
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ส.ค.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  81.โครงการศึกษาดูงาน 0 0

2,840 30 0 0 30  80.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านการท่องเที่ยว:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 ฝึกปฏบิัติมคัคุเทศกเ์ส้นทาง ภาคใต้

2,840

  83.โครงการนักการจดัการกบัการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 0

6 0 36 ม.ิย. 64-ส.ค. 64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  82.โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียน นักศึกษา
หลักสูตรวชิาการจดัการ

0 0 30

20 6 0 26 ม.ค.-64

ม.ิย.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  85.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 Hotel and Tourism Open house

0 0

0 30 6 0 36

เม.ย.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  84.โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้เรียนหลักสูตรวชิาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและ
การจดัการ ประจ าปีการศึกษา 2564

0

0 20 5 0 25

0 0 26 ม.ค.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  86.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านการโรงแรม

0 0 26

30 0 0 30 ธ.ค.-63
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  87.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว
 :กจิกรรมยอ่ยที่ 3 การฝึกอบรมการชว่งเหลือผู้ประสบภยัทาง
น้ าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0

ส.ค.-63 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  89.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว
 :กจิกรรมยอ่ยที่ 5 ฝึกปฏบิัติเส้นทางประวติัศาสตร์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

0 0

0 25 0 0 25

ก.ค.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  88.โครงการฝึกทักษะปฏบิัติการด้านโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 4 พัฒนาทักษะทางด้านการท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษ

0

0 30 0 0 30

  91.โครงการเชฟชมุชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื:
กจิกรรมยอ่ยที่ 2โครงการเชฟชมุชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอยา่ง
ยั่งยนื คร้ังที่ 2

0

5 0 15 พ.ย 2563 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  90.โครงการเชฟชมุชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 โครงการเชฟชมุชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอยา่ง
ยั่งยนื คร้ังที่ 1

0 0 10

20 0 0 20 ก.ย.-64

ม.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  93.โครงการสหกจิศึกษาต้นแบบ 30,000 30,000

10,000 150 0 0 150

ม.ีค.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  92.โครงการพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะวชิาชพีด้านพืช
ศาสตร์

10,000

0 10 0 0 10

0 0 40 ก.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  94.โครงการยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 30,000 30,000 40

40 0 0 40 ก.พ.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.6.1.5 สร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบ
ดา้นนวตักรรมแก่ผู้เรียน

136,000 0 136,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. มนีวตักรรมของผู้เรียน
เกดิขึ้น อยา่งน้อยละ 3 
นวตักรรม

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. นักศึกษามคีวามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัท า
ปัญหาพิเศษ/โครงาน ให้เป็น
นวตักรรม

 1.6.1.6 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรูด้า้น
นวตักรรมแก่ผู้เรียน

0 0 0

 1.6.1.7 สง่เสริมการน าผลงานดา้นนวตักรรมของผู้เรียนสู่
การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

58,000 0 58,000

ม.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  97.โครงการสนับสนุนส่งเสริมทักษะนักศึกษา 12,257,510 45,146,500

0 65 0 0 65  95.โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาทักษะชดุใหม่
ตอบสนองต่อตลาดงานในอนาคต

0

0 0 35 ม.ิย.-64 กองกลาง  96.โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการนักจดัรายการวทิยมุอืใหม่ 50,000 50,000 35

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานอธกิารบดี57,404,010 0 0 0 0

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการนวตักรอเิล็กทรอนิกส์พันธใ์หม่
 (Electronic Innovator Young Blood)

6,000

100,000 90 10 0 100  1. โครงการค่ายการเรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ สู่
นวตักรรม ( Growth mindset )

100,000

50 0 0 50 ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

พ.ย 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  3. โครงการสร้างนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์สู่การน าไปใช้
ประโยชน์

30,000 30,000

6,000 50 10 0 60
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

14,510,340 0 14,510,340
1.7.1 เร่งพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลและการสื่อสาร 3,735,000 0 3,735,000
 1.7.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นภาษาอังกฤษ 2,782,800 0 2,782,800

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ก.พ.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  2. โครงการนวตักรรมทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับนักศึกษา 40,000

18,000 50 18 0 68  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาสู่ชมุชน

18,000

พ.ย 2563 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  2. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ:
กจิกรรมยอ่ยที่ 3 : กจิกรรมสอบ TOEIC

13,000 13,000

67,000 700 0 0 700

ธ.ค. 63-ม.ีค. 64 ส านักงานอธกิารบดี

1.7 พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน

  1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 : กจิกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
RUTS TEST

67,000

40,000 30 10 0 40

  4. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ
สู่การท างาน

19,200

5 0 50 ม.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะวชิาชพีส าหรับนักศึกษา:
กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาองักฤษ

5,000 5,000 45

30 15 5 50 ก.ค.-64

ก.พ.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

19,200 200 0 0 200
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

ธ.ค.-63 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่องานวชิาการทาง
บัญช ี(Academic English)

15,400 15,400

150,000 30 0 0 30  5. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการภาษาองักฤษส าหรับ
นักศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ

150,000

  8. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแกน่ักศึกษา:กจิกรรมยอ่ยที่
 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแกน่ักศึกษา

196,000

0 0 20 พ.ค 2564 คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธรุกจิ

  7. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแกน่ักศึกษา:กจิกรรมยอ่ยที่
 1 English Conversation and English for Specific 
Purposes

4,000 4,000 20

500 13 0 513 ธ.ค. 63-พ.ค 64

พ.ค 2564 คณะศิลปศาสตร์

  10. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อการท างานในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร:กจิกรรมยอ่ยที่ 5 Real English Experience

100,000 100,000

162,200 160 6 0 166

ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์

  9. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อการท างานในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร:กจิกรรมยอ่ยที่ 4 ศึกษาดูงานด้าน
ภาษาต่างประเทศ ณ สถานประกอบการจริง

162,200

196,000 20 4 0 24

คณะศิลปศาสตร์118 4 0 122 ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. นักศึกษาได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั The 
Internet and Computing 
Core (IC3) Certificate

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. นักศึกษามคีวามรู้ ความ
เขา้ใจ เตรียมความพร้อม 
ส าหรับการสอบ 
RMUTSV-Test

3. นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
การวดัสมรรถนะทางด้าน
คอมพิวเตอร์

4. นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
การวดัสมรรถนะทางด้านภาษา

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

5 15 40 ก.ค.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ  11. โครงการหลักสูตรการเรียนรู้ วถิกีสิกรรมอจัฉริยะ กา้วไกล
สู่อาเซียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษาและวฒันธรรม
ระหวา่งวทิยาลัยรัตภมูแิละ UiTM ประเทศมาเลเซีย

30,000 30,000 20

เม.ย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  13. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาองักฤษ

11,000

1,000,000 25 2 0 27  12. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาองักฤษของนักศึกษาใน
ต่างประเทศ

1,000,000

2 2 37 เม.ย.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  14. โครงการฝึกทักษะด้านภาษาองักฤษส าหรับงานบริการ 10,000 10,000 33

11,000 70 0 0 70 พ.ย 2563
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. มกีจิกรรมความร่วมมอื
อยา่งน้อย 1 กจิกรรม

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้รับการพัฒนามี
คะแนนทดสอบหลังพัฒนาฯ 
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 60

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.7.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล 674,200 0 674,200
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานอธกิารบดี

  16.โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษของนักศึกษา

0 0

1,000,000 100 128 2 230  15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร

1,000,000

  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะวชิาชพีส าหรับนักศึกษา:
กจิกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)

5,000

20 0 220 พ.ย 2563 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการเสริมสร้างทักษะการใชง้านด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน

26,600 26,600 200

20 0 0 20 ก.พ.-64

พ.ย 63-ก.พ. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  4. โครงการการออกแบบอนิโฟกราฟิกส์อยา่งมอือาชพีในยคุ
ดิจทิัล

19,200 19,200

27,000 560 0 0 560

ธ.ค.-63 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  3. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดิีจทิัล 27,000

5,000 45 5 0 50

  6. โครงการอบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศ (ปกติ) 34,200

9 1 40 ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  5. โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะเร่ือง
 Cloud Fundamentals

35,000 35,000 30

40 29 11 80 ม.ค.-64

ก.พ. 64-เม.ย. 64 คณะบริหารธรุกจิ34,200 893 53 0 946
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  8. โครงการอบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศ 10,800 10,800

9,900 20 15 20 55  7. โครงการ Content โดนใจในยคุตลาดดิจทิัล 9,900

  10. โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แบบ
เขม้ขน้:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 อบรมโปรมแกรมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11,700

10 0 70 ม.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธรุกจิ

  9. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ การประยกุต์ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะวชิาชพีด้านคหกร
รมศาสตร์สู่การบูรณาการธรุกจิเชงิสร้างสรรค์

25,000 25,000 60

316 23 0 339 พ.ย 2563

พ.ย 2563 คณะศิลปศาสตร์

  12. โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แบบเขม้ขน้ 9,900 9,900

8,900 25 10 0 35

พ.ย 2563 คณะศิลปศาสตร์

  11. โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แบบ
เขม้ขน้:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 อบรมโปรมแกรมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาคหกรรมศาสตร์

8,900

11,700 53 10 0 63

  14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยคุดิจทิัล 150,000

10 50 70 ธ.ค.-63 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะศิลปศาสตร์

  13. โครงการค่ายพัฒนานักคอมพิวเตอร์ธรุกจิส าหรับ
สร้างสรรค์วดีีโอบนยทููป คร้ังที่ 2

30,000 30,000 10

35 10 0 45 ก.พ.-64

ม.ิย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

150,000 180 20 180 380
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.7.1.3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการน าเสนอแนวคิด 
(Pitching)

28,000 0 28,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

เม.ย.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  16. โครงการพัฒนาทักษะการจดัการนวตักรรมเทคโนโลยยีคุ
ดิจทิัล

10,000 10,000

150,000 80 13 0 93  15. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือวสิามญัเบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาครูชา่งสู่ยคุดิจทิัล

150,000

  18. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ
สมรรถนะเทคโนโลยดิีจทิัล

16,000

0 0 40 ก.ค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  17. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการสร้างส่ือออนไลน์ 10,000 10,000 40

33 2 1 36 พ.ค 2564

พ.ค 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  20.โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการด้าน ICT แกค่ณาจารย ์
เจา้หน้าที่ และนักศึกษา

0 0

85,000 20 3 2 25

ธ.ค.-63 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  19. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรอง
ความสามารถด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา

85,000

16,000 70 0 0 70

10 0 70 ม.ีค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการ Petroleum Pitching คร้ังที่ 2 ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

28,000 28,000 60

30 12 21 63 ม.ิย.-64

55



ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ
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งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 1.7.1.4 สร้างเวทีการน าเสนอแนวคิด (Pitching) 
ดา้นนวตักรรมและงานสร้างสรรค์

250,000 0 250,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1.7.2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวติและงานอาชีพ 10,775,340 0 10,775,340
 1.7.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการเป็นผู้ประกอบการ 243,200 0 243,200

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  1. โครงการร่วมจดัแสดงผลงานนักศึกษาในงานสถาปนิก 64 
และศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม

130,000

เม.ย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  3. โครงการจดัแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ 70,000 70,000

50,000 5 25 150 180

เม.ย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  2. โครงการจดัแสดงผลวทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรม 50,000

130,000 25 5 0 30

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ
หลังวกิฤติการณ์ COVID 19 ด้วย Digital Marketing

10,000

20 0 220 ก.พ.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  1. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 38,000 38,000 200

100 20 50 170 1. นักศึกษามผีลงานร่วม
แสดงอยา่งน้อย 150 ชดุ

ม.ีค.-64

ม.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ Start Up 55,200 55,200

15,000 50 5 0 55

ม.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  3. โครงการสร้างนักธรุกจิอยา่งมอือาชพี 15,000

10,000 50 10 0 60

คณะบริหารธรุกจิ0 0 0 0 ธ.ค.-63
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป
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ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ
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งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 1.7.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามอัตลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั

10,532,140 0 10,532,140

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  6. โครงการค่ายศิลปศาสตร์ กา้วแรกสู่อาชพีในฝัน 40,000

0 2 302 พ.ย 2563 คณะบริหารธรุกจิ  5. โครงการสร้างผู้ประกอบการ สู่ธรุกจิ SMEs 55,000 55,000 300

ต.ค 2563 วทิยาลัยรัตภมูิ

  8. โครงการฝึกทักษะการวเิคราะห์ตลาดส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการสมยัใหมใ่นยคุดิจทิัล

10,000 10,000

20,000 15 5 25 45

ก.พ.-64 คณะศิลปศาสตร์

  7. โครงการค่ายนักบัญชรุ่ีนเยาวสู่์การเป็นผู้ประกอบการ 20,000

40,000 60 50 90 200

  2. โครงการฝึกซ้อมพิธรัีบพระราชทานปริญญาบัตร 
(พื้นที่ทุ่งใหญ)่

50,000

50 0 60 ก.ย.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  1. โครงการฝึกซ้อมยอ่ยบัณฑิตเพื่อเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563

36,600 36,600 10

18 2 1 21 ม.ค.-64

ม.ิย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  4. โครงการสนับสนุนกจิกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษา 
(พื้นที่ทุ่งใหญ)่

10,000 10,000

10,000 150 50 0 200

ก.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการสนับสนุนกจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
(พื้นที่ทุ่งใหญ)่

10,000

50,000 115 15 0 130

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

140 50 0 190 ม.ีค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  6. โครงการสนับสนุนกจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
(พื้นที่ไสใหญ)่

20,000

50 200 250 ก.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  5. โครงการฝึกซ้อมพิธรัีบพระราชทานปริญญาบัตร 
(พื้นที่ไสใหญ)่

135,000 135,000 0

ก.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 53,300 53,300

30,000 250 45 5 300

ม.ิย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  7. โครงการวนัไหวค้รู 30,000

20,000 300 50 0 350

  10. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 40,000

25 0 255 ม.ีค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  9. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 47,500 47,500 230

240 23 0 263 ม.ิย.-64

ก.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  12. โครงการค่ายคุณธรรม 120,000 120,000

20,000 80 20 0 100

ส.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  11. โครงการ กฬีาเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้านสารเสพติด 
เสริมสร้างระเบียบวนิัย

20,000

40,000 40 0 0 40

คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

230 20 0 250 ก.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  14. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 5,600

3 0 45 เม.ย.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  13. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 6,600 6,600 42

ก.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 28,000 28,000

30,000 32 3 0 35

ม.ิย.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัก
ปฏบิัติ เกง่ ดี มสุีข

30,000

5,600 37 3 0 40

  18. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 30,000

22 0 70 ม.ิย.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  17. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 10,000 10,000 48

33 2 0 35 ม.ิย.-64

ส.ค.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

  20. โครงการวนัเปิดหอ หอพักน่าอยู่ รู้ทันอคัคีภยั (พื้นที่ทุ่ง
ใหญ่)

26,000 26,000

50,000 50 0 0 50

ม.ีค.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

  19. โครงการ สร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวชิยัเกมส์คร้ังที่ 13 50,000

30,000 27 23 10 60

งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

135 15 0 150 ก.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  22. โครงการซ้อมหนีไฟ 60,000

15 0 150 ส.ค.-64 งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  21. โครงการหอพักสีขาว เอาใจใส่นิสิต พิชติยาเสพติด 22,000 22,000 135

ก.ย.-64 งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  24. โครงการหอพักสีขาว 50,000 50,000

20,000 150 20 0 170

ก.พ.-64 งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  23. โครงการท าบุญหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2564 20,000

60,000 210 20 0 230

  26. โครงการ แขง่ขนักฬีาภายใน มทร.ศรีวชิยั คร้ังที่ 13 76,000

30 0 140 ส.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  25. โครงการ ไหวค้รูและครอบครูแพทยแ์ผนไทย ปี 64 40,000 40,000 110

210 10 0 220 ธ.ค.-63

ม.ิย.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  28. โครงการ ปัจฉมินิเทศนักศึกษา 7,900 7,900

29,400 200 0 0 200

ส.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  27. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา 29,400

76,000 40 0 0 40

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

220 0 0 220 ม.ีค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  30. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาชพี:กจิรรมยอ่ยที่ 2 โครงการเขยีนประวติัส่วนตัว 
(Resume) อยา่งไรให้ได้งาน

7,000

30 0 230 ก.พ.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  29. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาชพี:กจิกรรมยย่ยที่ 1 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

10,600 10,600 200

ก.พ.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  32. โครงการ มารยาทดี มคุีณธรรม กา้วน าสังคม 7,000 7,000

7,000 200 30 0 230

ก.พ.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  31. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาชพี:กจิกรรมยอ่ยที่3 โครงการ Job Interview for 
Future Career

7,000

7,000 200 30 0 230

  34. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 40,000

0 0 400 ก.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  33. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 40,000 40,000 400

100 10 0 110 ม.ีค.-64

ก.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  36. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวชิยั คร้ังที่ 13 200,000 200,000

150,000 400 0 0 400

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  35. โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม 150,000

40,000 400 0 0 400

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

121 18 0 139 ส.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  38. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพการเขา้สังคม และการ
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

39,000

10 0 100 ส.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  37. โครงการแขง่ขนักฬีาศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 350,000 350,000 90

ม.ีค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  40. โครงการกฬีาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 20,000 20,000

5,000 100 30 0 130

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  39. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,000

39,000 300 0 0 300

  42. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 7,000

10 0 60 ม.ีค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  41. โครงการปลูกจติส านึกด้านจริยธรรมการประกอบอาชพี
บัญชี

1,500 1,500 50

220 29 1 250 ม.ค.-64

พ.ค 2564 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

4,000 40 0 0 40

ก.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  43. โครงการปัจฉมินิเทศ 4,000

7,000 70 0 0 70
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  44. โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน มทร.ศรีวชิยั คร้ังที่ 13 220,200 220,200

  46. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กจิกรรมที่ 2 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2563

5,000

35 0 210 พ.ย 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  45. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา:กจิกรรมที่ 1 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563

13,400 13,400 175

155 0 0 155 ส.ค.-64

พ.ค 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  48. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 4 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

74,000 74,000

6,700 60 35 0 95

เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  47. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กจิกรรมที่ 3 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564

6,700

5,000 50 23 0 73

  50. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 2 โครงการ
ปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563

6,300

0 0 320 ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  49. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 1 โครงการ
ปัจฉมินักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

44,700 44,700 320

630 0 0 630 ม.ิย.-64

ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์2,190 50 23 0 73

เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  51. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา:กจิกรรมที่ 3 โครงการ
ปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 
2563

2,190

6,300 175 35 0 210
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  52. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหมสู่่ร้ัวมหาวทิยาลัย หมนุเฟือง เพาะพันธก์ล้ายางนา

156,000 156,000

  54. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กจิกรรมที่ 2 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

14,300

35 0 155 พ.ค 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  53. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 1 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564

6,000 6,000 120

600 0 0 600 ม.ิย.-64

พ.ย 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  56. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 2 โครงการ
ปัจฉมินักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

13,750 13,750

3,000 70 30 0 100

ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  55. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา :กจิกรรมที่ 1 โครงการ
ปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563

3,000

14,300 130 0 0 130

  58. โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม 424,800

7 1 13 ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  57. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 5,000 5,000 5

125 0 0 125 ม.ีค.-64

ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ33,000 60 10 30 100

ม.ิย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  59. โครงการโต้วาทีภาษาใต้ ปีที่ 14 33,000

424,800 1100 100 0 1200
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  60. โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาบริหารธรุกจิสานสัมพันธ ์
5 มหาวทิยาลัย คร้ังที่ 12 และการน าเสนอแนวปฏบิัติที่ดี

35,000 35,000

  62. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) 170,000

56 0 80 ม.ีค. 64-ส.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  61. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกประสบการณ์
วชิาชพี

70,600 70,600 24

23 97 0 120 ม.ิย.-64

เม.ย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  64. โครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั คร้ังที่ 13

200,000 200,000

133,200 800 100 0 900

ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  63. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) 133,200

170,000 1200 100 0 1300

  66. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวเขา้สู่ตลาดแรงงาน 90,000

0 50 300 ส.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  65. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดกองเชยีร์และเชยีร์หลีด
เดอร์ศรีวชิยัเกมส์

350,000 350,000 250

200 30 0 230 ส.ค.-64

ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ90,000 430 20 50 500
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ก.พ.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  68. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธรุกจิ 517,000 517,000

12,600 335 15 0 350  67. โครงการนักบัญชบีุคลิกภาพดี มทีักษะ มคีวามกา้วหน้าใน
อาชพี

12,600

  70. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อการเป็นพลเมอืงโลกยคุ
ใหม่

51,200

23 2 525 ม.ิย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  69. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อการเป็นพลเมอืงโลกยคุ
ใหม ่(ปกติ)

75,200 75,200 500

78 2 80 160 เม.ย. 64-พ.ค 64

ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  72. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 59,200 59,200

52,000 300 100 0 400

ม.ิย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  71. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 52,000

51,200 300 23 2 325

  74. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 4,500

50 0 400 ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  73. โครงการพัฒนาอตัลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 72,400 72,400 350

250 50 0 300 เม.ย.-64

ม.ีค.-64 คณะบริหารธรุกจิ4,500 20 10 0 30
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

เม.ย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  76. โครงการคหกรรมศาสตร์สัญจร ปั่นบัณฑิตสร้างจติอาสาสู่
การพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนื

25,000 25,000

4,500 20 10 0 30  75. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 4,500

  78. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 230,000

24 0 416 ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  77. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 14,000 14,000 392

20 10 50 80 ม.ค.-64

ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  80. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่
สถานประกอบการของนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 3 การนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิาชพี

136,000 136,000

28,000 210 18 2 230

ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์

  79. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่
สถานประกอบการของนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
วชิาชพี

28,000

230,000 570 30 250 850

คณะศิลปศาสตร์210 16 0 226 เม.ย. 64-พ.ค 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  82. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน
การปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการท่องเที่ยว:
กจิกรรมยอ่ยที่ 5 ปัจฉมินิเทศโครงการจดัการเรียนการสอน เชงิ
บูรณาการกบัการท างาน (Work-Integrated Learning-WIL) 
เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้านการปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตร 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว

3,600

7 1 188 ม.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์  81. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน
การปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการท่องเที่ยว:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการจดัการเรียนการสอนเชงิ
บูรณาการกบัการท างาน (Work-Integrated Learning-WIL) 
เพื่อเพิ่มทักษะวชิาชพีด้านการปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสูตร 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว

3,600 3,600 180

ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  84. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการโรงแรมปีที่ 2:
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

98,600 98,600

11,400 250 18 1 269

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  83. โครงการการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาการโรงแรมปีที่ 2:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

11,400

3,600 180 7 1 188

20 2 118 ม.ีค.-64 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  85. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อการท างานในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การปฐมนิเทศและแนะแนว
นักศึกษาฝึกงาน

22,100 22,100 96

100 10 2 112 เม.ย. 64-พ.ค 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  86. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อการท างานในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์

70,440

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  88. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 10,700 10,700

11,660 96 10 0 106

พ.ค 2564 คณะศิลปศาสตร์

  87. โครงการจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 
(Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อการท างานในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร:กจิกรรมยอ่ยที่ 3 การจดัการความรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์

11,660

70,440 0 10 0 10

  90. โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั คร้ังที่ 13

200,000

5 0 150 ม.ิย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  89. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 25,000 25,000 145

30 0 0 30 ม.ิย.-64

ม.ิย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  92. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 2,250 2,250

112,200 165 15 0 180

1. ผลงานรางวลัจากการ
แขง่ขนักฬีาไมน่้อยกวา่ 7 
รางวลั

ส.ค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  91. โครงการค่ายคุณธรรม 112,200

200,000 120 45 0 165

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

11 4 0 15 ม.ีค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  94. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 22,500

4 0 15 ม.ีค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  93. โครงการเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน 2,250 2,250 11

ส.ค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  96. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน 31,600 31,600

200,000 145 10 0 155

ม.ีค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  95. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 200,000

22,500 145 10 0 155

  98. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 10,000

20 0 130 ก.พ.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  97. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ตลาดแรงงานอยา่งมอือาชพี 7,000 7,000 110

200 20 0 220 ม.ีค.-64

ก.ค.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ

  100. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 10,000 10,000

20,000 140 10 0 150

ก.ค.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ

  99. โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม 20,000

10,000 140 20 140 300

วทิยาลัยรัตภมูิ120 30 0 150 ม.ีค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  102. โครงการอบรมแกนน านักศึกษาต้านภยัยาเสพติดและ
อบายมขุ

50,000

40 5 165 ม.ิย.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ  101. โครงการพิธมีอบประกาศนียบัตรแกน่ักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

40,000 40,000 120

ก.ค.-64 ส่วนกลางสงขลา

  104. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการนักศึกษาวชิาทหารและวนิัย
จราจร

33,000 33,000

23,000 100 0 1 101

ม.ิย.-64 ส่วนกลางสงขลา

  103. โครงการเสริมสร้างจติสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวนิัยนักศึกษา

23,000

50,000 45 21 4 70

  106. โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่ง มทร.ศรีวชิยั 35,000

450 2300 2900 ก.ย.-64 ส่วนกลางสงขลา

ส่วนกลางสงขลา

  105. โครงการฝึกซ้อมพิธรัีบพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรี
วชิยั

240,000 240,000 150

100 0 1 101 ม.ิย.-64

ม.ิย.-64 ส่วนกลางสงขลา80,000 2200 200 0 2400 1. นักศึกษาตระหนักถงึการ
แสดงออกถงึความกตัญญู
กตเวทีต่อครู อาจารยเ์พิ่มขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
บรรเลงเพลงได้อยา่งน้อย 20 
เพลง

ก.ค.-64 ส่วนกลางสงขลา

  107. โครงการวนัไหวค้รู และคนดีราชมงคลศรีวชิยั:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 พิธไีหวค้รู

80,000

35,000 16 0 0 16
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถสร้าง
แรงจงูใจในความเป็นอตัลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัยเพิ่มขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  108. โครงการวนัไหวค้รู และคนดีราชมงคลศรีวชิยั:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 การมอบโล่และเกยีรติบัตร "คนดีราชมงคลศรีวชิยั"

30,000 30,000

  110. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษาต้นแบบ 80,000

68 0 2068 ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ส่วนกลางสงขลา

ส่วนกลางสงขลา

  109. โครงการเสริมสร้างทักษะชวีติตามอตัลักษณ์ศรีวชิยั 150,000 150,000 2000

170 0 0 170 ม.ิย.-64

ม.ีค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  112. โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาศึกษาศาสตร์ – ครุ
ศาสตร์สัมพันธ ์(กล้วยไมเ้กมส์) คร้ังที่ 10

140,000 140,000

80,000 180 20 0 200

ก.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  111. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 80,000

80,000 205 15 0 220

  114. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 80,000

40 0 120 ส.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  113. โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาภายใน มทร.ศรีวชิยั คร้ังที่ 13 150,000 150,000 80

71 14 0 85 ก.พ.-64

ส.ค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

80,000 76 4 0 80
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

ม.ีค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  116. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวชิาชพี
ของนักศึกษาด้านกระบวนการการท างานในอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียม

439,700 439,700

50,000 34 6 40 80  115. โครงการการพัฒนาทักษะชวีติและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีร่วมกบันักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) และชมุชนโดยรอบโรงเรียน (IED.Volunteer Spirit)

50,000

  118. โครงการไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2564 40,000

6 34 50 ม.ีค.-64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  117. โครงการบริการวชิาชพีของนักศึกษาเพื่อการสร้าง
ประโยชน์แกช่มุชนและสังคม

35,000 35,000 10

60 18 0 78 1. มกีจิกรรมความร่วมมอื
อยา่งน้อย 1 กจิกรรม

ต.ค 63-พ.ค 64

ก.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  120. โครงการการแขง่ขนัฟุตซอล มทร.ศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
คร้ังที่ 10

30,000 30,000

5,000 800 90 10 900

ม.ิย. 64-ก.ค. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  119. โครงการพิธฝึีกซ้อมยอ่ยบัณฑิตเพื่อเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564

5,000

40,000 400 80 0 480

30 0 120 ม.ีค.-64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  121. โครงการกฬีาสถาบันอดุมศึกษา จงัหวดัตรัง 50,000 50,000 90

80 20 0 100 ม.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  122. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 25,000

พ.ย 2563 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  124. โครงการค่ายคุณธรรม 30,000 30,000

25,000 90 10 0 100

ม.ิย.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  123. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 25,000

25,000 100 20 0 120

  126. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 20,000

17 0 217 ม.ิย.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  125. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 20,000 20,000 200

210 13 0 223 ม.ิย.-64

ส.ค.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  128. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงับอคัคีภยั 20,000 20,000

40,000 70 1 1 72

เม.ย.-64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  127. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 40,000

20,000 115 17 0 132

10 0 150 ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานหอพัก (ส านักงาน
วทิยาเขตตรัง)

  129. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 30,000 30,000 140

130 50 0 180 ม.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

  130. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 52,000

ส.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  132. โครงการศิษยเ์กา่เสวนาวชิาการ 22,000 22,000

90,000 76 4 0 80

ม.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  131. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวชิยัเกมส์ คร้ังที่ 13 90,000

52,000 130 10 0 140

  134. โครงการวนัครู 200,000

10 0 150 ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  133. โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 70,000 70,000 140

62 8 0 70 ก.ย.-64

ธ.ค.-63 กองพัฒนานักศึกษา

  136. โครงการประกวดวงดนตรีต้านภยัยาเสพติด:กจิกรรมยอ่ย
ที่ 2 ประกวดโฟล์คซอง

30,000 30,000

30,000 200 0 0 200 1. มวีงดนตรีเขา้ร่วมประกวด
อยา่งน้อย 5 วง

ม.ค.-64 ส านักงานอธกิารบดี

  135. โครงการประกวดวงดนตรีต้านภยัยาเสพติด:กจิกรรมยอ่ย
ที่ 1 ประกวดวงดนตรี

30,000

200,000 100 100 0 200

กองพัฒนานักศึกษา200 0 0 200 1. มวีงดนตรีเขา้ร่วมประกวด
อยา่งน้อย 5 วง

ส.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  138. โครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั คร้ังที่ 13

1,200,000

2 0 11 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตรงตามความคาดหวงั
 อยา่งน้อยร้อยละ 80

ก.พ.-64 กองพัฒนานักศึกษา  137. ครงการเขา้ร่วมสัมมนาโครงการปัจฉมินิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมเขา้สู่อาชพีในพื้นที่ และสร้างเครือขา่ยนักศึกษา
ทุนการศึกษาโครงการทุนอดุมศึกษาเพื่อการพัฒนาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

30,000 30,000 9

ม.ค. 64-ก.พ. 64 กองพัฒนานักศึกษา

  140.โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 1,800 1,800

500,000 50 15 0 65

ก.ค. 64-ส.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา

  139. โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที่
 12

500,000

1,200,000 1500 100 200 1800

  142.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 0

40 0 160 ม.ิย.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  141.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0 0 120

70 30 0 100 เม.ย.-64

ก.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

50,000 200 0 0 200

ก.พ.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  143.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้น า
ในศตวรรษที่ 21

50,000

0 30 6 0 36
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

11,214,460 2,000,000 13,214,460

11,214,460 2,000,000 13,214,460

11,214,460 2,000,000 13,214,460

10,965,460 0 10,965,460

2.1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

0 0 0

 2.1.1.1 ก าหนดสดัสว่นภาระงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม
 และงานสร้างสรรค์ ให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน
รูปแบบใหม่

0 0 0

2.1.2 สร้างนักวจิยัมืออาชีพ 62,500 0 62,500
 2.1.2.1 ก าหนดคุณสมบัตขิองนักวจิยัมืออาชีพ 0 0 0
 2.1.2.2 พัฒนาช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับผู้สอน
ที่ท าหน้าที่วจิยัเป็นหลกั

0 0 0

  144.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ชว่ยชวีติขั้นพื้นฐาน

0 0

19 0 30 พ.ย 63-ม.ีค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  145.โครงการวทิย-์ประมง ชวนเต้นเพื่อสุขภาพ 0 0 11

11 19 0 30 ก.พ.-64

ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

พันธกิจที่ 2: สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม สู่การ
น าไปใช้ประโยขน์ตอ่สงัคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ :ผลงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สงัคม ระดบัภมูิภาค

ยทุธศาสตร์ : 2.สร้างงานวจิยัเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

0 50 10 0 60  146.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ธรรมะกบัการใชช้วีติในร้ัว
มหาวทิยาลัย

0

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวจิยัสิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 2.1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวจิยัสู่ความเป็นมืออาชีพ 62,500 0 62,500

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 2.1.2.4 พัฒนาหน่วยวจิยัตามอัตลกัษณ์ของศรีวชิัย 0 0 0
 2.1.2.5 จดัตั้งศูนยว์จิยัสู่ความเป็นเลศิ 0 0 0
 2.1.2.6 พัฒนาระบบนักวจิยัพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา 0 0 0
 2.1.2.7 จดัท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวจิยั 0 0 0
2.1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ดา้นการวจิยั 143,500 0 143,500
 2.1.3.1 พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก 
วธิีการและการบังคับใช้ที่เอ้ือตอ่การวจิยั

90,000 0 90,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 2.1.3.2 พัฒนาระบบ ก ากับตดิตามและรายงานผล การวจิยั 53,500 0 53,500
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

30 1. อาจารยค์ณะบริหารธรุกจิ
มกีารน าผลงานวจิยัไปบูรณา
การในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

ก.พ.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  2. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการจดัความรู้ด้าน
กระบวนการวจิยัแบบบูรณาการ

43,000

19,500 0 29 1  1. โครงการการจดัการความรู้การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์
และการบูรณาการ

19,500

ม.ิย.-64 สถาบันวจิยัและพัฒนา

  1. โครงการติดตามและประเมนิความกา้วหน้างานวจิยั:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การติดตามและประเมนิความกา้วหน้างานวจิยั
 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564

9,500 9,500

90,000 0 30 15 45

เม.ย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  1. โครงการประชมุกองบรรณาธกิาร วารสารวจิยั มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

90,000

43,000 0 21 4 25

10 0 10 เม.ย. 64-พ.ค 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการติดตามและประเมนิความกา้วหน้างานวจิยั :
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การติดตามและประเมนิความกา้วหน้างานวจิยั
 งบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม

10,500 10,500 0

0 25 0 25 เม.ย. 64-พ.ค 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. นักวจิยัรายงาน
ความกา้วหน้า เพื่อรับการ
ประเมนิโครงการวจิยั 
ครบถว้น ร้อยละ 100

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อย
ละ 80

3. นักวจิยัได้รับการสนับสนุน
ให้ด าเนินโครงการต่อไป ร้อย
ละ 100

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 2.1.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการวจิยั 0 0 0
 2.1.3.4 พัฒนาพ้ืนที่สนับสนุนการวจิยั 0 0 0
 2.1.3.5 พัฒนาห้องปฎบิัตกิารให้ไดม้าตรฐาน 0 0 0
2.1.4 บูรณาการงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับพันธกิจอ่ืน

10,759,460 0 10,759,460

 2.1.4.1 ประกวดผลงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และ
งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

260,000 0 260,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 2.1.4.2 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการวจิยั 
สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีสว่นได้
สว่นเสยี

0 0 0

ม.ิย.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  4. โครงการติดตามความกา้วหน้าและประเมนิผลการวจิยั 
รอบ 6 เดือน

15,000 15,000

5,000 20 3 0 23  3. โครงการติดตามความกา้วหน้าและประเมนิโครงการวจิยั 
รอบ 6 เดือน

5,000

14 2 16 ม.ิย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  5. โครงการติดตามความกา้วหน้าและประเมนิผลการวจิยั 
รอบ 6 เดือน

13,500 13,500 0

0 17 3 20 พ.ค 2564

เม.ย.-64 สถาบันวจิยัและพัฒนา260,000 100 13 187 300  1. โครงการจดันิทรรศการ นวตักรรม และผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
มหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021

260,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 2.1.4.3 พัฒนางานวจิยัในสถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจส าหรับการบริหารจดัการองค์กร

10,499,460 0 10,499,460

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

64,000 2,000,000 2,064,000

2.2.1 สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคมและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

64,000 2,000,000 2,064,000

 2.2.1.1 พัฒนาโจทยว์จิยัเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 64,000 2,000,000 2,064,000
1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  1.โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวจิยัและนวตักรรม 10,499,460

พ.ค 2564 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  2. โครงการส ารวจเกบ็รวบรวมภมูปิัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
กบัทุเรียนเทศในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกล้เคียง

45,000 45,000

48,000 0 5 0 5

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานอธกิารบดี

2.2 พัฒนางานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดบัภมูิภาค

  1. โครงการส ารวจเกบ็รวบรวมภมูปิัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
มะขามป้อมในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกล้เคียง

48,000

10,499,460 0 0 0 0

  4. โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากทุเรียนเทศ : การพัฒนา
แยมและเยลล่ีผสมโปรไบโอติกจากทุเรียนเทศ

48,000

5 100 135 1. มต้ีนพันธุม์ะขามป้อมสาย
พันธุเ์ชงิการค้าและพื้นเมอืง
ไมน่้อยกวา่ 50 ต้นพันธุ ์ใน
สภาพแปลงปลูกจริง

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  3. โครงการปลูกรักษาพันธกุรรมพืชสมนุไพรมะขามป้อมที่ได้
จากการส ารวจเกบ็รวบรวมในพื้นที่ใหม่

133,000 133,000 30

0 5 0 5 พ.ค 2564

1. ได้ผลิตภณัฑ์จาก
ทุเรียนเทศอยา่งน้อย 2 
ผลิตภณัฑ์

ก.พ.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

48,000 20 14 1 35
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

1. ถา่ยทอดเทคโนโลยแีก่
ชมุชนจ านวน 1 คร้ัง

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ได้ผลิตภณัฑ์จากใยกล้วย
ไมน่้อยกวา่ 1 ผลิตภณัฑ์

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ม.ค. 64-ส.ค. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

  6. โครงการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มมีลูค่าเพิ่มจากพืชสมนุไพร
มะขามป้อม (F2A4)

73,000 73,000

60,000 20 12 0 32 1. ได้ค่าปกติทางโลหิตวทิยา
และชวีเคมใีนไกป่่าสภาพ
เล้ียงส าหรับอา้งองิสุขภาพ
ของไกป่่า 1 ชิ้นงาน

  5. โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรท้องถิ่นส าหรับใช้
ในสัตว:์การใชส้มนุไพรในววัพื้นเมอืงและววัชน

60,000

16 0 16 1. ได้เผยแพร่การด าเนิน
โครงการ อพ.สธ ประจ าปี 
2563 ให้กบัโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรม

พ.ค 64-ส.ค. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  7. โครงการการจดัท าฐานขอ้มลูสมนุไพรมะขามป้อม 10,000 10,000 0

10 10 0 20 ต.ค 63-ส.ค. 64

1. ได้เคร่ืองกวนและอดัแท่ง
ผลไมก้วนแบบอตัโนมติั 
จ านวน 1 เคร่ือง

เม.ย. 64-พ.ค 64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  9. โครงการการท าผลิตภณัฑ์ใยกล้วยสู่ชมุชน 48,000

105,000 20 5 10 35  8. โครงการงานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากกล้วยพื้นเมอืงสู่
การเป็นนวตักรรมเพื่อชมุชน

105,000

7 23 53 1. ออกแบบบรรจภุณัฑ์จาก
กล้วยอยา่งน้อย 1 บรรจุ
ภณัฑ์สู่เชงิพาณิชย์

ม.ีค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  10. โครงการ การท าบรรจภุณัฑ์จากผลิตภณัฑ์กล้วย สู่เชงิ
พาณิชย์

20,000 20,000 23

48,000 5 5 10 20 เม.ย. 64-ส.ค. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

1. ทราบวธิทีี่เหมาะสมในการ
ผลิตสตาร์ชดัดแปรจากกล้วย
พื้นเมอืง 3 ชนิด

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ได้สตาร์ชดัดแปร 
(modified starch) จากแป้ง
กล้วยพื้นเมอืงภาคใต้ 3 ชนิด 
ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ

3. เพิ่มแนวทางการใช้
ประโยชน์ด้านแปรรูปอาหาร
จากกล้วยพื้นเมอืงภาคใต้

4. เพิ่มทางเลือกในการใช้
สตาร์ชดัดแปรเป็น
ส่วนประกอบที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ใน
ผลิตภณัฑ์อาหารทั่วไปได้

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ออกแบบบรรจภุณัฑ์จาก
กล้วยอยา่งน้อย 1 บรรจุ
ภณัฑ์สู่เชงิพาณิชย์

ม.ีค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  12. โครงการการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากกาบกล้วย 41,000

15,000 23 7 23 53  11. โครงการ ระบบบัญชบีรรจภุณัฑ์แบบกล้วย ๆ สู่เชงิพาณิชย์ 15,000

  14. โครงการพัฒนาโจทยว์จิยัเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชมุชนสังคมและอตุสาหกรรม

64,000

4 8 2 14 เม.ย. 64-ส.ค. 64 คณะศิลปศาสตร์

ก.ค.-64 คณะศิลปศาสตร์

  13. โครงการการส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วย
พื้นเมอืงภาคใต้เพื่อใชป้ระโยชน์ในผลิตภณัฑ์อาหารมุ่งสู่ความ
ยั่งยนืของชมุชน

60,000 60,000

41,000 10 5 5 20

เม.ย. 64-ก.ค. 64 คณะศิลปศาสตร์64,000 0 40 0 40
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

3. ถา่ยทอดภมูปิัญญาท้องถิ่น เร่ือง
กล้วย 2 คร้ัง

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  16. โครงการบ ารุงรักษา และอนุรักษ์ภมูปิัญญาด้านพันธกุรรม
กล้วยพื้นเมอืงในพื้นที่ปกปัก

28,000 28,000

68,000 0 0 0 0  15. โครงการสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรม (กล้วย) 68,000

  18. โครงการผลิตภณัฑ์จากเปลือกไมเ้สมด็ขาวและเสมด็แดง 
(ผลิตภณัฑ์เส้นใยยอ้มสีจากเปลือกไมเ้สมด็แดง)

48,000

3 12 20 ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

วทิยาลัยรัตภมูิ

  17. โครงการการคัดแยกและเกบ็รวบรวมสายพันธุเ์ชื้อราไตรโค
เดอร์มาจากดินบริเวณรากเสมด็ขาว

48,000 48,000 5

10 10 30 50 ม.ค. 64-ม.ีค. 64

ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  20. โครงการการผลิตผลิตภณัฑ์ทางชวีภาพจากพืชในป่า
ชายหาด (ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากเปลือกไมเ้สมด็ขาวและ
เสมด็แดง)

45,000 45,000

68,000 0 4 0 4

เม.ย.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  19. โครงการการพัฒนาต ารับครีมแต้มสิวที่มส่ีวนผสมของสาร
สกดัเสมด็ขาวและเสมด็แดง

68,000

48,000 5 3 12 20

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

20 8 0 28 เม.ย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2.2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหลง่ทุนวจิยัจากภาครัฐ
และเอกชน

0 0 0

 2.2.2.1 เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายวจิยั
เพ่ือยกระดบัคุณภาพงานวจิยั

0 0 0

  22. โครงการบริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ. 
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั มทร.ศรีวชิยั

520,000

4 0 14 ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  21. โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์เห็ดเสมด็อบแห้ง 48,000 48,000 10

ก.ค. 64-ก.ย. 64 สถาบันวจิยัและพัฒนา

  24. โครงการการจดัท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ของ มทร.ศรีวชิยั

100,000 100,000

200,000 0 23 0 23

ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบันวจิยัและพัฒนา

  23. โครงการการเตรียมความพร้อมการเขา้ร่วมจดันิทรรศการ
ในงานประชมุวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

200,000

520,000 0 40 160 200

0 0 500 ต.ค 63-ส.ค. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สถาบันวจิยัและพัฒนา

  25. โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ ป่า
ชายเลน

93,000 93,000 500

0 15 0 15 ก.ค. 64-ก.ย. 64

ม.ค. 64-พ.ค 64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

28,000 6 14 0 20  26. โครงการพัฒนาหนังสือร่วมกบัเทคโนโลย ีQR code เพื่อ
เผยแพร่ขอ้มลูพันธุพ์ืช บริเวณพื้นที่ มทร.ศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง

28,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
185,000 0 185,000

2.3.1 สื่อสารคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกจากงานวจิยั 
สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ตอ่แหลง่ทุน สงัคม
 และผู้ใช้ประโยชน์

185,000 0 185,000

 2.3.1.1 พัฒนาระบบประชาสมัพันธ์โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิัล
เพ่ือการสื่อสารคุณค่างานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์ สู่กลุ่มเป้าหมาย

185,000 0 185,000

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

2.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวจิยั 
สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์

0 0 0

 2.3.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือตอ่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยจ์ากงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์

0 0 0

 2.3.2.2 พัฒนาระบบการตลาดดจิทิัลเพ่ือสง่เสริมการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ

0 0 0

1,391,000 0 1,391,000

1,391,000 0 1,391,000

1,391,000 0 1,391,000

275,000 0 275,000
3.1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการบริการวชิาการ

0 0 0

 3.1.1.1 ก าหนดสดัสว่นภาระงานบริการวชิาการให้
สอดคลอ้งกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่

0 0 0

3.1.2 สร้างนักบริการวชิาการมืออาชีพ 0 0 0

ส.ค.-64 สถาบันวจิยัและพัฒนา

พันธกิจที่ 3: ให้บริการวชิาการแก่สงัคมดว้ยนวตักรรมสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์ :ยกระดบัคุณภาพชีวติของสงัคม ชุมชนในภมูิภาค 
อยา่งยั่งยนืดว้ยนวตักรรม

ยทุธศาสตร์ : 3.สร้างนวตักรรมการบริการวชิาการที่ก่อให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจ

185,000 0 0 100 100

2.3 สง่เสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์จากงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

  1. โครงการการจดัท าส่ือประชาสัมพันธผ์ลงานวจิยัเด่น 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

185,000

3.1 พัฒนาระบบนวตักรรมการบริการวชิาการ
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 3.1.2.1 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการตามอัต
ลกัษณ์ของศรีวชิัย

0 0 0

 3.1.2.2 พัฒนาศักยภาพนักบริการวชิาการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ

0 0 0

 3.1.2.3 ก าหนดคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพ 0 0 0
3.1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ดา้นการบริการ
วชิาการ

250,000 0 250,000

 3.1.3.1 สร้างระบบมาตรฐาน การบริการวชิาการ 0 0 0
 3.1.3.2 สร้างแรงจงูใจที่เอ้ือตอ่การด าเนินงานบริการวชิาการ 0 0 0
 3.1.3.3 พัฒนาระบบ ก ากับตดิตามและรายงานผล การ
บริการวชิาการ

0 0 0

 3.1.3.4 พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก 
วธิีการและการบังคับใช้ที่เอ้ือตอ่การบริการวชิาการ

0 0 0

 3.1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลและช่อง
ทางการให้บริการวชิาการเพ่ือการเผยแพร่

0 0 0

 3.1.3.6 พัฒนาพ้ืนที่สนับสนุนการให้บริการวชิาการ 250,000 0 250,000
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 3.1.3.7 แสวงหาเครือข่ายที่สนับสนุนทุนการบริการวชิาการ 0 0 0
 3.1.3.8 จดัตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานดา้นการบริการวชิาการ 0 0 0
3.1.4 บูรณาการงานบริการวชิาการร่วมกับพันธกิจอ่ืน 25,000 0 25,000
 3.1.4.1 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการบริการวชิาการ
ร่วมกันระหวา่งผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี

25,000 0 25,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 3.1.4.2 ประกวดผลงานบริการวชิาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

0 0 0

941,000 0 941,000

1 ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานอธกิารบดี

  1. โครงการอบรมสัมนาเชงิปฏบิัติการการพัฒนาแบบตัดและ
การตัดเยบ็กางเกงสตรีมสุลิม

25,000

250,000 0 0 1  1. โครงการยกระดับศูนยบ์ริหารนวตักรรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

250,000

เม.ย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

3.2 สร้างรายไดจ้ากการบริการวชิาการ

25,000 4 3 20 27
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจดัหารายไดจ้ากการบริการ
วชิาการ

941,000 0 941,000

 3.2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการหารายไดจ้ากการ
บริการวชิาการ (การเป็นที่ปรึกษา/วทิยากร/อาจารยพิ์เศษ)

0 0 0

 3.2.1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการวชิาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 941,000 0 941,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มรีายได้หลังหัก
ต้นทุนโครงการ ไมน่้อยกวา่ 5

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการด าเนินกจิกรรมของ
หน่วยงานท าให้มหาวทิยาลัย
เป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มรีายได้หลังหัก
ต้นทุนโครงการ ไมน่้อยกวา่ 5

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการด าเนินกจิกรรมของ
หน่วยงานท าให้มหาวทิยาลัย
เป็นที่รู้จกัมากขึ้น

0 0 100 100 ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  2. โครงการจดัหารายได้สถานแสดงพันธุสั์ตวน์้ าตรัง:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 1 เพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น

15,000 15,000

541,000 0 0 0 0  1. โครงการร้านจ าหน่ายสินค้าและของฝาก@ราชมงคลตรัง 541,000

ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

25,000 0 0 100 100  3. โครงการจดัหารายได้สถานแสดงพันธุสั์ตวน์้ าตรัง:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 2 เพาะพันธุป์ลาสวยงาม

25,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มรีายได้หลังหัก
ต้นทุนโครงการ ไมน่้อยกวา่ 10

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มรีายได้หลังหัก
ต้นทุนโครงการ ไมน่้อยกวา่ 
50000

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการด าเนินกจิกรรมของ
หน่วยงานท าให้มหาวทิยาลัย
เป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. ถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มรีายได้หลัง
หักต้นทุนโครงการ ไมน่้อยกวา่
 5

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ์
 อยา่งน้อยร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ร้านจดัจ าหน่ายอาหาร 
เคร่ืองด่ืมและสินค้าที่ระลึก มี
รายได้ไมน่้อยกวา่ 100

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

0 0 100 100 ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

  4. โครงการจดัหารายได้สถานแสดงพันธุสั์ตวน์้ าตรัง:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 3 เพาะเล้ียงกุ้งเครฟิชสวยงาม

10,000 10,000

0 0 30 30 ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

  6. โครงการจดัหารายได้สถานแสดงพันธุสั์ตวน์้ าตรัง:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 5 เพาะพันธุสั์ตวป์ีก

20,000 20,000

30,000 0 0 100 100  5. โครงการจดัหารายได้สถานแสดงพันธุสั์ตวน์้ าตรัง:กจิกรรม
ยอ่ยที่ 4 หน่วยรักษาสัตวเ์คล่ือนที่

30,000

ต.ค 63-ก.ย. 64 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

  8. โครงการร้านจดัจ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืมและสินค้าที่ระลึก
ให้กบันักท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 จดัซ้ือสินค้าที่ระลึกเพื่อ
จ าหน่ายให้กบันักท่องเที่ยว

200,000 200,000

100,000 5000 0 20000 25000  7. โครงการร้านจดัจ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืมและสินค้าที่ระลึก
ให้กบันักท่องเที่ยว:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ที่จดัซ้ืออาหาร เคร่ืองด่ืม
เพื่อจ าหน่ายให้กบันักท่องเที่ยว

100,000

สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

5000 0 20000 25000 1. ร้านจดัจ าหน่ายอาหาร 
เคร่ืองด่ืมและสินค้าที่ระลึก มี
รายได้ไมน่้อยกวา่ 250

ต.ค 63-ก.ย. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

3.2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหลง่ทุน จากภาครัฐและเอกชน 0 0 0

 3.2.2.1 เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับสงัคม 
(CSV : Creatiing Shared Value)

0 0 0

175,000 0 175,000
3.3.1 ให้บริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผู้รับบริการในระดบัภมูิภาค

175,000 0 175,000

 3.3.1.1 พัฒนาโจทยก์ารบริการวชิาการเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผู้รับบริการ

121,000 0 121,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์/ทักษะ
วชิาชพี/วชิาการภายใน
หน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทักษะวชิาชพี
เฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

4 15 19 พ.ค 2564 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  9.โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับการผลิตโกโก้
และชอ็คโกแลตที่มคุีณภาพ

0 0 0

ก.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  11.โครงการบริการให้ค าปรึกษาทางด้านอตุสาหกรรมเกษตร 0

0 19 15 1 35  10.โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับการผลิตน้ าผ้ึงที่มี
คุณภาพ

0

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

0 0 0 5 5

170 ม.ค. 64-ม.ีค. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

100,000 40 10 120

3.3 สง่เสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวติของสงัคมและชุมชน

  1. โครงการหน่วยสัตวแพทยเ์คล่ือนที่ดูแลสัตวเ์ล้ียงเพื่อชมุชน
ในพื้นที่ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช

100,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 3.3.1.2 พัฒนานวตักรรมการบริการวชิาการ 54,000 0 54,000
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 3.3.1.3 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการแบบมุ่งเป้า 
(6 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 2 ราย รวมจ านวน 12 ราย)

0 0 0

1,117,100 0 1,117,100

1,117,100 0 1,117,100

1,117,100 0 1,117,100

680,800 0 680,800

4.1.1 สง่เสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บนพ้ืนฐาน
ความหลากหลายทางวฒันธรรม และเผยแพร่องค์ความรูสู้่
ความยั่งยนื

680,800 0 680,800

 4.1.1.1 เชื่อมโยงองค์ความรูด้า้นมรดกวฒันธรรมจากแหลง่
วฒันธรรม

640,400 0 640,400

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

30  2. โครงการส ารวจเพื่อพัฒนาต าบลคลองแหให้เป็นเมอืง
อจัฉริยะ

21,000

0 19

40 10 50 100 ก.ค.-64  1. โครงการพัฒนาตราสินค้าเพื่อส่งเสริมอตัลักษณ์ชมุชนและ
เพิ่มชอ่งทางการตลาด

54,000 54,000

1. การพัฒนาผลงานวจิยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมและ
งานสร้างสรรค์อยา่งน้อย 1 
ผลงาน

ม.ค.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

21,000 20 8 2

พันธกิจที่ 4: สบืทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรม
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ :อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวฒันธรรมและ
สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์ : 4.สร้างสรรค์มรดกทางวฒันธรรมบนแนวคิด
วสิาหกิจวฒันธรรมอยา่งยั่งยนื

15 1 35 1. จ านวนรายวชิาที่ใชบู้รณา
การไมน่้อยกวา่ 1 วชิา 
ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ อยา่งน้อยร้อยละ 85

ม.ีค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะบริหารธรุกจิ

  2.โครงการพัฒนาผลผลิตพื้นถิ่นภาคใต้ด้วยนวตักรรมสู่โอกาส
ทางธรุกจิ

0

40 ก.พ.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

5,000 20 10 10

4.1 ท านุบ ารุง สบืทอด มรดกวฒันธรรมให้ด ารงอยู่อยา่งมีคุณค่า

  1. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม (พื้นที่ทุ่งใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 กจิกรรมแห่ผ้า
ขึ้นธาตุนานาชาติ (วนัมาฆบูชา)

5,000
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  2. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม (พื้นที่ทุ่งใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 กจิกรรมวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี

5,000

ก.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  4. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม (พื้นที่ทุ่งใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 4 กจิกรรมบุญ
สาทรเดือนสิบ

5,000 5,000

5,000 80 70 0 150

ม.ิย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม (พื้นที่ทุ่งใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 3 กจิกรรมวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รัชกาลที่ 10)

5,000

5,000 80 70 0 150

  6. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 
กจิกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

8,000

30 10 100 ธ.ค.-63 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  5. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 
กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาติ

5,000 5,000 60

10 30 0 40 ก.ย.-64

เม.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  8. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 4 
กจิกรรมร่วมสืบสานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

20,000 20,000

5,000 60 30 10 100

ม.ีค.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  7. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 3 
กจิกรรมพิธนี้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

5,000

8,000 30 20 0 50

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

45 45 10 100 เม.ย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  10. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 6 
กจิกรรมพิธนี้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรม
หาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว

5,000

30 10 100 ม.ิย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  9. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 5 
กจิกรรมพิธนี้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิี

5,000 5,000 60

ก.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  12. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 8 
กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาติ

5,000 5,000

10,000 80 20 0 100

ก.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  11. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 7 
กจิกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

10,000

5,000 60 30 10 100

  14. โครงการ สืบสานประเพณี ยอ้นรอยวถิไีทย:กจิกรรมยอ่ยที่
 1 กจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์ฟื้นฟูประเพณีส าคัญในเทศกาลต่างๆ

10,000

10 0 50 ก.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  13. โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมไทย (พื้นที่ไสใหญ)่:กจิกรรมยอ่ยที่ 9 
กจิกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

7,000 7,000 40

60 30 10 100 ส.ค.-64

ม.ค. 64-ส.ค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

2,200 65 0 5 70

ม.ค. 64-ส.ค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  15. โครงการ สืบสานประเพณี ยอ้นรอยวถิไีทย:กจิกรรมยอ่ยที่
 2 กจิกรรมสืบสานประเพณีศิลปวฒันธรรมและเผยแพร่ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

2,200

10,000 65 0 5 70
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  16. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและสืบทอดประเพณี 25,000 25,000

  18. โครงการการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทย 5,200

9 1 35 ก.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  17. โครงการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวฒันธรรม-พิธคีรอบครู
ชา่ง

5,000 5,000 25

265 50 0 315 ก.พ. 64-ส.ค. 64

ม.ิย.-64 ส่วนกลางสงขลา

  20. โครงการสืบทอดประเพณีวนัลอยกระทง 150,000 150,000

40,000 50 165 5 220 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
ตระหนักในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไทยและร่วม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

พ.ย 63-ก.พ. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  19. โครงการท าบุญเนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนา
วทิยาลัยเทคนิคภาคใต้

40,000

5,200 300 15 0 315

  22. โครงการสืบทอดประเพณีและวฒันธรรม:กจิกรรมยอ่ยที่ 2
 ประเพณีสงกรานต์

60,000

75 0 125 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการเกดิ
ความตระหนักในการสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีสงกรานต์
อยู่ในระดับมาก

เม.ย.-64 ส่วนกลางสงขลา

ส่วนกลางสงขลา

  21. โครงการสืบทอดประเพณีและวฒันธรรม:กจิกรรมยอ่ยที่ 1
 ประเพณีรดน้ าขอพรเนื่องในวนัสงกรานต์

15,000 15,000 50

500 50 50 600 1. มผู้ีเขา้ร่วมการประกวด
แขง่ขนัครบทุกรายการที่
จดัการประกวด

พ.ย 2563

ก.ค.-64 ส่วนกลางสงขลา166,000 750 50 0 800 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกบัหลักค าสอนของ
ศาสนาอยา่งน้อย ร้อยละ 80

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการเกดิ
ความตระหนักในการสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีสงกรานต์
อยู่ในระดับมาก

เม.ย.-64 ส่วนกลางสงขลา

  23. โครงการกจิกรรมวนัส าคัญทางศาสนา:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 
หล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา

166,000

60,000 110 15 0 125
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 4.1.1.2 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมบนระบบดจิทิัลอยา่ง
สร้างสรรค์

40,400 0 40,400

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 4.1.1.3 จดัท าเครือ่งมือวดัคุณค่ามรดกวฒันธรรม 0 0 0
 4.1.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญดา้นวฒันธรรม 0 0 0
4.1.2 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

0 0 0

  24. โครงการกจิกรรมวนัส าคัญทางศาสนา:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 
เมาลิดสัมพันธ ์มทร.ศรีวชิยั

72,000 72,000

  26.โครงการวนัส าคัญ และวนัส าคัญทางศาสนา : กจิกรรมที่ 2
 ถวายเทียนพรรษา

0

0 0 20 เม.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

ส่วนกลางสงขลา

  25.โครงการวนัส าคัญ และวนัส าคัญทางศาสนา : กจิกรรมที่ 1
 ประเพณีวนัสงกรานต์

0 0 20

250 5 8 263 1. .ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกบัหลักค าสอนของ
ศาสนาอยา่งน้อย ร้อยละ 80

ก.ค.-64

ส.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  28.โครงการท าขนมสารทเดือนสิบ 0 0

0 70 0 0 70

ก.ค.-64 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  27.โครงการวนัส าคัญ และวนัส าคัญทางศาสนา : กจิกรรมที่ 3
 วนัสารทเดือนสิบ

0

0 50 0 0 50

10 0 100 เม.ย.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

  1. โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นประวติัศาสตร์วดัในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชโดยใชเ้ทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด

35,000 35,000 90

50 10 0 60 ก.ย.-64

ม.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์5,400 30 10 0 40  2. โครงการจดัสร้างส่ือมลัติมเิดียดิจทิัล (multimedia) ส านึก
รักษ์ศาสนสถาน ในเขตอ าเภอเมอืงสงขลา

5,400
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป
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ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 4.1.2.1 ก าหนดสดัสว่นภาระงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้
สอดคลอ้งกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่

0 0 0

4.1.3 สร้างนักวฒันธรรมสร้างสรรค์มืออาชีพ 0 0 0
 4.1.3.1 สร้างมาตรฐานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามอัต
ลกัษณ์ของศรีวชิัย

0 0 0

 4.1.3.2 ก าหนดคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพ 0 0 0
 4.1.3.3 พัฒนาศักยภาพนักวฒันธรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ 0 0 0
 4.1.3.4 ก าหนดจรรยาบรรณนักวฒันธรรมมืออาชีพ 0 0 0
4.1.4 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมร่วมกับพันธกิจ
อ่ืน

0 0 0

 4.1.4.1 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมร่วมกันระหวา่งผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี

0 0 0

 4.1.4.2 ประกวดผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

0 0 0

191,400 0 191,400
4.2.1 เร่งพัฒนาวสิาหกิจวฒันธรรมเชิงพ้ืนที่ 191,400 0 191,400
 4.2.1.1 จดัท ากระบวนการสร้างมรดกวฒันธรรมบนแนวคิด
วสิาหกิจวฒันธรรม

191,400 0 191,400

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

4.2 สร้างสรรค์มรดกวฒันธรรมสู่วสิาหกิจวฒันธรรม

  1. โครงการเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมและสร้างมลูค่าด้วย
นวตักรรมการตลาด

18,000

ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  3. โครงการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมการแกะหนังตะลุงโดย
บูรณาการศาสตร์เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มมลูค่ามรดกทางวฒันธรรม:
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 การสืบสานมรดกทางวฒันธรรมการแกะหนัง
ตะลุงโดยบูรณาการศาสตร์เทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มมลูค่ามรดกทาง
วฒันธรรม

20,000 20,000

13,200 100 0 0 100

ก.พ.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมการแกะหนังตะลุงโดย
บูรณาการศาสตร์เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มมลูค่ามรดกทางวฒันธรรม:
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 การอบรมเชงิปฏบิัติการสืบสานต านานภมูิ
ปัญญาการแกะหนังตะลุง

13,200

18,000 30 3 0 33

คณะวศิวกรรมศาสตร์50 8 0 58 พ.ค 2564
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. ผลิตภณัฑ์ชมุชน ชิ้นงาน
ต้นแบบ 2 ชดุ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. บูรณาการกบัการเรียนการ
สอนรายวชิา ดังนี้ - วชิา
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
และสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
 - วชิาการปั้น – การหล่อ 
และวชิาศิลปะแนวทดลอง - 
วชิาการออกแบบแฟชั่นแนว
ทดลอง และวชิาเทคนิคการ
ตัดเยบ็เส้ือผ้า

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

20 33 100 ม.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ  4. โครงการมรดกวฒันธรรมชาวสงขลาสู่สากลปีที่ 2 38,200 38,200 47

พ.ย 2563 คณะบริหารธรุกจิ

  6. โครงการออกแบบต่อยอดมรดกทางวฒันธรรม ชมุชนสะท้อน 30,000

12,000 400 0 0 400  5. โครงการจ าหน่ายสินค้าพื้นบ้านออนไลน์ 12,000

  8. โครงการยกระดับวสิาหกจิชมุชนสู่การสร้างผลิตภณัฑ์พื้นถิ่น
เชงิสร้างสรรค์:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 กจิกรรมพัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบใหมส่ าหรับผลิตภณัฑ์เตยปาหนัน

25,000

5 5 25 ม.ค.-64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  7. โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์จากนวตักรรรมเพื่อยกระดับ
วสิาหกจิชมุชน

10,000 10,000 15

30,000 40 5 10 55 ก.พ.-64

เม.ย. 64-ม.ิย. 64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

15,000 16 8 6 30

ก.พ. 64-ม.ีค. 64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  9. โครงการยกระดับวสิาหกจิชมุชนสู่การสร้างผลิตภณัฑ์พื้นถิ่น
เชงิสร้างสรรค์:กจิกรรมยอ่ยที่ 2 กจิกรรมยกระดับการ
สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานเตยปาหนันในรูปแบบใหม่

15,000

25,000 16 8 6 30
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

244,900 0 244,900
4.3.1 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 159,100 0 159,100
 4.3.1.1 ก าหนดพ้ืนที่ในมหาวทิยาลยัเพ่ือปกปักรักษาให้มี
ลกัษณะเป็นป่า (หมวดสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน: UI 
Green matrix 2017)

7,500 0 7,500

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 4.3.1.2 การสง่เสริมการใช้อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน (หมวด
พลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ : UI Green 
matrix 2017)

0 0 0

 4.3.1.3 ก าหนดนโยบายดา้นการใช้กระดาษและพลาสตกิ 
(หมวดของเสยี : UI Green matrix 2017)

5,000 0 5,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 4.3.1.4 จดักิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม
ตามอัตลกัษณ์เชิงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน

146,600 0 146,600

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  10. โครงการยกระดับวสิาหกจิชมุชนสู่การสร้างผลิตภณัฑ์พื้น
ถิ่นเชงิสร้างสรรค์:กจิกรรมยอ่ยที่ 3 กจิกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ด้านระบบกลไกการตลาดให้กบัวสิากจิชมุชนเตยปาหนัน

10,000 10,000

0 0 15 ก.ค.-64 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  11.โครงการอนุรักษ์และรวบรวมภมูปิัญญาสร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านอตุสาหกรรมเกษตรพื้นถิ่นด้วยสารสนเทศ

0 0 15

6 4 0 10 ก.ค. 64-ส.ค. 64

130 ต.ค 63-ม.ีค. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  1. โครงการกระเป๋าถงุผ้าอเนกประสงค์จากการเยบ็มอืเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน

5,000

7,500 50 30 50

4.3 อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่าสิ่งแวดลอ้ม

  1. โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพิ่มพื้นที่สีเขยีวด้วยมอืเรา 7,500

พ.ค 2564 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

30,000 0 10 40 50

ก.พ.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  1. โครงการจดัการขยะ ลดมลภาวะ คัดแยกขยะต้นทาง :
กจิกรรมยอ่ยที่ 1 : กจิกรรมการมส่ีวนร่วมการจดัการขยะใน
ชมุชนสู่อนาคตสีเขยีว

30,000

5,000 72 1 0 73
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งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. .มพีื้นที่การเรียนรู้
บริหารธรุกจิ Ecosystem 
ตามรอบประวติัศาสร์ ซุ้ม
ประตูบ่อเกง๋ เมอืงเกา่สงขลา
ฝ่ังหัวเขาแดงสู่มรดกโลก 
จ านวน 1 แหล่งชมุชน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. นักศึกษาคณะบริหารธรุกจิ
เป็นนักปฏบิัติที่ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์
อยา่งยั่งยนื

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. นักศึกษา และประชาชนใน
ชมุชนเขารูปชา้ง ตระหนักถงึ
การคัดแยกขยะ อยา่งน้อย
ร้อยละ 20

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ให้ตัวแทนนักศึกษาเขา้ไป
อธบิายวธิกีารคัดแยกขยะ 
เพื่อลดปริมาณขยะในชมุชน
กอ่นน าไปสู่กระบวนการ
จ ากดัอยา่งถกูวธิี

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  2. โครงการคืนบ้าน คืนชวีติ สู่ท้องทะเล 18,000 18,000

24 1 425 ม.ิย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  4. โครงการลดโลกเลอะกบัคณะบริหารธรุกจิ 30,000

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  3. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธรุกจิ Ecosystem การ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวติัศาสตร์ฯ

35,000 35,000 400

50 7 5 62 ก.ค.-64

ม.ค. 64-ก.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  6. โครงการสรรค์สร้างส่ิงเหลือใช ้ปลูกสมนุไพรในครัวเรือน 3,500 3,500

16,000 100 40 100 240

190 ม.ีค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  5. โครงการบริหารจดัการขยะโดยการมส่ีวนร่วมของนักศึกษา
และชมุชน

16,000

30,000 100 45 45

คณะบริหารธรุกจิ100 15 0 115 ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 4.3.1.5 ดา้นการบริหารจดัการน้ า (หมวดน้ า : UI Green 
matrix 2017)

0 0 0

 4.3.1.6 ดา้นการจดัการขนสง่ (หมวดการขนสง่ : UI Green
 matrix 2017)

0 0 0

 4.3.1.7 ดา้นการศึกษา(หมวดการศึกษา : UI Green matrix
 2017)

0 0 0

4.3.2 แก้ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มีผลกระทบเชิงพ้ืนที่ 72,000 0 72,000
 4.3.2.1 จดัท า Value chain การจดัการขยะ 72,000 0 72,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีารพัฒนาผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์
 นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ อยา่ง
น้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมความร่วมมอือยา่งน้อย 1 
กจิกรรม

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก

4.3.3 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม(สิ่งแวดลอ้ม)

0 0 0

  8. โครงการน้ าหมกัชวีภาพเพื่อความยั่งยนืของส่ิงแวดล้อม 3,800

6 0 56 ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ  7. โครงการวสัดุเหลือใชสู่้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 10,300 10,300 50

เม.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  2.โครงการถงัขยะอจัฉริยะ 12,000 12,000

50,000 10 20 0 30

ก.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  1. โครงการจดัการขยะ ลดมลภาวะ คัดแยกขยะต้นทาง :
กจิกรรมยอ่ยที่ 2 : กจิกรรมแปรรูปขยะพลาสติกเป็นฝาราง
ระบายน้ า

50,000

3,800 100 12 15 127

20 40 80 พ.ย 63-พ.ค 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

วทิยาลัยรัตภมูิ

  3.โครงการธนาคารขยะมลูฝอยแบบบูรณาการ 10,000 10,000 20

10 5 0 15 พ.ย 63-พ.ค 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 4.3.3.1 ก าหนดสดัสว่นภาระงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(สิ่งแวดลอ้ม) ให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน
รูปแบบใหม่

0 0 0

4.3.4 สร้างนักสิ่งแวดลอ้มมืออาชีพ 0 0 0
 4.3.4.1 ก าหนดคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพ 0 0 0
 4.3.4.2 พัฒนาศักยภาพนักสิ่งแวดลอ้มสู่ความเป็นมืออาชีพ 0 0 0
 4.3.4.3 สร้างมาตรฐานดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มตามอัต
ลกัษณ์ของศรีวชิัย

0 0 0

4.3.5 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม(สิ่งแวดลอ้ม)
ร่วมกับพันธกิจอ่ืน

13,800 0 13,800

 4.3.5.1 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม(สิ่งแวดลอ้ม)ร่วมกันระหวา่งผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี

0 0 0

 4.3.5.2 ประกวดผลงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(สิ่งแวดลอ้ม) ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

13,800 0 13,800

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

343,050,210 664,434,200 1,007,484,410

343,050,210 664,434,200 1,007,484,410

10,619,360 0 10,619,360
5.1.1 ผลกัดนัให้ผู้บริหารทุกระดบัขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏบิัติ

0 0 0

 5.1.1.1 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารขับเคลื่อนแผนสู่
การปฏบิัตขิองผู้บริหารทุกระดบัอยา่งสม่ าเสมอ

0 0 0

เป้าประสงค์ :องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวตักรรมในการบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ : 5.สร้างระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

1,007,484,410

ม.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 1: ผลติก าลงัคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พันธกิจที่ 2: สร้างงานวจิยั พันธกิจที่ 3: ให้บริการวชิาการแก่สงัคมดว้ยนวตักรรมสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยนืพันธกิจที่ 4: สบืทอดศิลปวฒันธรรมบนแนวทางวฒันธรรม
สร้างสรรค์

343,050,210 664,434,200

13,800 24 6 0 30  1. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากขยะอเิล็กทรอนิกส์ เป็น
อปุกรณ์ประหยดัพลังงาน

13,800

5.1 ขับเคลื่อนแผนกลยทุธ์สู่ความส าเร็จ
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.1.1.2 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏบิัติ

0 0 0

 5.1.1.3 ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏบิัติ 0 0 0
5.1.2 สร้างการรับรูแ้ผนยทุธศาสตร์สู่บุคลากรอยา่งทั่วถึง 0 0 0
 5.1.2.1 จดักิจกรรมให้บุคลากรมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏบิัติ

0 0 0

 5.1.2.2 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารแผนสู่การปฏบิัติ 0 0 0
 5.1.2.3 ใช้ระบบเทคโนโลยดีจิทิัลในการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมินแผนยทุธศาสตร์

0 0 0

 5.1.2.4 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยทุธศาสตร์กับการ
ประเมินผลการปฏบิัตริาชการ

0 0 0

5.1.3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มีความสอดคลอ้งกับแผน
ยทุธศาสตร์

10,619,360 0 10,619,360

 5.1.3.1 จดัท าแผนงาน/โครงการมุ่งเป้าตามยทุธศาสตร์ 10,476,360 0 10,476,360
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

30 ม.ค.-64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 281,400

17,000 0 0 30  1. โครงการแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการจดัการ:กจิกรรมที่ยอ่ย 2 ประชมุเชงิ
ปฏบิัติการการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยด้วย
นวตักรรมเพื่อการจดัการการท่องเที่ยว

17,000

เม.ย.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 พื้นที่ทุ่งใหญ่

  4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 100,000 100,000

50,000 0 60 0 60

ต.ค 63-ก.ย. 64 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

  3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 50,000

281,400 30 64 0 94

90 50 240 ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  5. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 200,000 200,000 100

10 12 0 22 ต.ค 63-ส.ค. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  6. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 100,000

ม.ค. 64-ส.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 600,000 600,000

500,000 200 90 0 290

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 500,000

100,000 30 90 50 170

  10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 2,000,000

10 0 50 ต.ค 63-ก.ย. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะศิลปศาสตร์

  9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 100,000 100,000 40

400 80 0 480 ธ.ค. 63-ส.ค. 64

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 20,000 20,000

1,127,960 73 57 0 130

ต.ค 63-ก.ย. 64 ส่วนกลางสงขลา

  11. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 1,127,960

2,000,000 0 0 0 0

30 0 80 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาทักษะวชิาชพี
เฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

ต.ค 63-ส.ค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  13. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 200,000 200,000 50

26 16 0 42 ต.ค 63-ก.ย. 64

102



ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.1.3.2 จดัสรรงบประมาณที่มีความสอดคลอ้งกับแผนและ
ทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลยั

0 0 0

 5.1.3.3 สร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงแหลง่งบประมาณจาก
ภายนอก

0 0 0

 5.1.3.4 ใช้ระบบเทคโนโลยดีจิทิัล ในการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลแผนยทุธศาสตร์

0 0 0

 5.1.3.5 ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลง

143,000 0 143,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. คณะมแีผนงาน/โครงการที่
สามารถน าไปสู่การปฏบิัติได้
ทันทีที่ได้รับงบประมาณ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. แผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนามหาวทิยาลัย

  14. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 80,000

ต.ค 63-ก.ย. 64 คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

  16. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 5,000,000 5,000,000

100,000 0 0 0 0

ต.ค 63-ส.ค. 64 วทิยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

  15. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิยทุธศาสตร์ 100,000

80,000 50 30 0 80

30 0 30 พ.ย 2563 วทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการ
จดัการ

ส านักงานอธกิารบดี

  1. โครงการแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการจดัการ:กจิกรรมยอ่ยที่ 1 จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลัยฯ

8,000 8,000 0

0 0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64

เม.ย.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  3. โครงการพัฒนาแผนงานและค าเสนอของบประมาณคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

30,000

50,000 10 65 0 75  2. โครงการพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ของคณะบริหารธรุกจิ 50,000

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

30,000 0 16 0 16 ต.ค 63-ส.ค. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.1.3.6 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยทุธศาสตร์กับการ
ประเมินผลการปฏบิัตริาชการ

0 0 0

20,000 0 20,000
5.2.1 พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 20,000 0 20,000
 5.2.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One stop service 0 0 0
 5.2.1.2 สง่เสริมและประกวดแข่งขันนวตักรรมดา้นการ
ให้บริการเทคโนโลยดีจิทิัล

0 0 0

 5.2.1.3 พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิัล 20,000 0 20,000
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. มนีวตักรรมการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล 1 ระบบ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
ปฏบิัติงานมปีระสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น

 5.2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการให้บริการ 
(Service mind)

0 0 0

301,518,350 617,434,200 918,952,550
5.3.1 เร่งรัดการเพ่ิมคุณวฒิุและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วชิาการและต าแหน่งทางวชิาชีพที่สงูขึ้น

1,352,320 0 1,352,320

  5.โครงการทบทวนและจดัท าแผนกลยทุธแ์ละจดัท าแผนปฏบิัติ
การประจ าปี

25,000

16 0 16 ต.ค 2563 สถาบันวจิยัและพัฒนา  4. โครงการการทบทวนแผนกลยทุธแ์ละจดัท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี

30,000 30,000 0

พ.ย 2563 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

5.2 พัฒนานวตักรรมการให้บริการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล

  1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชง้านระบบสารเทศส าหรับ
งานส านักงาน

20,000

0 0 0 0 0

พ.ย 2563 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  6.โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการจดัท าแผนพัฒนาแผน
กลยทุธ ์แผนปฏบิัติงานราชการประจ าปี และการ บริหารจดัการ
ความเส่ียงในองค์กร

0

25,000 0 0 0 0

5.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่

0 20 0 20 พ.ย 63-ส.ค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง

เม.ย.-64 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  2.โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล

0 0

20,000 0 13 2 15
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.3.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณวฒิุที่สงูขึ้น 0 0 0

 5.3.1.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการและ
วชิาชีพ

500,000 0 500,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

1. บทความวจิยัและบทความ
วชิาการหรือขอ้มลูเพื่อเตรียม
น าเสนอการประชมุวชิาการ
อยา่งน้อย 3 ผลงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเขา้ใจด้านการ
เขยีนบทความและการ
น าเสนอผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค์ ร้อยละ 80

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.3.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางตามสายงาน

852,320 0 852,320

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  1. โครงการคลินิกการขอต าแหน่งทางวชิาการเฉพาะทาง
การเกษตร

50,000

พ.ค 2564 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

  3. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเร่ือง สร้างพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริม
การสร้างผลงานระดับช านาญการ

250,000 250,000

50,000 0 42 2 44

35 ธ.ค.-63 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการเพื่อการ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ

50,000

50,000 0 35 0

  1. โครงการพัฒนาบุคลากรวทิยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่ง
ใหญ่)

60,000

124 1 125 ส.ค.-64 กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

  4. โครงการสร้างผลงานเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการ 150,000 150,000 0

0 40 0 40 ก.พ. 64-ม.ิย. 64

ก.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

60,000 0 120 0 120
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

ธ.ค.-63 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏบิัติงานสายสนับสนุน
การศึกษา

100,000 100,000

100,000 0 200 0 200  2. โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จ

100,000

  5. โครงการ Line Certificate Coaching for Business 
ส าหรับผู้สอนและ Young Entrepreneurs

36,000

7 0 7 ม.ีค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  4. โครงการศึกษาดูงานระบบขนส่งทางทะเลในประเทศ
ส าหรับบุคลากร

46,320 46,320 0

0 200 0 200 ก.ย.-64

ม.ค. 64-ส.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏบิัติงาน
สายสนับสนุนแบบ One Stop Service

50,000 50,000

240,000 0 12 0 12

ม.ค. 64-ก.ค. 64 คณะบริหารธรุกจิ

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผู้์สอนสาขาการบัญชเีพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพในการสอน

240,000

36,000 26 29 1 56

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

0 25 0 25 1. มขีอ้เสนอโครงการเขา้
นโยบายด้าน One Stop 
Service จ านวน 1 แผน

ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

5.3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามอัต
ลกัษณ์คนศรีวชิัย

300,166,030 617,434,200 917,600,230

 5.3.2.1 พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏบิัต ิและ
เทคโนโลยดีจิทิัล

1,693,100 0 1,693,100

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  9. โครงการพัฒนางานและส่งเสริมขดีสมรรถนะในการ
ปฏบิัติงานด้านการเบิกจา่ย

200,000

25 0 38 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ ระบบโสตทัศนูปกร์
 ระบบชา่งพื้นฐาน ไปปรับใช้
เพื่อให้เกดิประโยชน์ ต่อ
หน่วยงานมากที่สุด

ม.ีค.-64 กองกลาง  8. โครงการการฝึกอบรมชา่งพื้นฐาน และระบบ
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน

20,000 20,000 13

พ.ค 2564 คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยดิีจทิัลและการส่ือสาร 35,000 35,000

0 20 0 0 20

พ.ย 2563 กองคลัง

  10.โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร 0

200,000 0 100 0 100

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 40,000

60 0 60 พ.ค 2564 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 56,000 56,000 0

0 50 0 50 ม.ค.-64

ธ.ค.-63 คณะบริหารธรุกจิ27,200 0 40 0 40

ต.ค 63-ส.ค. 64 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  4. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง พัฒนาการสอนด้าน
เทคโนโลยดิีจทิัลและการส่ือสาร

27,200

40,000 0 60 0 60
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.3.2.2 พัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน

1,348,800 0 1,348,800

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.3.2.3 สง่เสริมสวสัดกิารเพ่ือสร้างแรงจงูใจการปฏบิัตงาน 0 0 0
 5.3.2.4 จดัตั้งสถาบันพัฒนาคนศรีวชิัย 0 0 0

  5. โครงการการส่ือสารภายในองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพในยคุ
ดิจทิัล

24,300 24,300

  7. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร เร่ือง การปรับตัวของ
มหาวทิยาลัยภายใต้ยคุของการเปล่ียนแปลง

1,500,000

55 0 55 ธ.ค.-63 คณะบริหารธรุกจิ

คณะบริหารธรุกจิ

  6. โครงการการพัฒนาทักษะโดยการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล 10,600 10,600 0

0 93 1 94 ก.ค.-64

เม.ย.-64 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  2. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแกบุ่คลากร 1,128,800 1,128,800

20,000 0 43 0 43

เม.ย. 64-ม.ิย. 64 กองบริหารงานบุคคล

  1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ:กจิกรรมยอ่ย
ที่ 2 : กจิกรรมอบรมภาษาองักฤษเพื่อการพัฒนาบุคลากร

20,000

1,500,000 0 57 15 72

  4. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแกบุ่คลากร:กจิกรรมยอ่ย
ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแกบุ่คลากร

193,800

20 0 20 พ.ค 2564 คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธรุกจิ

  3. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแกบุ่คลากร:กจิกรรมยอ่ยที่
 1 Foreing Languages for Communication

6,200 6,200 0

0 79 0 79 เม.ย. 64-พ.ค 64

ม.ิย.-64 คณะศิลปศาสตร์193,800 0 10 0 10
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.3.2.5 เสริมสร้างทักษะชีวติของบุคลากร 297,124,130 617,434,200 914,558,330

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

พ.ค 2564 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  2. โครงการสัมมนาพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรและสาน
สัมพันธบ์ุคลากรวทิยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ)่

80,000 80,000

120,000 0 200 0 200  1. โครงการสานสัมพันธเ์พื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานกจิกรรม 120,000

  4. โครงการแขง่ขนักฬีาบุคลากรสัมพันธ์ 40,000

20 50 80 ส.ค.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการสานสัมพันธศิ์ษยเ์กา่เกษตรศาสตร์ 11,000 11,000 10

0 150 0 150 ธ.ค.-63

พ.ค 2564 ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  6. โครงการกฬีาสิเกาสัมพันธ์ 20,000 20,000

25,000 0 40 0 40

เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  5. โครงการกฬีากระชบัความสัมพันธบ์ุคลากร 25,000

40,000 0 50 0 50

362 1 363 ก.ย.-64 กองบริหารงานบุคคล

ส านักงานวทิยาเขตตรัง

  7. โครงการเตรียมความพร้อมที่จะเขา้สู่วยัผู้สูงอาย ุประจ าปี
งบประมาณ 2564

204,000 204,000 0

0 40 0 40 ก.พ. 64-ม.ีค. 64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อความรู้ที่ได้รับ อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1,672,500 0 1,672,500
5.4.1 บริหารจดัการองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 1,472,500 0 1,472,500
 5.4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 0 0 0
 5.4.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ

0 0 0

 5.4.1.3 พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือสนับสนุนการวนิิจฉยั สั่ง
การ และการตดัสนิใจ

0 0 0

ส านักงานอธกิารบดี

ส านักงานอธกิารบดี

ก.ย.-64 กองบริหารงานบุคคล

  9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกฬีาสานสัมพันธ ์
มทร.ศรีวชิยั

500,000

300,000 0 38 0 38  8. โครงการจดัท าของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายรุาชการ ประจ าปี
 พ.ศ.2564

300,000

0 0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64

ก.ค. 64-ส.ค. 64 สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ

  11.โครงการสนับสนุนภารกจิพื้นฐาน : ค่าใชจ้า่ยแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

79,602,770 599,275,200 678,877,970

500,000 0 600 0 600

ส านักงานอธกิารบดี0 0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64  10.โครงการพัฒนาบุคลากร 11,423,500 11,423,500

0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64  12.โครงการสนับสนุนภารกจิพื้นฐาน : ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 204,797,860 18,159,000 222,956,860 0

5.4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่ดว้ยนวตักรรม
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.4.1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 460,000 0 460,000

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

1. มผู้ีเขา้ถงึส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย

2. ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธท์ าให้
มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จกัมากขึ้น

 5.4.1.5 พัฒนาระบบควบคุมภายในเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

721,200 0 721,200

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

60,000

  3. โครงการจดัท าจลุสารและส่ือประชาสัมพันธ ์คณะศิลป
ศาสตร์

115,000

0 4000 4000 พ.ย 2563

220 220

คณะบริหารธรุกจิ

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธค์ณะบริหารธรุกจิ 215,000 215,000 0

50 25 200 275 ต.ค 63-ส.ค. 64  1. โครงการ ประชาสัมพันธเ์พื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,000

ต.ค 63-ก.ย. 64 กองนโยบายและ
แผนงาน

  5. โครงการจดัท ารายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั

20,000 20,000

50,000 0 0 0 0

ม.ค. 64-ก.ย. 64 คณะศิลปศาสตร์

  4. โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 50,000

115,000 0 0

33 2 35 พ.ย 2563 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

ส านักงานสภา
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั

  1. โครงการการจดัการความรู้ภายในองค์กรของส านักงานวทิยา
เขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

30,000 30,000 0

0 0 0 0 เม.ย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

  2. โครงการพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง

30,000

ก.ค.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  4. โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การตรวจสอบประเมนิการ
ประกนัคุณภาพทางการศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ์ AUN-QA 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
ประจ าปีการศึกษา 2563

22,500 22,500

154,400 28 106 56 190

พ.ย 2563 ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

  3. โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ การตรวจสอบประเมนิ
คุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
ประจ าปีการศึกษา 2563

154,400

30,000 0 33 2 35

  6. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานและตรวจติดตามจากองค์กร
วชิาชพี

99,300

100 0 100 เม.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

  5. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

43,000 43,000 0

5 51 12 68 ก.ค.-64

ส.ค.-64 คณะบริหารธรุกจิ

  8. โครงการ ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา

41,000 41,000

20,000 0 65 1 66

ก.ย.-64 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  7. โครงการอบรมความรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากร

20,000

99,300 114 53 13 180

67 13 90 ก.ค. 64-ส.ค. 64 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะศิลปศาสตร์

  9. โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563

51,000 51,000 10

0 130 0 130 ม.ค.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.4.1.6 สร้างวฒันธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นการใช้นวตักรรม
ส าหรับการบริหารจดัการ

291,300 0 291,300

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

5.4.2 บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ 200,000 0 200,000
 5.4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลยัโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิัล

0 0 0

 5.4.2.2 บริหารจดัการบุคลากรสายวชิาการให้มีสดัสว่น
สอดคลอ้งกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่

0 0 0

 5.4.2.3 บริหารจดัการบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสดัสว่น
สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลยั

0 0 0

  10. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA

40,000

ม.ค.-64 ส านักงานอธกิารบดี

  12.โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการเร่ือง การจดัการความรู้ ด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรคณะอตุสาหกรรม
เกษตร

0 0

180,000 0 63 10 73

พ.ย 2563 ส านักงานอธกิารบดี

  11. โครงการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA for Programme Assessment 
version 3.0

180,000

40,000 0 299 10 309

7 3 10 ก.ค.-64 วทิยาลัยรัตภมูิ

คณะอตุสาหกรรม
เกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่

  13.โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร
การบัญช ีประจ าปีการศึกษา 2563

10,000 10,000 0

0 0 0 0 พ.ค 2564

ส.ค.-64 คณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ พื้นที่ไสใหญ่

  2. โครงการ Design Thinking กบัการพัฒนานวตักรรมใน
องค์กร

41,300

250,000 0 80 0 80  1. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ

250,000

พ.ย 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์41,300 0 35 0 35
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.4.2.4 พัฒนาระบบสวสัดกิารและการสร้างแรงจงูใจ 200,000 0 200,000

1. มกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะวชิาชพี/วชิาการ
ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะวชิาชพีเฉพาะทางและเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในวชิาชพีมากขึ้น

29,220,000 47,000,000 76,220,000

5.5.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคลอ้งกับการเป็น
องค์กรสมัยใหม่

28,580,000 47,000,000 75,580,000

 5.5.1.1 พัฒนาพ้ืนที่แหลง่เรียนรูเ้พ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ท างานและการเรียนรูข้องคนรุน่ใหม่

0 0 0

 5.5.1.2 พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปการ ภมูิทัศน์ 
และผลกัดนัการบริการดา้นตา่งๆ เพ่ือเข้าสู่การเป็นองค์กร
สมัยใหม่

28,580,000 47,000,000 75,580,000

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยา่ง
น้อยร้อยละ 80

2. มกีจิกรรมที่ได้รับการพัฒนาตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ อยา่งน้อย
 1 กจิกรรม

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

5.5.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลที่เอ้ือตอ่การ
ปฏบิัตงิาน

50,000 0 50,000

 5.5.2.1 พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูอยา่งทั่วถึง 0 0 0
 5.5.2.2 จดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอ

0 0 0

ส านักงานวทิยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่

5.5 สนับสนุนระบบนิเวศน์(Ecosystem) ที่เอ้ือตอ่การพัฒนา
มหาวทิยาลยั

  1. โครงการ IED Smart Garden 230,000 230,000

0 35 0 35 ม.ค.-64  1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 200,000 200,000

0 0 0 ต.ค 63-ก.ย. 64 ส านักงานอธกิารบดี

คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

  2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ

28,350,000 47,000,000 75,350,000 0

0 4 0 4 ม.ิย.-64
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ระยะเวลา
งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
เงินรายได้ แผ่นดนิ บุคคล ระบุ ด/ป

ภายนอก รวม
ตวัชี้วดักลาง ตวัชี้วดัโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) ค่าเป้าหมายตวัชี้วดั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รวม

นศ. บุคลากร
 5.5.2.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิัล 50,000 0 50,000

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

5.5.3 สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 590,000 0 590,000
 5.5.3.1 เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับเครือข่าย 220,000 0 220,000

1. มกีจิกรรมความร่วมมอือยา่งน้อย 1 
กจิกรรม

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับรางวลัจาก
การประกวดแขง่ขนั อยา่งน้อย 1 รางวลั

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

 5.5.3.2 สนับสนุนการเชื่อมตอ่เครือข่ายร่วมกับพันธมิตรอ่ืน 370,000 0 370,000
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น อยา่งน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในระดับมาก

418,264,670 835,000,800 1,253,265,470

ม.ค.-64 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

  1. โครงการการสร้างเครือขา่ยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สถาบันวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง

100,000 100,000

50,000 0 20 0 20  1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจดัการและ
ปรับปรุงประสิทธภิาพระบบเครือขา่ยไร้สายส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือขา่ย

50,000

ม.ีค. 64-เม.ย. 64 สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ

สถาบันวจิยัและพัฒนา

  2. โครงการการแขง่ขนักฬีาสานสัมพันธข์องบุคลากร 4 
สถาบันการศึกษาในจงัหวดัสงขลา คร้ังที่ 6

100,000 100,000 0

0 10 0 10 ก.พ.-64

20,000 0 15 20 35  3.โครงการพัฒนาโครงงานวทิยาศาสตร์กบัโรงรียนเป้าหมาย 20,000

43 0 43

กองพัฒนานักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

9 0 0 9 ก.ค.-64

ส.ค.-64 สถาบันวจิยัและพัฒนา

  2. โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อสร้างเครือขา่ยงาน
กจิการนักศึกษา 9 มทร.

70,000 70,000

300,000 0 10 500 510

ก.พ.-64 คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่

  1. โครงการประชมุสัมมนาวชิาการประจ าปีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล

300,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. งบบุคลากร 195.8322       23.45   48.9581         25.00   48.9581         25.00   48.9581         25.00   48.9581         25.00   
2. งบด าเนินงาน 9.5304          1.14     2.3826          25.00   2.3826          25.00   2.3826          25.00   2.3826          25.00   
3. งบลงทุน 170.4201       20.41   13.9009         8.16     35.9725         21.11   45.7821         26.86   74.7646         43.87   
4. งบเงินอุดหนุน 459.2181       55.00   104.6514       22.79   105.5823       22.99   119.2046       25.96   129.7798       28.26   

รวม 835.0008      100.00 169.8930      20.35   192.8955      23.10   216.3274      25.91   255.8851      30.64   
ร้อยละ 100.00 20.35   23.10   25.91   30.64   

แผนการเบิกจา่ยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามหมวดรายจา่ย - รายไตรมาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

หมวดรายจ่าย
งปม.ไดร้ับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. งบบุคลากร 195.8322       23.45   48.9581         25.00   97.9161 50.00   146.8742 75.00   195.8322 100.00  
2. งบด าเนินงาน 9.5304          1.14     2.3826          25.00   4.7652 50.00   7.1478 75.00   9.5304 100.00  
3. งบลงทุน 170.4201       20.41   13.9009         8.16     49.8734 29.26   95.6555 56.13   170.4201 100.00  
4. งบเงินอุดหนุน 459.2181       55.00   104.6514       22.79   210.2337 45.78   329.4383 71.74   459.2181 100.00  

รวม 835.0008      100.00 169.8930      20.35 362.7884 43.45 579.1158 69.36 835.0008 100.00
ร้อยละ 20.35 43.45 69.36 100.00

แผนการเบิกจา่ยสะสมงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามหมวดรายจา่ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

หมวดรายจ่าย
งปม.ไดร้ับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพ
    การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

599.2752 71.77 144.3536 24.09 146.7717 24.49 151.1040 25.21 157.0459 26.21

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 30.26090 3.62 6.7002 22.14 5.2532 17.36 7.8236 25.85 10.4839 34.65

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 147.6078 17.68 14.2976 9.69 21.9656 14.88 48.4084 32.80 62.9362 42.64
4. โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 
    เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

57.8569 6.93 4.6050 7.96 18.8790 32.63 9.0000 15.56 25.3729 43.85

รวม 835.0008 100.00 169.95640 20.35 192.8695 23.10 216.3360 25.91 255.8389 30.64
ร้อยละ 20.35 23.10 25.91 30.64

แผนการเบกิจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพ
    การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

599.2752 71.77 144.3536 24.09 291.1253 48.58 442.2293 73.79 599.2752       100.00

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 30.2609 3.62 6.7002 22.14 11.9534 39.50 19.7770 65.35 30.2609         100.00

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 147.6078 17.68 14.2976 9.69 36.2632 24.57 84.6716 57.36 147.6078       100.00
4. โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 
    เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

57.8569 6.93 4.6050 7.96 23.4840 40.59 32.4840 56.15 57.8569         100.00

รวม 835.0008 100.00 169.9564 20.35 362.8259 43.45 579.1619 69.36 835.0008 100.00

ร้อยละ 20.35 43.45 69.36 100.00

แผนการเบกิจ่ายสะสมงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามผลผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

119



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. งบบุคลากร 64.2072 16.76   16.0518 25.00  16.0518 25.00  16.0518 25.00  16.0518 25.00  
2. งบด าเนินงาน 15.3956 4.02     3.8489 25.00  3.8489 25.00  3.8489 25.00  3.8489 25.00  
3. งบลงทุน 46.5500 12.15   3.7984 8.16   9.8266 21.11  12.5033 26.86  20.4217 43.87  
4. งบเงินอุดหนุน 256.8898 67.07   54.2456 21.12  58.7882 22.88  66.8240 26.01  77.0320 29.99  

รวม 383.0426 100.00 77.9447 20.35 88.5155 23.10 99.2280 25.91 117.3544 30.64 
ร้อยละ 100.00 20.35 23.10 25.91 30.64

แผนการเบิกจา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามหมวดรายจา่ย - รายไตรมาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

หมวดรายจ่าย
งปม.ไดร้ับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. งบบุคลากร 64.2072 16.76   16.0518 25.00   32.1036 50.00   48.1554 75.00   64.2072 100.00  
2. งบด าเนินงาน 15.3956 4.02     3.8489 25.00   7.6978 50.00   11.5467 75.00   15.3956 100.00  
3. งบลงทุน 46.5500 12.15   3.7984 8.16     13.6250 29.27   26.1283 56.13   46.5500 100.00  
4. งบเงินอุดหนุน 256.8898 67.07   54.2456 21.12   113.0338 44.00   179.8578 70.01   256.8898 100.00  

รวม 383.0426 100.00 77.9447 20.35   166.4602 43.45   265.6882 69.36   383.0426 100.00 
ร้อยละ 100.00 20.35   43.45   69.36   100.00 

แผนการเบิกจา่ยสะสมงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามหมวดรายจา่ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

หมวดรายจ่าย
งปม.ไดร้ับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพ
    การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 79.602770 20.78 19.9007 25.00 19.9007 25.00 19.9007 25.00 19.9007 25.00
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 83.872600 21.90 16.7242 19.94 20.1402 24.01 21.7860 25.98 25.2222 30.07
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 218.382100 57.01 41.0982 18.82 48.1617 22.05 57.2674 26.22 71.8548 32.90
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.125000 0.03 0.0254 20.32 0.0288 23.04 0.0323 25.84 0.0385 30.80
5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.060100 0.28 0.2157 20.35 0.2448 23.09 0.2746 25.90 0.3250 30.66

รวม 383.042570 100.00 77.9642 20.35 88.4762 23.10 99.2610 25.91 117.3412 30.64
ร้อยละ 100.00 20.35 23.10 25.91 30.64

แผนการเบกิจ่ายงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   จ าแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพ
    การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

79.6028 20.78 19.9007 25.00 39.8014 50.00 59.7021 75.00 79.6028 100.00

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 83.8726 21.90 16.7242 19.94 36.8644 43.95 58.6504 69.93 83.8726 100.00
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 218.3821 57.01 41.0982 18.82 89.2599 40.87 146.5273 67.10 218.3821 100.00
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.1250 0.03 0.0254 20.32 0.0542 43.36 0.0865 69.20 0.1250 100.00
5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.0601 0.28 0.2157 20.35 0.4605 43.44 0.7351 69.34 1.0601 100.00

รวม 383.0426 100.00 77.9642 20.35 166.4404 43.45 265.7014 69.36 383.0426 100.00
ร้อยละ 100.00 20.35 43.45 69.36 100.00

แผนการเบกิจ่ายสะสมงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามผลผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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