
งปม. งปม. งปม.

เงนิรายได้ แผ่นดนิ อ่ืนๆ

พันธกิจ :  ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

ยุทธศาสตร์ :  สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

กลยุทธ ์: 1.  พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยั

มาตรการ : 1.1 สร้างกระบวนการรับเข้าศึกษา รูปแบบใหม่ส าหรับหลักสูตรแบบ Formal และ Informal

แผนงาน : *1.1.1 พัฒนาหน่วยรับเข้าศึกษา 120,000        120,000       

*1.1.2 สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipeline)

*1.1.3 จดัท าค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง 30,000          30,000         

*1.1.4 สร้างความเชื่อมโยงการรับเข้าศึกษากับเครือข่ายเป้าหมาย

1.1.5 พัฒนาระบบการตลาดดิจทิัลส าหรับการรับเข้าศึกษา (การผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ ์แรงจงูใจ)

กลยุทธ ์: 2.พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทาง  การพัฒนามหาวทิยาลัย

มาตรการ : 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

แผนงาน : 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 23,000         73,000        96,000        

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน

2.1.3 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการท างาน (WIL)

2.1.4 พัฒนาหลักสูตรสหวทิยาการ

2.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.1.6 พัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ

กลยุทธ ์: 3. พัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning

มาตรการ : 3.1 เร่งพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning

แผนงาน : *3.1.1 พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนแบบ Active Learning

*3.1.2 พัฒนาวธิกีารวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกับวธิกีารเรียนรู้แบบ Active Learning

3.1.3 สนับสนุนการพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ  Active Learning

3.1.4 ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษา

ความเชือ่มโยง พันธกิจ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์มาตรการ แผนงาน และงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าประสงค์  : นักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

งบประมาณ (บาท)

ความเชือ่มโยง พันธกิจ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์มาตรการ และแผนงาน
รวม
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กลยุทธ ์: 4.พัฒนาผู้สอนเป็น Smart Teacher

มาตรการ : 4.1 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวชิาชีพ

แผนงาน : *4.1.1 พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวชิาชีพตามสาขาเป้าหมายการพัฒนาของมหาวทิยาลัย

 - 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

 - สาขาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของมหาวทิยาลัย

4.1.2 ติดตามผลจากการพัฒนาผู้สอนตามสาขาวชิาชีพสู่การน าไปใช้ประโยชน์

4.1.3 ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวชิาชีพ

4.1.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวชิาชีพจากรุ่นสู่รุ่น

มาตรการ : 4.2 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านจดัการเรียนรู้

แผนงาน : 4.2.1 เพิ่มศักยภาพผู้สอนด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยนวตักรรม

4.2.2 พัฒนาระบบประเมินผู้สอน (คณะกรรมการ Audit +นักศึกษา

4.2.3 เชื่อมโยงผลการประเมินผู้สอนกับการประเมินผลปฏิบัติราชการ 

มาตรการ : 4.3 เร่งพัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจทิัลและการส่ือสาร

แผนงาน : *4.3.1 พัฒนาระบบส่ือการเรียนการสอนแบบ Online (LMS , MOOC) 50,000         50,000        

*4.3.2 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้สอน

*4.3.3 สร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4.3.4 สร้างระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) จากการเรียนการสอนออนไลน์ 

ระหวา่งสถาบันการศึกษา

4.3.5 พัฒนาผู้สอนด้านการส่ือสารและการถ่ายทอดความรู้

มาตรการ : 4.4 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน

แผนงาน : 4.4.1 ก าหนดสัดส่วนภาระงานสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่ 25,000         25,000        
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กลยุทธ ์: 5.พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

มาตรการ : 5.1 สร้างพื้นที่สนับสนุนดารเรียนรู้ (Ecosystem) 

แผนงาน : *5.1.1 จดัให้มีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ (Ecosystem)

 -  Coworking Space

*5.1.2 สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ดิจทิัล

 - E-Library

มาตรการ : 5.2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัลส าหรับการเรียนรู้

แผนงาน : 5.2.1 เพิ่มช่องทางการจดัการเรียนการสอน Online

มาตรการ : 5.3 สนับสนุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจดัการเรียนรู้

แผนงาน : 5.3.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่

5.3.2 สนับสนุนอุปกรณ์การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจทิัล

5.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิัล

มาตรการ : 5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงาน : *5.4.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) จากเครือข่ายความร่วมมือ 10,000        10,000        

 - E-Library Network

 - เครือข่ายการฝึกทักษะวชิาชีพ

กลยุทธ ์: 6.พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ

มาตรการ : 6.1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

แผนงาน : *6.1.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวชิาชีพขององค์กรภายนอก

 - ด้านวศิวกรรมศาสตร์

 - ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 - ด้านสัตวแพทยศาสตร์

 - ด้านแพทย์แผนไทย

*6.1.2 ส่งเสริมการน าผลงานด้านนวตักรรมของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขัน 150,000        150,000       

และการน าไปใช้ประโยชน์

6.1.3 พัฒนาระบบสอบสมรรถนะวชิาชีพของมหาวทิยาลัย

6.1.4 พัฒนากระบวนการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 210,000       210,000       
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6.1.5 สร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดเชิงระบบด้านนวตักรรม

6.1.6 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านนวตักรรมแก่ผู้เรียน

6.1.7 ส่งเสริมการน าผลงานด้านนวตักรรมของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลยุทธ ์: 7.พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน

มาตรการ : 7.1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัลและการส่ือสาร

แผนงาน : *7.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ

*7.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 85,000         85,000        

7.1.3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการน าเสนอแนวคิด (Pitching) 40,000         40,000        

7.1.4 สร้างเวทีการน าเสนอแนวคิด (Pitching) ด้านนวตักรรมและงานสร้างสรรค์

มาตรการ : 7.2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวติและงานอาชีพ

แผนงาน : *7.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ

7.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 135,000        450,000       585,000       

พันธกิจ : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ : สร้างงานวจิยัเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

กลยุทธ ์: 1.  พัฒนาระบบการบริหารงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

มาตรการ : 1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

แผนงาน : 1.1.1

กับรูปแบบการพัฒนาผู้สอนรูปแบบใหม่ 

มาตรการ : 1.2 สร้างนักวจิยัมืออาชีพ

แผนงาน : 1.2.1

1.2.2 พัฒนาช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับผู้สอนที่ท าหน้าที่วจิยัเป็นหลัก

1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวจิยัสู่ความเป็นมืออาชีพ

1.2.4 พัฒนาหน่วยวจิยัตามอัตลักษณ์ของศรีวชิัย

1.2.5 จดัต้ังศูนย์วจิยัสู่ความเป็นเลิศ

1.2.6 พัฒนาระบบนักวจิยัพี่เล้ียงและที่ปรึกษา

1.2.7 จดัท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวจิยั

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค

ก าหนดสัดส่วนภาระงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ให้สอดคล้อง

ก าหนดคุณสมบัติของนักวจิยัมืออาชีพ
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มาตรการ : 1.3  สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวจิยั

แผนงาน : 1.3.1

1.3.2 พัฒนาระบบ ก ากับติดตามและรายงานผล การวจิยั  

1.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการวจิยั

1.3.4 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการวจิยั

1.3.5 พัฒนาห้องปฎิบัติการให้ได้มาตรฐาน

มาตรการ : 1.4 บูรณาการงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับพันธกิจอื่น 

แผนงาน : *1.4.1

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1.4.2 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.4.3 พัฒนางานวจิยัในสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับการบริหาร

จดัการองค์กร

กลยุทธ ์: 2.  พัฒนางานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

มาตรการ : 2.1 สร้างงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

*2.1.1 245,000        576,300       821,300       

 - นวตักรรมเกษตร

 - นวตักรรมการท่องเที่ยว

 - นวตักรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง

มาตรการ : 2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวจิยัจากภาครัฐและเอกชน

แผนงาน : *2.2.1 เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายวจิยัเพื่อยกระดับคุณภาพงานวจิยั

กลยุทธ ์: 3.  ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

มาตรการ : 3.1 ส่ือสารคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกจากงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ 

ต่อแหล่งทุน สังคม และผู้ใช้ประโยชน์

แผนงาน : *3.1.1

คุณค่างานวจิยัส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ สู่กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาโจทย์วจิยัเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์

พัฒนาระบบประชาสัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการส่ือสาร

ประกวดผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก  วธิกีารและการบังคับใช้ที่เอื้อต่อการวจิยั
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มาตรการ : 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์

แผนงาน : *3.2.1

จากงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์

*3.2.2 พัฒนาระบบการตลาดดิจทิัลเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทางธรุกิจ

พันธกิจ :  ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ : 

กลยุทธ ์: 1. พัฒนาระบบนวตักรรมการบริการวชิาการ

มาตรการ : 1.1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการวชิาการ

แผนงาน : 1.1.1 ก าหนดสัดส่วนภาระงานบริการวชิาการให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน

รูปแบบใหม่ 

มาตรการ : 1.2  สร้างนักบริการวชิาการมืออาชีพ

แผนงาน : 1.2.1 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวชิาการตามอัตลักษณ์ของศรีวชิัย

1.2.2 พัฒนาศักยภาพนักบริการวชิาการสู่ความเป็นมืออาชีพ

มาตรการ : 1.3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการบริการวชิาการ

แผนงาน : 1.3.1 พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก  วธิกีารและการบังคับใช้ที่เอื้อต่อการ

บริการวชิาการ

1.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลและช่องทางการให้บริการวชิาการเพื่อการเผยแพร่

1.3.3 พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการให้บริการวชิาการ 115,000       115,000       

1.3.4 แสวงหาเครือข่ายที่สนับสนุนทุนการบริการวชิาการ

1.3.5 จดัต้ังหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการบริการวชิาการ

มาตรการ : 1.4 บูรณาการงานบริการวชิาการร่วมกับพันธกิจอื่น

แผนงาน : *1.4.1 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริการวชิาการร่วมกันระหวา่ง 5,000          5,000          

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

*1.4.2 ประกวดผลงานการบริการวชิาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอื่น

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 สร้างนวตักรรมการบริการวชิาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธรุกิจ

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาค อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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กลยุทธ ์: 2.  สร้างรายได้จากการบริการวชิาการ

มาตรการ : 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจดัหารายได้จากการบริการวชิาการ

แผนงาน : *2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการหารายได้จากการบริการวชิาการ

( การเป็นที่ปรึกษา/วทิยากร/อาจารย์พิเศษ)

*2.1.2 พัฒนาโจทย์การบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 - นวตักรรมการเกษตร

 - นวตักรรมการท่องเที่ยว

 - นวตักรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง

*2.1.3 พัฒนารูปแบบการให้บริการวชิาการที่ก่อให้เกิดรายได้

2.1.4 พัฒนานวตักรรมการบริการวชิาการ

มาตรการ : 2.2 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชน 

แผนงาน : *2.2.1 เชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมการ

สร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV : Creatiing Shared Value)

พันธกิจ :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์มรดกทางวฒันธรรมบนแนวคิดวสิาหกิจวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ ์: 1.ท านุบ ารุง  สืบทอด มรดกวฒันธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า

มาตรการ : 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้

สู่ความยั่งยืน

แผนงาน : 1.1.1 เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมรดกวฒันธรรมจากแหล่งวฒันธรรม

1.1.2 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมบนระบบดิจทิัลอย่างสร้างสรรค์ 300,000       300,000       

1.1.3 จดัท าเคร่ืองมือวดัคุณค่ามรดกวฒันธรรม

1.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวฒันธรรม

เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
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มาตรการ : 1.2 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

แผนงาน : 1.2.1 ก าหนดสัดส่วนภาระงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา

ผู้สอนรูปแบบใหม่ 

มาตรการ : 1.3 สร้างนักวฒันธรรมสร้างสรรค์มืออาชีพ

แผนงาน : 1.3.1 สร้างมาตรฐานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามอัตลักษณ์ของศรีวชิัย

มาตรการ : 1.4 บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมร่วมกับพันธกิจอื่น

แผนงาน : 1.4.1 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมร่วมกันระหวา่งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

1.4.2 ประกวดผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

กลยุทธ ์: 2. สร้างสรรค์มรดกวฒันธรรมสู่วสิาหกิจวฒันธรรม

มาตรการ : 2.1 เร่งพัฒนาวสิาหกิจวฒันธรรมเชิงพื้นที่

แผนงาน : *2.1.1 จดัท ากระบวนการสร้างมรดกวฒันธรรมบนแนวคิดวสิาหกิจวฒันธรรม

 - พัฒนาแหล่งมรดกวฒันธรรม

 - ออกแบบต่อยอดมรดกทางวฒันธรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

 - พัฒนามรดกทางวฒันธรรมด้วยนวตักรรม

 -  เพิ่มมูลค่ามรดกทางวฒันธรรมด้วยกลไกด้านการตลาด

กลยุทธ ์: 3.อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างคุณค่าส่ิงแวดล้อม

มาตรการ : 3.1 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : *3.1.1 ก าหนดพื้นที่ในมหาวทิยาลัยเพื่อปกปักรักษาให้มีลักษณะเป็นป่า

(หมวดสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน : UI Green matrix 2017)

*3.1.2 การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงานและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : UI Green matrix 2017)

*3.1.3 ก าหนดนโยบายด้านการใช้กระดาษและพลาสติก (หมวดการใช้ของเสีย

 : UI Green matrix 2017)

3.1.4 จดักิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
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พันธกิจ :  ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

พันธกิจ : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

พันธกิจ :  ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

กลยุทธ ์: 1. ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ

มาตรการ : 1.1 ผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

แผนงาน : 1.1.1 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ

อย่างสม่ าเสมอ

มาตรการ : 1.2 สร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง

แผนงาน : *1.2.1 จดักิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ

*1.2.2 เพิ่มช่องทางการส่ือสารแผนสู่การปฏิบัติ

*1.2.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิัลในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์

*1.2.4 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์กับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ

มาตรการ : 1.3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

แผนงาน : 1.3.1 จดัสรรงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับแผนและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย

1.3.2 สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณจากภายนอก

1.3.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิัลในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

1.3.4 เชื่อมโยงผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์ : องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ



งปม. งปม. งปม.

เงนิรายได้ แผ่นดนิ อ่ืนๆ

งบประมาณ (บาท)

ความเชือ่มโยง พันธกิจ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์มาตรการ และแผนงาน
รวม

กลยุทธ ์: 2.พัฒนานวตักรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

มาตรการ : 2.1 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

แผนงาน : *2.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One stop service

 - ส าหรับนักศึกษา

 - ส าหรับบุคลากร

 - ส าหรับบุคคลทั่วไป

*2.1.2 ส่งเสริมและประกวดแข่งขันนวตักรรมด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจทิัล

2.1.3 พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

กลยุทธ ์: 3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่

มาตรการ : 3.1 เร่งรัดการเพิ่มคุณวฒิุและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการและต าแหน่งทางวชิาชีพที่สูงขึ้น

แผนงาน : 3.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณวฒิุที่สูงขึ้น

3.1.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการและวชิาชีพ

3.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสายงาน

มาตรการ : 3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์คนศรีวชิัย

แผนงาน : *3.2.1 พัฒนาทักษะการส่ือสาร ทักษะการปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจทิัล

 - ผู้บริหาร

 - บุคลากรสายวชิาการ

 - บุคลากรสายสนับสนุน

*3.2.2 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน

*3.2.3 เสริมสร้างทักษะชีวติของบุคลากร

 - สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี มีทัศนคติเชิงบวก

 - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการผลิตนักปฏิบัติ

*3.2.4 จดัต้ังสถาบันพัฒนาคนศรีวชิัย

 - พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิก 3C  (Critical thinking ,Creative thinking ,Conceptual 

thinking) - ส่งเสริมสวสัดิการเพื่อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน



งปม. งปม. งปม.

เงนิรายได้ แผ่นดนิ อ่ืนๆ

งบประมาณ (บาท)

ความเชือ่มโยง พันธกิจ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์มาตรการ และแผนงาน
รวม

กลยุทธ ์: 4.พัฒนาระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่ด้วยนวตักรรม

มาตรการ : 4.1 บริหารจดัการองค์กรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

แผนงาน : 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

4.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ

4.1.3 พัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการวนิิจฉัย ส่ังการ และการตัดสินใจ

4.1.4 พัฒนาระบบการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 50,000         50,000        

4.1.5 พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 7,000           10,000        17,000        

4.1.6 สร้างวฒันธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมส าหรับการบริหารจดัการ 

มาตรการ : 4.2 บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่

แผนงาน : 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

4.2.2 บริหารจดัการบุคลากรสายวชิาการให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน

รูปแบบใหม่

4.2.3 บริหารจดัการบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

4.2.4 พัฒนาระบบสวสัดิการและการสร้างแรงจงูใจ

กลยุทธ ์: 5.สนับสนุนระบบนิเวศน(์Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวทิยาลัย

มาตรการ : 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่

แผนงาน : 5.1.1 พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างานและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

5.1.2 พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปการ ภูมิทัศน์ และผลักดันการบริการด้านต่างๆ

 เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่

มาตรการ : 5.2 พัฒนาส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจทิัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

แผนงาน : 5.2.1 พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง

5.2.2 จดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

5.2.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัล

960,000       1,749,300    -            2,709,300    

 หมายเหตุ    * หมายถึงแผนงาน/โครงการ Quick win Project

รวมทั้งสิ้น


