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สวนท่ี 1 
บริบทองคกรและแผนยุทธศาสตร 

• ขอมูลท่ัวไปขององคกร 
ลักษณะองคกร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนมหาวิทยาลัย กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยเปนมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ไดรับการพิจารณาจัดต้ังข้ึนเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา สูภูมิภาคของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่สนับสนุนใหมี
การขยายตัวทางดานการศึกษา  เพื่อสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติ แตเดิมมหาวิทยาลัยใชช่ือวา มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  ซึ่งถือกำเนิดข้ึนในวันอันเปนมงคลคือ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเปนวาระที่ สมเด็จพระเจา  พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยศักด์ิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา เจาฟาตางกรมฝายในเฉลิมพระนามเปนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  มหาวิทยาลัยณิวัฒนาไดถือกำเนิดข้ึนในวันอันเปนมงคลน้ีเพื่อเทิดพระเกียรติพระองคทาน เฉลิมพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมตีอ
การศึกษา โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรโปรดเกลาฯรับมหาวิทยาลัยใหอยูในพระอุปถัมภของพระองค และประทาน        
สรอยพระนามเปนช่ือมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” และมหาวิทยาลัยไดเปดดำเนินการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา จวบจนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 
2547   จึงไดเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

วัตถุประสงคที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือ เพือ่สนองความตองการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรพัยากรมนุษยที่เพียบพรอมดวยความ
เปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะ ข้ันสงูในการประกอบอาชีพและกอปรดวยจริยธรรม 

นับต้ังแตเปดดำเนินการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา2541 เปนตนมาจวบจนปจจบุัน มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ประการ คือ  
1) การผลิตบัณฑิต  
2) การวิจัย  
3) การบริการวิชาการแกสังคม  
4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มสีถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย 3 แหง ไดแก 

- มหาวิทยาลัยเวสเทริน จงัหวัดกาญจนบุรี เปนศูนยการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ต้ังอยูเลขที่ 600 หมู 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จงัหวัดกาญจนบรุ ี
71170 
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- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังวัชรพล ต้ังอยูเลขที่ 4 หมู 11 ถนนหทัยราษฎร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150 

- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จงัหวัดบรุรีัมย เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังบรุีรมัย ต้ังอยูเลขที่ 123 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบานยาง อำเภอเมือง จงัหวัดบรุีรมัย 
31000 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศูนยประสานงานการศึกษาสำหรับหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาผานระบบเครอืขายและหรือเขาเรียนบนระบบโทรทัศนออนไลน (WTU-TV Online) 
 

• ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกิจ 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มุงสูความเปนเลิศดวยพลงัความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest) 
ปณิธานมหาวิทยาลยัเวสเทิรน  

มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการพฒันาบุคลากรระบบการศึกษาและสิง่แวดลอมอยางตอเน่ือง มุงเนนสูความเปนเลิศทางคุณภาพการศึกษา สรางคลงัแหงขุมปญญาทีจ่ะ
พัฒนาบุคคลใหเปนศึกษิต คือ บัณฑิตที่เปนปญญาชน มีวิสยัทัศนที่กวางไกล เพื่อนำไปสูการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมอื
ย่ิงกวาการแขงขัน 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนสังคมและประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมือ เพื่อการ
พัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน 
พันธกิจของมหาวิทยาลยั 

- ดานการผลิตบณัฑิต 
สนับสนุนและสงเสริมผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข สรางเสรมิใหเปนผูมีวิสัยทัศนใฝเรียนรู พฒันาตนเอง ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติอยางย่ังยืนและตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 

- ดานการวิจัย   
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพฒันางานวิจัย/หรืองานสรางสรรคที่พฒันาภูมิปญญาทองถ่ินที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย

ธำรงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน 
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- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   
สรางเสริมใหชุมชนทองถ่ินเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจนเกิดเปนชุมชนทีเ่ขมแข็ง ทีส่อดคลองกับความตองการของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ภายใตความรวมมือทางวิชาการ และการเรียนรูรวมกัน 
 

- ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนสิิต 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทำนุบำรงุและสบืสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ทัง้ในระดับชุมชนทองถ่ิน สงัคมและประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงคการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีดังนี ้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุด แกสังคมและประเทศชาติ 

และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
2. สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมทีเ่ปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน สงัคม และประเทศชาติ 
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในการพฒันาการเรยีนรูตนเอง อันจะนำไปสูการสรางสังคมการเรียนรู และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
4. สงเสรมิและสนับสนุนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ินชุมชนและประเทศชาติ 
5. บริหารจัดการองคกรทีเ่อื้ออำนวยตอการพฒันามหาวิทยาลัยในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

• อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติทีเ่ปนตัวตนในผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค ของมหาวิทยาลัย 
- อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน (IDWTU : Identity of Western University) 

Intellectual  :     เปนปญญาชน   
Development  :     พฒันาตนดี 
Work Ability  :     ปฏิบัติงานมทีักษะ  
Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

             Unity   :     รวมมือ สามัคคี 
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เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเรจ็ตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ะทอนใหเห็นเปนลกัษณะที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
- เอกลักษณของมหาวิทยาลยัเวสเทริน (UWTU : Uniqueness of Western University) 

United creative  :     รวมมือกันสรางสรรค  
Wisdom  :     ช้ันนำทางปญญา 

  Technology  :     พฒันาดวยเทคโนโลยี      
             Universality              :     ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/ มีความรูกวางขวาง 

• การประเมินสภาพแวดลอม 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เปนการประเมินเพือ่วิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่งผลตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพจิารณาจากขอมลูและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกการประเมินสภาพแวดลอมภายใน เพื่อจะประเมินดานจุดแข็ง 
(Strength) และจุดออน (Weakness) ของการบรหิารมหาวิทยาลัย และสวนที่สอง การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อจะประเมินดานโอกาส (Opportunity) และภาวะ
คุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบหองเรียน  และระบบการสอนผานระบบ

เครือขาย (WTU - Cyber U) 
2. มีการเปดหลักสูตรทีห่ลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งในระดับปริญญา

ตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก 
3. เนนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพเปนจุดเดน มีองคกร

วิชาชีพกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 
5. มีเครือขายที่ใหความชวยเหลือแกนิสิต ในการประสานงานดานการจัดการเรียน

การสอนอยางมีคุณภาพ 
6. มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษาและวิจัยสูประชาคมอาเซียน   

1. ศูนยบริการการศึกษาในภูมิภาคไมสามารถใหบริการแบบเบด็เสร็จ 
2. นิสิตไมสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของบัณฑิตศึกษา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานการพัฒนาการวิจัยและสรางองคความรู 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัย และการสรางผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งงานพัฒนาองคความรูอื่น ๆ 
2. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยรวมกับเครือขายภายนอก 
3. มีการสรางเครือขายวิจัยกับภายนอกรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน 
4. เปนศูนยกลางจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย 
5. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยสำหรับการเรียนการสอนและวิจัย 

1. บุคลากรมีการขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกจำนวนนอย 
2. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติฐาน TCI 1 และระดับนานาชาติ ฐาน TCI 2 มี
จำนวนนอย 

ดานบริการวิชาการสูสังคม 
1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรใหกับชุมชนทั้งในเขตและเขต
ใกลเคียงพื้นทีจ่ัดต้ังของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมกีารบริการวิชาการเชิงพาณิชยจำนวนนอย 

ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
1. สงเสรมิการจัดกจิกรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในรปูแบบตาง ๆ รวมทั้ง
สอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่สอน 

1. มีโครงการหรอืกจิกรรมสงเสริมศิลปะเพื่อใหความรูแกนิสตินอย 

ดานบริหารจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยไดนำระบบการจัดการสารสนเทศใชในการบรหิารจัดการงาน ทั้ง
ดานธุรการ การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพื่อการจัดการงาน
สำนักงาน 
2. มหาวิทยาลัยและคณะวิชา มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการประชุมแบบ 
VDO Conference 

1. งานขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากรลาออกบอย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของมหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกกคาม (Threat) 

1. มหาวิทยาลยัเวสเทิรนมีศักยภาพและความพรอมดานสถานที่ อุปกรณและ
บุคลากร ที่จะชวยผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะใน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. มีความตองการแรงงานระดับสูงเปนโอกาสใหมหาวิทยาลยั ปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ 
3. มีการพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลสงเสริมใหมี
ผูสนใจเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยมากข้ึน 
4. มหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชในดานการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน 
5. มีการเพิม่ข้ึนของประชากรผูสูงอายุทำใหความตองการแรงงานดานสาธารณสุข 
เพื่อดูแลผูสูงอาจมีมากข้ึน การเตรียมการผลิตและพัฒนาดานสาธารณสุขจงึเปน
ความจำเปนอยางมาก 
6. มหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการศึกษาสูงกวาระดับปรญิญาตร ี
7. มีความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน ในดานวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ในการ
จัดสรรผลงานวิจัย 
8. นโยบายประชามคมอาเซียน ป 2558 เปดโอกาสใหสามารถขยายการศึกษาสู
นานาชาติ 
9. มหาวิทยาลยั มีนโยบายสนับสนุนการทำงานวิจัยทัง้ดานงบประมาณ และ
เทคโนโลยีตาง ๆ 

1. สภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำใหมหาวิทยาลัยตองปรบัเปลี่ยน 
2. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน จะทำใหความตองการขอผูเรียนไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพการศึกษาทีสู่งกวา 
3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทำใหตองใชเงินลงทุนสงูและเทคโนโลยีตางๆ 
เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว 
4. จำนวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ทำใหจำนวนผูตองการเขาศึกษาใสถาบันอุดมศึกษามี
จำนวนลดนอยลง 
5. สถาบันอุดมศึกษามจีำนวนมาก มีการแขงขัน   
6. มีการแขงขันในการใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศสูง 
7. มีคูแขงทางการศึกษาทีม่ากข้ึนและการทำงานวิจัยมากข้ึน 
 

จากการวิเคราะหผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทริน ทั้งจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคาม ตลอดจนถึงขีดสมรรถนะ
ภายในของมหาวิทยาลัยที่เปนจุดแข็งและจุดออน ซึ่งขอคนพบดังกลาวนำมาเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2562 ที่เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทริน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)  โดยมรีายละเอียดทีจ่ะนำเสนอดังตารางตอไป 
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• ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและมีคุณภาพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อใหนิสิตเปนผูมีความรู สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึประสงคตอบสนองตอสังคมไทย อาเซียน และสงัคมโลก 
2. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม มีทกัษะดานความคิด ทักษะดานความสัมพันธ ทักษะดานวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และ

ศักยภาพที่สมบูรณสูสงัคม 
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาและบรหิารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
4. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
5. เพื่อพัฒนาอาจารยประจำหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงทั้งความรูและประสบการณในการทำงาน 

กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรทันสมยัและตรงกับความตองการของการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงานเพือ่พัฒนาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเนนใหเปนผูนำ

สังคมและประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนานิสิตใหมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา โดยมุงเนนการปฏิบัติไดจริง มจีริยธรรม คุณธรรม และมีคุณสมบัติตรงกบัความตองการของตลาดแรงงาน 
3. ปรับปรงุพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและทันตอสถานการณ 
4. สรางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
5. พัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน สรางสังคมความรูทางวิชาชีพ 
6. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูสอนและผูเรียนที่หลากหลาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีความรูและความเขาใจในการผลิตสื่อการศึกษาตางๆ 
2. เพือ่การวางแผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดานครุภัณฑ อุปกรณการศึกษาคอมพิวเตอรใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการใช 
3. เพือ่การจัดซื้อตำรา/หนังสือใหเพียงพอตอความตองการครบทุกหลักสูตร 
4. เพื่อความพรอมในการเปนสนามสอบตามมาตรฐานสากลของทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ 
1. สรางระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูอาเซียน 
2. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณใหแกบุคลากรและนิสิต เพื่อพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อดคลองกบัการปรบัตัวและเปลี่ยนแปลง ทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของตลาดอาเซียนใหกบับุคลากร

และนิสิต 
4. สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามจุดเนนของสถาบัน 
5. พัฒนาการจัดหาปจจัยครุภัณฑ อุปกรณเกือ้หนุน การเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจัดการ 
เปาประสงค 

1. เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี ปรับปรงุเน้ือหาวิชาและวิธีสอนไดทันสมัยทีจ่ะชวยใหบัณฑิตไดรบัการเตรียมพรอมทีจ่ะเขาสู
ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อใหนิสิตสอบ Exit Exam ใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการการศึกษา 
4. พัฒนาอาจารยประจำหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงทั้งความรูและประสบการณในการทำงาน 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัยโดนการใชเทคโนโลยีเพื่อพฒันาและบรหิารจัดการ 
3. เพิม่ประสิทธิภาพการทำงาน 
4. พัฒนาระบบและประเมินผลพฒันาบุคลากร 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูเรียนทีห่ลากหลาย 
7. พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐานของสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อมีระบบกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัยผลงานสรางสรรค และสงเสริมการนำผลงานวิจัยเขาสูการตีพมิพเผยแพรทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยงานวิจัย
สามารถใชประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน ตามนโยบาย Thailand 4.0 

2. เพื่อมีระบบการบรหิารทรัพยสินทางปญญาสูการใชประโยชนในเชิงธุรกิจและสงัคมอยางเปนรูปธรรมและคุมคา 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบและกลไกที่จงูใจตอการทำงานวิจัย/งานสรางสรรค โดยสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัยนำผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเขารับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ และสงเสริมใหอาจารย/นักวิจัยนำผลงานวิจยัมาบูรณาการกบัการเรียนการสอน  

2. สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนอยางตอเน่ือง/ สรางนักวิจัยและผลติผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและสามารถใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย ตลอดจนมีระบบหรือการติดตามขอมลูงานวิจัยหรอื งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาตินานาชาติ ตามเกณฑ สกอ.และ สมศ.อยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาระบบคลินิก ที่เผยแพรงานวิจัยถายทอดใหผูรับบรกิารไดรับความรู และนำผลงานวิจัยไปใชในการพฒันาดานตางๆทีป่ระสิทธิภาพ เชน การใหคำปรึกษาการเขียน
บทความ/ดานสถิติ   

4. จัดใหมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระหวางสถาบันกับองคกรภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง และพัฒนาวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลยัเพื่อเขาสูฐาน TCI 
และพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซตงานวิจัย 

5. รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก 
6. พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการทำงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม และสามารถเขียนบทความ วิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรบั 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาเครอืขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งใหสังคม 
เปาประสงค 

1. เพื่อเปนการถายทอดองคความรูเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ สังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมการใหบริการวิชาการ มีความรวมมือดานการบรกิารวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือหนวยงาน

วิชาชีพตางๆ  
3. เพื่อพัฒนาพฒันาเครือขายการบรกิารวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชใหสังคม 
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4. เพื่อสงเสรมิการจัดอบรมวิชาชีพตาง ๆทั้งระยะสั้นและการจัดอบรมใหสอดคลองกับความตองการขององคกรตาง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธ 

1. สรางเครือขายและยกระดับ ความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนาและเปนศูนยกลางทางวิชาการ ของกลุมจงัหวัด 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง  

2. สงเสรมิการเรียนรูของชุมชนตามความเช่ียวชาญของแตละคณะวิชาผานการจัดทำโครงการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มุงช้ีนำในการปองกันและแกไขปญหาของสงัคม 
เพื่อสรางพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสรมิการจัดกจิกรรม/โครงการตางๆ เพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับทองถ่ินและชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลาง ที่ไดรับการพฒันาและบูรณาการเช่ือมโยงสูภูมิภาค 
สังคม ระดับชาติและระดับนานาชาติเพือ่พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยใหสามารถชวยเหลือ ช้ีนำและเปนที่พึง่ของสังคม ไดอยางย่ังยืน 

4.พัฒนาเครือขายการบรกิารวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชใหสังคม 
5. ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
6. พัฒนาการนำประสบการณในการประยุกตและถายทอดความรูจากงานวิจัยเพี่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือบรกิารวิชาการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมไทยในพื้นที่ของที่ต้ังมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหแกบุคลากร นิสิต และผูมสีวนไดสวนเสียในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อสงเสรมิใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกจิกรรม ตระหนักในคุณคาความเปนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนศูนยบรกิารและเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

กลยุทธ 
1. จัดทำแผนกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรบันิสติ 
2. จัดทำกิจกรรมทีส่ืบสานประเพณีเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต 
3. ศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินเพื่อนำมาเผยแพรและถายทอดองคความรู 
4. มาตรการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูหนวยงานภายนอกเพือ่ทำนุบำรงุศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย 
5. สอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรมลงในเน้ือหาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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6. พัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพเสรมิสรางศักยภาพความรู ความคิดและการนำไปใชใหสังคม 
 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูระดับชาติ ดวยการพัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา สงเสริมสนับบุคลากรใหพัฒนาไปสูผูประเมินได 
2. เพื่อการดำเนินยุทธศาสตรการบรหิารจัดการเชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และสอดรบักบัการบรหิารมหาวิทยาลัย ภายใตกรอบปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ

บาลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการเรียนรู มกีระบวน การพัฒนาบุคลากรทัง้ดานวิชาการ การกาวสูตำแหนงวิชาการและการเปนภาวะผูนำ 
4. เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT กบัวิสัยทัศนของสถาบัน(5) เพื่อดำเนินงานแผนวิเคราะหขอมลูทางการเงิน และการติดตามแผนบรหิารความเสี่ยงของ

คณะและสถาบัน 
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง 

กลยุทธ 
1. มุงพัฒนาการดำเนิน งานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
2. เสรมิสรางความรูเรือ่งประกันคุณภาพแกบุคลากร / นิสิตมหาวิทยาลัย 
3. สงเสรมิการสรางเครือขายการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
4. การวิเคราะหคาใชจายและรายรบัของมหาวิทยาลัย ตามโปรแกรมการศึกษาอยางเปนระบบ 
5. เสรมิสรางระบบและวิธีการทำงานตามโครงการยุทธศาสตรและพฒันาระบบการบรหิารจัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่ชัดเจน 
6. เสรมิสรางสวัสดิการดานที่พักทั้งของบุคลากรและนิสิต และสวัสดิการคาตอบแทนตำแหนงทางวิชาการและรางวัลพเิศษ 
7. สงเสรมิใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เชน การศึกษาตอ การทำตำแหนงวิชาการ  การอบรมพฒันาวิชาชีพ การทำหนังสือ ตำราและเอกสาร

ประกอบการสอน  การเปนคณะกรรมการที่ไดรบัมอบหมายตาง ๆ) 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2562 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2562 รายละเอียดมีดังนี ้

ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ 
 
 

พันธกิจท่ี 1 
การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนการ
ผลิตบณัฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 
 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ 

1.1 แผนพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัย และตรงกบั
ความตองการของการพฒันาประเทศและตลาดแรงงาน 

1.2 แผนการเรียนรูสูชุมชนเพื่อใหเกิดภูมิสงัคม 
1.3 แผนพัฒนานิสิตดานสำนึกสาธารณะ 
1.4 แผนพัฒนานิสิตใหเปนคนดี มีคุณคาตอสังคมและถึง

พรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค  
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันทางวิชาชีพ 
1.6 แผนงานการพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ

เรียนรูที่เขาถึงผูสอนและผูเรียน 
      

1. หลกัสูตรมีการพฒันา/ปรบัปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. มีผลการดำเนินการของทกุหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) 
3. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนิสิตตอหลกัสูตร 
4. รอยละของนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรไดรบัอนุมัติให
สำเรจ็การศึกษา 
5. รอยละของรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
(มคอ.3 และ มคอ.4) 
6. จำนวนเครอืขายความรวมมือกบัหนวยงานภาครัฐและภาค เอกชนที่มี
การลงนาม  MOU  รวมกัน 
7. รอยละของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละป มกีารจัดโครงการหรอื
กิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีความพรอมในสายวิขาชีพ 
8. รอยละของจำนวนนิสิตของช้ันปที่ไดรบัมอบเสื้อกาวน และนิสิตของ
ช้ันปไดรับประดับเข็มและหมวก  กลุมสาขาวิทยาศาสตร และนิสิตของ
ช้ันปไดรับวุฒบิัตรการเขารวมแขงขันในกลุมสาขาสงัคมและ 
มนุษยศาสตร 
9. จำนวนศิษยเกาทีเ่ขารวมกิจกรรมตาง  ๆ
10. คาเฉลี่ยพฒันาการเปนบณัฑิตที่พงึประสงคสอดคลองกับอัตลักษณ 
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และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
11. รอยละของบัณฑิตทีม่ีงานทำ ภายใน 1 ป 
12. รอยละของผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพของผูลงทะเบยีน เขา
สอบภายใน 1 ปการศึกษา 
13. รอยละของนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการตามพันธกจิ  4 ดาน 
14. รอยละจำนวนหลักสูตรทีม่ีกระบวนการเรียนการสอนโดยการนำ
เทคโนโลยีคอมพวิเตอรมาใช 
15. รอยละของจำนวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียน มีนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/การผลิตสือ่ที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู
เพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจท่ี 1  
การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนการ
ผลิตบณัฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 
 

2. แผนงานการพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสราง
ความเขมแข็งทางวิชาชีพ 

2.1 แผนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพือ่
เตรียมพรอมสูอาเซียน 

2.2 แผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดานครุภัณฑ อุปกรณ
การศึกษาคอมพิวเตอรใหเกิดความสะดวกและคลองตัว
ในการใช 

2.3 แผนงานการพฒันาคณาจารยดานการผลิต
สื่อการศึกษา 

2.4 แผนการจัดซื้อตำรา/หนังสือตามหลกัสูตรที่เปดสอน
พรอมดวยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

2.5 แผนการการจัดซือ้จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนให
ครบตามเกณฑและตามมาตรฐานสากลพรอมทั้งตาม

1. จำนวนโครงการพฒันาสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่นิสิตที่ไดรับการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
2. มีผลประเมินของความพงึพอใจของนิสิตเรียนโดยใชสนับสนุนการ
เรียนรู 
3. คาเฉลีย่การมรีะบบเครอืขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณในการใหบริการ
แกนิสิตอยางพอเพียง 
4. คาเฉลี่ยความพงึพอใจในการใชบริการสำนักหอสมุดในการใหบริการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. คาเฉลี่ยของนิสิต/บุคลากรมีความพึงพอใจดานการจัดปจจัยเกื้อหนุน 
ครุภัณฑ อุปกรณ   
6. จำนวนแผนงานการพฒันาตนเองของคณาจารยดานสนับสนุนการ
เรียนรูดานการผลิตสือ่การสอนโดยใชเทคโนโลยี 
7. รอยละจำนวนอาจารยทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
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สัดสวนของนิสิตทีเ่หมาะสม 
2.6 แผนการจัดหองสอบ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ใหได

มาตรฐานสากล 

8. จำนวนรอยละของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานสือ่การสอนที่อาจารย
ผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอนของแตหลกัสูตร 
9. รอยละของจำนวนสื่อทีอ่าจารยผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอนครบทกุ
รายวิชา 
10. รอยละการจัดสรรงบประมาณตามผลการดำเนินงานในการจดัซื้อ
จัดหาหนังสือ/ตำรา ครบตามหลกัสูตร 
11. รอยละของหนังสือ/ตำราที่จัดซื้อจัดหาครบ ตามหลกัสูตร 
12. รอยละการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการเรยีนใหได
ตามสัดสวนของนิสิตในหลกัสูตร 
13. รอยละของการจัดซือ้จัดหาอปุกรณการเรียนใหไดตามสัดสวนของ
นิสิตในหลักสูตร 
14. ความพึงพอใจของนิสิต/คณาจารยในการจัดหองสอบของนิสติ ป.ตรี, 
ป.โท และ ป.เอก ใหเหมาะสามตามหลักสูตรและเพียงพอกบัจำนวนนิสิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยเีพ่ือการ
สื่อสารการบริหาร
จัดการและบริการ
การศึกษา 
 
 

พันธกิจท่ี 1  
การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนการ
ผลิตบณัฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 
 
 

3. แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการ
บริหารจัดการและบริการการศึกษา 

3.1 แผนงานการพฒันาศูนยขอมลูอเิล็กทรอนิกส เพือ่การ
บรหิารจัดการ 

3.2 แผนงานการจัดการความรูดวยการใชชองทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส 

3.3 แผนงานการพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ
เรียนรูที่เหมาะสม เขาถึงผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย 

1. มีฐานขอมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. จำนวนระบบงานดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนา 
3. มีชองทางการรบัฟงความคิดเหน็ของผูมสีวนไดสวนเสีย ผาน
ชองทางทีเ่ปดเผยและเปนทีท่ั้งคณาจารยและนิสิตรบัรู 
4. รอยละของระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะนำในการวาง
แผนการเรียนใหนิสติ โดยผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5. รอยละของอาจารยประจำคณะที่เขารวมอบรม ดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารการบริหารจัดการ และบริการ
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 การศึกษา 
6. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะที่เขารวมอบรม ดาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหารจัดการ และ
บริการการศึกษา 
7. รอยละของการสงเสริมบุคลากรในคณะ/หลักสูตรใหมีโอกาสไป
สัมมนาและฝกอบรมดานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาและสรางสรรค
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

พันธกิจท่ี 2  
การวิจัยการสรางผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม 
 

4. แผนพัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
4.1 แผนการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก 
4.2 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสรางองคความรูใหม 
4.3 แผนงานการพฒันาระบบคลินิกวิจัยและสงเสริมระบบ

พี่เลี้ยงนักวิจัย 
4.4 แผนงานการจัดทำกรอบการวิจัยดานการสงเสริม

พัฒนาผูสูงอายุ 
4.5 แผนงานใหความรูการเขียนบทความวิจัย/บทความ

วิชาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
4.6 แผนการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร

ผลงานวิจัย 
4.7 แผนงานอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย 

1. มีเงินทุนการสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกการวิจัยตาม
สัดสวนตอจำนวนอาจารยประจำ(ระดับคะแนนตามเกณฑประกัน
คุณภาพ) 
2. รอยละของคณาจารยไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
บูรณาการกับการเรียนการสอนแตละคณะวิชา 
3. มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยของแตละคณะวิชา 
4. สรางเครือขายและความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอปการศึกษา    
5. รอยละผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทีเ่ผยแพรในระดับชาติ
ตอจำนวนอาจารยประจำระดับคณะวิชา 
6. รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรระดับนานาชาติ
ตอจำนวนงานวิจัย (ตอจำนวนอาจารยในคณะวิชา) 
7. มีการจัดทำวารสารวิชาการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
8. จำนวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดผลกระทบเชิงประโยชนดาน
เศรษฐกจิ สังคม หรือนโยบายตอปการศึกษา 
9. รอยละอาจารยที่ไดเขารวมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
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ยุทธศาสตรท่ี 5      
พัฒนาเครือขายการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งให
สังคม 

พันธกิจท่ี 3  
การบริการวิชาการแก
สังคม 
 

5. แผนพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
5.1 แผนการพฒันาคุณภาพผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการ

เชิงพาณิชย              
5.2 แผนงานการสรางเครอืขายการพฒันาการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
5.3 แผนงานจัดต้ังคลินิกใหคำปรึกษาทางวิชาชีพ          
5.4 แผนการบรูณาการดานการบริการวิชาการแกสงัคมกบั

การเรียนการ 
     สอนเชิงปฏิบัติการสูชุมชน           
5.5 แผนงานการจัดอบรมวิชาชีพตาง ๆ ทั้งระยะสั้นและ

การจัดอบรมให 
     สอดคลองกบัความตองการขององคกรตาง ทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชน 

1. จำนวนแผน/โครงการ คณะวิชาพัฒนาคุณภาพผลงานวิจยัและ
บริการวิชาการเชิงพาณิชย 
2. จำนวนหนวยงานคณะวิชาที่มีความรวมมือกบัเครือขายการ
บริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ 
4. คาเฉลี่ยความพึงพอใจจากผูรับบรกิารวิชาการแกชุมชนของ
องคกรตางๆ 
5. จำนวนรายวิชาที่เปดสอนทุกหลกัสูตรตอปการศึกษามงีานวิจัยที่
บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการนำวิจัยไปใช
ประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 
6. รอยละของโครงการมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการวิชาการแกสังคม 
7. จำนวนหัวขอในหลักสูตรมีการจัดอบรมในระยะสั้นและการจัด
อบรมใหสอดคลองกบัความตองการขององคกรตาง ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
พัฒนาและสงเสริม
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4  
การสงเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

6. แผนงานการพัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสรางเครอืขายทางศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย 
6.3 แผนงานพัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพเสริมสราง

1. จำนวนแผน/โครงการคณะวิชามีแผนปฏิบัติการดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 
2. มีเว็บไซดที่สนับสนุนและสงเสรมิการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคณะวิชาเพื่อการบริหารจัดการดานสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมและการสรางเสริมอัตลักษณ 
3. มีกิจกรรมที่เกีย่วของกับการทำนุบำรงุพุทธศาสนา สืบสาน
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2562 รายละเอียดมีดังนี ้
ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

ศักยภาพความรูความคิดและการนำไปใชใหสังคม 
6.4 แผนงานการนำงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

ที่บูรณาการกบัการเรียนการสอน 

ประเพณีเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม และจิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต 
4. รอยละผลการบูรณาการงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกบั
การเรียนการสอนและการวิจัยตอโครงการ/กิจกรรม/ในรายวิชาที่
เปดสอนของปการศึกษาน้ันแตละหลักสูตร 
5. จำนวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินที่บรูณาการกับ
การเรียนการสอน 
6. รอยละของโครงการที่ทำรวมกับทองถ่ิน/ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การพัฒนาบุคลากร
การบริหารการจัดการ
สถาบันเพ่ือการกำกับ 
ติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ใหได
มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจท่ี 5  
การบริหารจัดการการ
สนับสนนุทุก พันธกิจ 
 

7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการ
สถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และการประกันคณุภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 

7.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7.2 แผนงานจัดทำระบบงบประมาณประจำปของ

มหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบรหิารความเสี่ยง 
7.5 แผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน

ของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดปายบอกจุดสถานที่ ช่ือตำแหนงหนาที่ 

สวนงานตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล 

7.7 แผนงานการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน ERT 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (EQA) 
3. จำนวนโครงการการประกันคุณภาพที่จัดใหกับบุคลากร/นิสิต 
4. จำนวนหนวยงานที่สรางความรวมมือการประกันคุณภาพกับ

สถาบันภายนอก 
5. จัดทำแผนกลยุทธจากผลวิเคราะห SWOT กบัวิสัยทัศนของ

สถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจำปการศึกษา 

6. รอยละของการบรหิารความเสี่ยงที่เปนผลการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกประจำปการศึกษา และ
สามารถลดความเสี่ยงได 

7. รอยละของการจัดปายบอกจุดสถานที่ ช่ือ ตำแหนงหนาที่ สวน
งานตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

8. จำนวนบุคลากรที่เปนบุคลากรดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ERT 
(Emergency Response Team) เมื่อมีเหตุการณที่
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2562 รายละเอียดมีดังนี ้
ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

(Emergency Response Team 
7.8 แผนงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน (เชน การศึกษาตอ การทำตำแหนงวิชาการ 
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การทำหนังสอื ตำรา และ
เอกสารประกอบการสอน การเปน คณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 

7.9 แผนงานสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนดานที่พักอาศัยตามตำแหนงหนาที ่

7.10 แผนงานสวัสดิการคาตอบแทนพิเศษและรางวัล
พิเศษ (เชนคา ตำแหนงวิชาการ, คาตำแหนงงานระดับ
ผูบริหาร, โบนัส, เบี้ยขยัน เปนตน) 

7.11 แผนงานสวัสดิการดานนันทนาการสำหรบับุคลากร
และนิสิต (เชน สถานที่ออกกำลังกายในที่รม และ
กลางแจง) 

7.12 แผนงานประชาสัมพันธ และแนะแนวการศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหา (เชนนักขาว/บุคคลอันตราย เปน
ตน) 

9. จัดทำแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเตรียมพรอมสู Thailand 4.0 

10. รอยละของการดำเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน (เชน การศึกษาตอการทำตำแหนงวิชาการ 
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การทำหนังสอื ตำรา และเอกสาร
ประกอบการสอน การเปนคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตางๆ) 

11. รอยละของอาจารยประจำที่มีการพฒันาคุณวุฒิปรญิญาเอก
ตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยของ สกอ. 

12. รอยละของอาจารยประจำที่มีตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑ
ระดับคณะวิชา 

13. คาเฉลี่ยความพึงพอใจสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนดานที่พักอาศัยตามตำแหนงหนาที่งานม ี

14. คาเฉลี่ยความพึงพอใจคาตอบแทนพิเศษและรางวัลพเิศษ (เชน 
คาตำแหนงวิชาการ, คาตำแหนงงานระดับผูบริหาร, โบนัส) 

15. คาเฉลี่ยความพึงพอใจสวัสดิการดานนันทนาการสำหรับ
บุคลากรและนิสิต (เชน สถานที่ออกกำลังกายในที่รม และ
กลางแจง) 

16. การเผยแพรภาพลกัษณและประชาสมัพันธผานสื่อตางๆ 
17. การแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนทีรู่จกัมากย่ิงข้ึน 
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สวนท่ี 3 
งบประมาณ จำนวนของโครงการ และตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร พันธกิจ และแผนงาน 

• รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประจำปงบประมาณ 2562 

รายการ งบประมาณท่ีได 
งบประมาณ 

ขอต้ัง ป 2562 
ยอดรวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ดานการเรียนการสอน 
1) ดานกิจกรรมพฒันานิสิต 514,492 บาท 514,492 บาท 514,492 บาท เงินสนับสนุนกิจกรรมพฒันานิสติ 
2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 434,000 บาท 434,000 บาท 434,000 บาท เงินสิง่สนับสนุนการเรียนรู 
3) ดานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบรหิาร
จัดการและบริการการศึกษา 

140,000 บาท 140,000 บาท 140,000 บาท เงินพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
4) ดานแผนพฒันางานวิจัยเพื่อพฒันาสังคม และสรางองคความรูใหม 16,749,514 บาท 16,749,514 บาท 16,749,514 บาท  เงินสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
5) ดานบรกิารวิชาการแกสงัคม 545,559 บาท 545,559 บาท 545,559 บาท  เงินสนับสนุนการบริการวิชาการแกสงัคม 
องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) ดานการสงเสริมการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 390,498 บาท 390,498 บาท 390,498 บาท  เงินสนับสนุนกจิกรรมพัฒนานิสิต 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

7) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 1,148,463 บาท 1,148,463 บาท 1,148,463 บาท 
เงินคาใชจายและโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8) ดานเงินสนับสนุนการพฒันาบุคลากรประจำ 1,069,000 บาท 1,069,000 บาท 1,069,000 บาท เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
9) ดานการประชาสัมพันธและรบัสมคัร 66,710 บาท 66,710 บาท 66,710 บาท เงินสนับสนุนการประชาสัมพันธและรับสมัคร 

10) ดานคาใชจายเกี่ยวกับการประชุม/ประสานงาน 4,408,000 บาท 4,408,00 บาท 4,408,000 บาท 
เงินคาใชจายเกี่ยวกบัการประชุม/การ
ประสานงานกบัหนวยงานภายนอก 

รวมท้ังสิ้น 25,466,236 บาท 25,466,236 บาท 25,466,236 บาท  
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• รายละเอียดการของบประมาณ แบงตามยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2562  
ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนการผลติ
บัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการ
พัฒนาประเทศ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 15 4 - 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 15 9 50,266 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 14 9 86,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 15 9 4,600 
5 คณะเทคนิคการแพทย 12 5 18,160 
6 คณะทนัตแพทยศาสตร 15 13 69,229 
7 คณะเภสัชศาสตร 9 4 16,020 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 14 16 117,350 
9 คณะนิติศาสตร 15 7 10,000 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 13 4 15,000 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 12 3 - 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5 1 - 
13 สำนักกจิการนิสิต 2 13 117,827 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ - - - 
15 สำนักวิชาการ 3 3 10,040 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 4 3 - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 163 103 514,492 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการ
พัฒนาประเทศ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 9 - - 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 7 5 137,500 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 7 - - 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 14 3 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 12 1 250,000 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 
 6 คณะทันตแพทยศาสตร 13 5 10,000 

7 คณะเภสัชศาสตร 14 - - 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 14 - - 
9 คณะนิติศาสตร 14 2 - 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 12 3 25,000 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 11 2 11,500 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 13 2 - 
13 สำนักกจิการนิสิต - - - 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ - - - 
15 สำนักวิชาการ 6 4 - 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2 1 - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 148 28 434,000 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พฒันานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการ
บรหิารจัดการและบริการการศึกษา 
 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการ
พัฒนาประเทศ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 6 1 - 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 7 7 50,000 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 3 1 10,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 7 1 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 7 3 25,000 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 6 3 - 
7 คณะเภสัชศาสตร 7 - - 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 7 - - 
9 คณะนิติศาสตร 7 2 - 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 7 3 15,000 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 7 1 - 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 7 - - 
13 สำนักกจิการนิสิต - - - 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ - - - 
15 สำนักวิชาการ - - - 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 6 4 40,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 84 26 140,000 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พฒันาและ
สรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพฒันา
คุณภาพการวิจัย 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 7 2 70,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 8 6 62,000 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 6 3 2,020,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 9 1 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 7 3 58,014 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 8 5 2,040,000 
7 คณะเภสชัศาสตร 9 - - 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 9 3 - 
9 คณะนิติศาสตร 9 - - 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 9 2 400,000 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 7 4 35,000 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 9 1 - 
13 สำนักกจิการนิสิต - - - 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 9 7 12,064,500 
15 สำนักวิชาการ - - - 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 106 37 16,749,514 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พฒันาเครอืขาย
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 

พันธกิจท่ี 3 การบรกิารวิชาการแก
สังคม 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 6 4 30,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 6 7 30,000 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 7 8 30,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 7 4 30,000 
5 คณะเทคนิคการแพทย 5 2 30,000 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 5 4 29,849 
7 คณะเภสัชศาสตร 7 1 15,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 6 3 40,000 
9 คณะนิติศาสตร 7 4 20,000 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 7 5 128,600 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 7 3 19,990 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 6 3 30,000 
13 สำนักกจิการนิสิต - - - 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 6 8 112,120 
15 สำนักวิชาการ - - - 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 82 56 545,559 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พฒันาและสงเสริม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 8 12 60,790 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 5 7 49,800 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 5 - - 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 6 13 34,531 
5 คณะเทคนิคการแพทย 4 4 27,200 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 6 9 46,449 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 
7 คณะเภสัชศาสตร 6 2 11,180 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 6 4 5,600 
9 คณะนิติศาสตร 6 5 10,000 
10 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 6 12 5,000 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 6 1 - 
12 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 6 - - 
13 สำนักกจิการนิสิต 3 19 139,948 
14 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ - - - 
15 สำนักวิชาการ - - - 
16 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 6 73 88 390,498 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากร
การบริหารการจัดการสถาบันเพื่อ
การกำกบั ติดตามผลลัพธตามพนัธ
กิจและการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจท่ี 5  การบรหิารจัดการ :  
การสนับสนุนทุกพันธกจิ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบรุ ี 13 8 4,406,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 13 13 178,900 
3 คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 9 4 154,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 18 6 43,000 
5 คณะเทคนิคการแพทย กาญจนบุร ี 12 5 78,810 
6 คณะเทคนิคการแพทย วัชรพล 1 1 1,000 
7 คณะทันตแพทยศาสตร 15 4 106,900 
8 คณะเภสัชศาสตร 1 1 25,000 
9 คณะแพทยศาสตร 1 1 2,000 
10 คณะสาธารณสุขศาสตร กาญจนบุร ี 18 5 42,000 
11 คณะสาธารณสุขศาสตร บุรรีัมย 1 1 7,000 
12 คณะนิติศาสตร 18 2 24,000 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน จำนวนตัวชี้วัด จำนวนโครงการ งบประมาณ 
13 คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 18 6 284,000 
14 บัณฑิตวิทยาลัย 11 5 140,500 
15 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 15 1 49,000 
16 สำนักกจิการนิสิต 1 1 10,000 
17 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 1 1 10,000 
18 สำนักวิชาการ 3 1 28,200 
19 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 9 10 1,061,863 
20 สำนักอธิการบดี 1 1 10,000 
21 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 10,000 
22 สำนักประชาสมัพันธและรับสมัคร 1 1 10,000 
23 สำนักบริหารทรัพยสิน 1 1 10,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 7 182 80 6,692,173 
รวมยุทธศาสตรท่ี 1-7 838 418 25,466,236 
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• สรุปยุทธศาสตร/พันธกิจ จำนวนโครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำป 2562 

ยุทธศาสตร 
พันธกิจ/ 

องคประกอบประกันคณุภาพ 
ตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

163 103 514,492 
2. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 148 28 434,000 
3. พฒันานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบรหิารจัดการและบรกิารการศึกษา 

84 26 140,000 

4. พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพฒันา
คุณภาพการวิจัย 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

106 37 16,749,514 

5. พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
พันธกิจท่ี 3 การบรกิารวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก
สังคม 

82 56 545,559 

6. พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 4การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

73 88 390,498 

7. การพัฒนาบุคลากรการบรหิารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตามผลลพัธตาม
พันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

พันธกิจท่ี 5  การบรหิารจัดการ:การ
สนับสนุนทุกพันธกิจ 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

182 80 6,692,173 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 838 418 25,466,236 
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สวนท่ี 4  
แผนยุทธศาสตรและโครงการไปสูแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2562 

• สรุปภาพรวมโครงการตามพันธกิจและตามกลยุทธ 
พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการประสานความรวมมือกับชุมชนดานการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  -  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ กาญจนบุร ี -  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการใหบริการรวมกับจังหวัดสุพรณบุร(ีจงัหวัดเคลื่อนที)่ -  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการพัฒนาอาจารยเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา/ การผลิตสื่อที่หลากหลาย  -  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการปจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันวาที่บัณฑิตใหมรุนที่ 8 ปการศึกษา 2562 5,120  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการบริการดวยดวงจิตกระชับมิตรดวยดวงใจและ Service Mind 6,000  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการสรางความเขาใจเพื่อการเรียนและแนวทางเพื่อการเรียนรู 5,200  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการออกกำลงักายเพือ่สุขภาพ 9,900  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการเพิม่พลังความคิด เพิ่มคุณคาชีวิตดวย ICT 6,000  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก 7,600  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการพิธีรบัหมวกและเข็มช้ันป 7,600  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการสงเสรมิคุณภาพงานดวยวงจร PDCA 2,846  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการAlumni  (คืนสูเหยา) -  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการสงเสรมิสุขภาพนิสิตพยาบาล 14,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการสรางสุขใหนองเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ 14,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 10,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนช้ันป 10,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการพยาบาลแหงชาติเพื่อสุขภาพชุมชน 14,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตพยาบาล 14,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวิชาชีพพยาบาลและกจิกรรมอำลาสถาบัน 10,000  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการพัฒนาองคกรนักศึกษาและการประกันคุณภาพ -  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
โครงการปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนสำเรจ็การศึกษา -  คพบ.(บ) กิจการนิสิต 
อบรมความรูทางสัตวแพทย 2,800  คสพ. กิจการนิสิต 
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกสตัยแพทย 1,000  คสพ. กิจการนิสิต 
อบรมความรูและเทคนิคการใชโปรแกรม Microsoft Office 800  คสพ. กิจการนิสิต 
โครงการความรวมมอืระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน และ สวนสตัวเปด ซาฟารี ปารค 
แอนด แคมป เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย ปองกันและรกัษาโรคสัตว 

-  คสพ.  

โครงการความรวมมอืระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน และศูนยพกัพิงสุนัขจรจัด ตาม
โครงการสัตวฺปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา 

-  คสพ.  

โครงการอบรมสัตวแพทยสูโลกกวาง  และประชุมคณะกรรมการวิชาการติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.
3 และ 4 

-  คสพ.  

โครงการรบัเสื้อกาวน คณะสัตวแพทยศาสตร -  คสพ.  
โครงการคืนสูเหยา เราชาวฟาหมน WTU -  คสพ.  
โครงการอบรบเตรียมความพรอมเพือ่การ สอบใบประกอบวิชาชีพ -  คสพ.  
โครงการปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย 4,990  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนิสิตคณะเทคนิคการแพทย 3,810  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการวันวิชาการและจัดการองคความรู คณะเทคนิคการแพทย 3,360  คทน. กิจการนิสิต 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการจิตอาสารกัษาสิ่งแวดลอม คณะเทคนิคการแพทย 2,600  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการกระประกันคุณภาพและวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย 3,400  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการทำขอตกลงรวมมือทางการศึกษาทัง้กับภาครัฐ และ เอกชน -  คทพ.  
โครงการทันตะรักษโลก 10,000  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการสานสัมพันธทันตะรวมใจ 10,000  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ 11,000  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวนแกนิสิตทันตแพทยช้ันปที่ 5 และแนะนำนองสูคลินิก 8,294  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการพิธีปจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทยรุนที่ 5 และกราบลาครูสูสงัคม 5,983  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการเปดบานการเรียนรูสูคณะทันตแพทยศาสตร 2,148  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการสงเสรมิศักยภาพผูนำใหแกนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร PDCA 2,205  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการรณรงคปองกันเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ประจำปการศึกษา 2562 และทำความสะอาดบรเิวณอาคารเรียนเพือ่
สุขอนามัย 

9,835  คทพ. กิจการนิสิต 

โครงการงาน Bye Nior 9,764  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการประเมินนิสติที่พึงประสงคสอดคลองกบัอัตลกัษณและเอกลกัษณของมหาวิทยาลัย -  คทพ.  
โครงการทำแบบประเมินการมีงานทำของนิสิต ภายใน 1 ป  -  คทพ.  
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูศตวรรษที่ 21 -  คทพ.  
โครงการปฐมนิเทศและอบรบคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม 4,270  คภศ. กิจการนิสิต 
โครงการวันวิชาการและจัดการองคความรู คณะเภสัชศาสตร 7,120  คภศ. กิจการนิสิต 
ช่ือโครงการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตเภสัชศาสตร 1,350  คภศ. กิจการนิสิต 
โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรค 3,280  คภศ. กิจการนิสิต 
โครงการ จป.นักคิด นิสิตรุนใหมใสใจความปลอดภัย -  คสธ.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการสปัดาหความปลอดภัยในการทำงาน  -  คสธ.  
โครงการสปัดาหความปลอดภัยแหงชาติ ครัง้ที่ 33 -  คสธ.  
โครงการถายทอดประสบการณชีวิตจากพีสู่นอง -  คสธ.  
Safety Week 20,000  คสธ. กิจการนิสิต 
จป.นอย รอยเรียงความรูสูชุมชน 3,000  คสธ. กิจการนิสิต 
ศึกษาดูงาน จัดการความรู สูจป.วิชาชีพ 5,000  คสธ. กิจการนิสิต 
เสริมสรางวัตกรรมและการนำเสนอผลงานวิจัย 4,000  คสธ. กิจการนิสิต 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 2,000  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ จป.นักคิด นิสิตรุนใหมใสใจความปลอกภัย 10,650  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ เสริมสรางสมรรถนะนิสิตกอนฝกงาน และจริยธรรมในวิชาชีพ 1,400  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ อบรบดับเพลิงข้ันตนและซอมอพยพหนีไฟ 21,500  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ สัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที ่34 21,800  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ สาธารณสุข WTU รวมพลงั สรางสรรค พฒันาชุมชน 25,000  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการ พิธีรับเสื้อวิชาชีพ 2,500  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 500  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการอบรมการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย 5,000  คนต. กิจการนิสิต 
โครงการอบรมการใชระบบสารสนเทศในการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา 5,000  คนต. กิจการนิสิต 
โครงการสงเสรมิผูสูงวัยใสใจกฎหมายรวมกบัองคการบรหิารสวนตำบลพลับพลาชัย -  คนต.  
โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกศิษยเกา ครั้งที่ 3 -  คนต.  
โครงการอบรมการใชระบบ Cyberu ,WEMS -  คนต.  
โครงการอบรมการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย -  คนต.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการอบรมดานการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธ  -  คนต.  
โครงการสมัมนาทางวิชาชีพ 5,000  คบธ. กิจการนิสิต 
โครงการเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพของคณะบหิารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร 5,000  คบธ. กิจการนิสิต 
โครงการแขงขันเขียนแผนธุรกิจ 5,000  คบธ. กิจการนิสิต 
โครงการศึกษาดูงาน -  คบธ.  
โครงการรวมมือบริการวิชาการ -  บฑว.  
โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ -  บฑว.  
โครงการความรวมมอืของสถาบัน (MOU) -  บฑว.  
โครงการภาษาอังกฤษสูชุมชน -  ควท.  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 6,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการจิตสำนึกดี มีวินัย ขับข่ีปลอดภัยใสใจจราจร 9,207  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการเสรมิสรางความรูความเขาใจเยาชนไทยหางไกลยาเสพติด 6,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการจัดต้ังสโมสรนิสิต 3,300  สกน. กิจการนิสิต 
Western League และออกกำลงักายเพือ่สขุภาพ 15,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการ ๗ ส หอพัก รักษ ส สิ่งแวดลอม 10,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล 6,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการจิตอาสาพฒันาชุมชน 13,240  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการขับข่ีปลอดภัยใสใจกฎจราจร 8,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีและสันทนาการเน่ืองในวันปใหมและทำบุญหอพัก 14,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 3,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการเปดบานวิชาการ เวสเทริน 2562 16,430  สกน. กิจการนิสิต 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต “สรางความเปนผูนำนิสิตตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA” 7,650  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม วัชรพล 2,840  สวก.  
โครงการจัดทำคูมือนิสิตระดับปรญิญาตร ี 900  สวก.  
โครงการอบรมสรางเสรมิความเขาใจระบบงานทะเบียนและสารสนเทศสำหรบัอาจารย 6,300  สวก.  
โครงการติดตามการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีส่อดคลองกบัอัตลกัษณและเอกลกัษณ แตละหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเวสเทริน 

-  สปก.  

โครงการติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา แตละหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเวสเทริน -  สปก.  
โครงการติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอการเรียนการสอนแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน -  สปก.  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 514,492    
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พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชพี 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรูประชาคมอาเซียน 8,000  คพบ.(ว)  
โครงการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 9,500  คพบ.(ว)  
โครงการจดัซื้อจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดาน วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณการเรียนการสอน และการใชหองสมุด  การ จัดหอง
สอบ ใหไดมาตรฐานสากล 

65,000  คพบ.(ว)  

โครงการ.พฒันาคณาจารยดานการผลิตสื่อการศึกษา 5,000  คพบ.(ว)  
โครงการจดัซื้อตำรา 50,000  คพบ.(ว)  
โครงการอบรมการขอตำแหนงทางวิชาการ -  คสพ.  
โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญสงเสริมการเรียนการสอน -  คสพ.  
โครงการอบรมการใชงานระบบCMHE -  คสพ.  
โครงการปรับปรงุหองคอมพิวเตอรและสญัญาณอินเตอรเน็ตแบบมสีายและไรสายเพื่อใชสอบประมวลความรู 250,000  คทน  
โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการเรียนรู 10,000  คทพ.  
โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตเรียนโดยใชสนับสนุนการเรียนรู -  คทพ.  
โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตและอปุกรณในการใหบรกิารแกนิสิต -  คทพ.  
โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิต/บุคลากร ดานการจัดปจจัยเกื้อหนุน ครุภัณฑ อปุกรณ   -  คทพ.  
โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตดานการเรียนการสอนในรายวิชา -  คทพ.  
โครงการอบรมระบบ cyberu เพื่อใชในการเรียนการสอน -  คนต.  
โครงการอบรมการใชระบบฐานขอมูลออนไลนเพื่อสบืคนงานวิจัยกฎหมาย -  คนต.  
โครงการอบรมComputer และภาษาอังกฤษ 10,000  คบธ.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
โครงการอบรม Computer และIT 5,000  คบธ.  
โครงการเรียนรูระบบ Cyber U และการทำสือ่การเรียนการสอน 10,000  คบธ.  
โครงการอบรม Computer, IT,ภาษาอังกฤษ 11,500  บฑว.  
โครงการรบัสมัครคณาจารย (มีคุณสมบัติตาม เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ) -  บฑว.  
โครงการอบรมระบบ cyberu -  ควท.  
โครงการอบรมระบบ WEMs -  ควท.  
โครงการเสรมิสรางการเขาใชบริการหองสมุด -  สวก.  
โครงการอบรมLibrary Face -  สวก.  
โครงการยอดนักอานลารางวัล -  สวก.  
โครงการมุมแนะนำหนังสือใหม -  สวก.  
โครงการติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเวสเทริน   สปก.  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  434,000    
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พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลติบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลติบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 
โครงการการจดัการความรูและชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสีย   -  คพบ.(ก)  
โครงการพัฒนาฐานขอมูลตามพันธกิจของคณะฯ -  คพบ.(ว)  
โครงการพัฒนาเว็บไซดของคณะฯ -  คพบ.(ว)  
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะทางเว็บไซด -  คพบ.(ว)  
โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะดานนวตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการ
บรหิารจัดการและบริการการศึกษา 

50,000  คพบ.(ว)  

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21และการใช
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

10,000  คพบ.(บ)  

โครงการอบรม ดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสือ่สารการบริหารจัดการ และบรกิารการศึกษา -  คสพ.  
โครงการอบรมดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารการบริหารจัดการ และบรกิารการศึกษา ที่จัดโดย
หนวยงานภายในและนอก 

15,000  คทน.  

โครงการพัฒนาหนังสือประมวลความรูวิชาชีพสำหรับบัณฑติเทคนิคการแพทย   10,000  คทน.  
โครงการจัดทำฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ -  คทพ.  
โครงการจัดทำชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย -  คทพ.  
โครงการสงเสรมิบุคลากรในคณะ/หลักสูตรใหมีโอกาสไปสมัมนาและฝกอบรมดานสารสนเทศเพื่อการศึกษา -  คทพ.  
โครงการเกี่ยวกบัการใชระบบ e-0ffice 1 คน -  คนต.  
โครงการเกี่ยวกบัการอบรมการทำเว็ปไซตคณะ 1 คน -  คนต.  
โครงการอบรมการใชระบบ Cyberu , WEMs พือ่ใชในการทำงาน และการเรียนการสอน กลุมเปาหมาย 16 คน -  คนต.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลติบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 
โครงการเรียนรู ชองทางการรบัฟงความคิดเห็นในระบบการเรียนการสอนของมหาวิยาลัยเวสเทิรน (FAQ  Web 
board Call center  Private Message Chat room) 

5,000  คบธ.  

โครงการเรียนรูระบบสารสนเทศ Cyber U 5,000  คบธ.  
โครงการเรียนรูระบบสารสนเทศ Wens 5,000  คบธ.  
โครงการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ -  บฑว.  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทริน -  สปก.  
โครงการพัฒนาระบบชองทางการติดตอสือ่สารของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทริน -  สปก.  
โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 40,000  สปก.  
โครงการพัฒนาระบบงานดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทริน -  สปก.  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 140,000    
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พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 40,000  คพบ.(ก)  
 โครงการผลิต เผยแพร วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 30,000  คพบ.(ก)  
โครงการแสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย -  คพบ.(ว)  
โครงการอบรมการสรางงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและการตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัย 20,000  คพบ.(ว)  
โครงการพัฒนาคลีนิควิจัย 20,000  คพบ.(ว)  
โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพือ่งานวิจยักบัหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 10,000  คพบ.(ว)  
โครงการการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 12,000  คพบ.(ว)  
โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย -  คพบ.(ว)  
โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม 2,000,000  คพบ.(บ)  
โครงการเขียนวิจัยเพื่อตีพมิพใน TCI ฐาน 1 , 2 10,000  คพบ.(บ)  
โครงการจัดหองวิจัย 10,000  คพบ.(บ)  
โครงการการเขียนบทความเพื่อตีพมิพเผยแพร  -  คสพ.  
โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 50,000  คทน.  
โครงการวันวิชาการและการจัดการองคความรู คณะเทคนิคการแพทย 3,014  คทน.  
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 5,000  คทน.  
โครงการสนับสนุนบุคลากรในการทำงานวิจัย งบประมาณภายในและภายนอก  2,040,000  คทพ.  
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย -  คทพ.  
โครงการทำ MOU กบัหนวยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) -  คทพ.  
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ -  คทพ.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ -  คทพ.  
โครงการเสรมิสรางประสบการณการนำเสนอผลงานวิจัย -  คสธ.  
โครงการสรรหาผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความมนุษยรวมกบัสำนักวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทริน -  คสธ.  
โครงอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย โดยทำรวมกับสำนักวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทริน -  คสธ.  
โครงการเขียนบทความวิชาการงายนิดเดียว 100,000  คบธ.  
โครงการเขียนเอกสารตำรา  300,000  คบธ.  
โครงการขอทุนการสนับสนุนงานวิจัยภายใน 35,000  บฑว.  
โครงการขอทนุการสนับสนุนงานวิจัยภายนอก -  บฑว.  
โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย -  บฑว.  
โครงการอบรมการเขียนวิจัย -  บฑว.  
โครงการอบรมการเขียนวิจัย -  ควท.  
โครงการสนับสนุนการขอทุนงานวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทริน 11,914,500  สวจ.  
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ “บทความเขียนอยางไร เพื่อสรางสรรคผลงาน
ตีพิมพเผยแพร” 

-  สวจ.  

โครงการบมเพาะกิ่งพันธุนักวิจัยสายพันธุใหม (พีเ่ลี้ยงนักวิจยั) -  สวจ.  
โครงการลงนามความรวมมือ MOU การวิจัยกบัหนวยงานภายในหรือหนวยงานภายนอก -  สวจ.  
โครงการเสรมิสรางประสบการณการนาเสนอผลงานวิจัย 100,000  สวจ.  
โครงการจัดทาวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย เวสเทริน -  สวจ.  
โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจยัในมนุษย 50,000  สวจ.  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 16,749,514    
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พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุพลบัพลาไชย 10,000  คพบ.(ก) บริการวิชาการฯ 
โครงการชุมชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด 10,000  คพบ.(ก) บริการวิชาการฯ 
โครงการมหาวิทยาลัย/บาน/วัด 5,000  คพบ.(ก) บริการวิชาการฯ 
โครงการโรงเรยีนชุมชนเขมแข็ง 5,000  คพบ.(ก) บริการวิชาการฯ 
โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในชุมชน 9,200  คพบ.(ว) บริการวิชาการฯ 
โครงการเวสเทรินรกัษถันปองกันมะเรง็เตานม 2,000  คพบ.(ว) บริการวิชาการฯ 
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรูจากแนวคิดสูการปฏิบัติ : การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการ
พยาบาล” 

7,200  
คพบ.(ว) 

บริการวิชาการฯ 

โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานสำหรับประชาชน 5,400  คพบ.(ว) บริการวิชาการฯ 
โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย ใหเติบโตสมวัย 6,200  คพบ.(ว) บริการวิชาการฯ 
โครงการประเมินสุขภาวะทางจิตและการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน -  คพบ.(ว)  
โครงการเฝาระวังและปองกันโรคสมองเสื่อมของผูสงูอายุ -  คพบ.(ว)  
โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) -  คพบ.(บ)  
โครงการคนรุนใหม หางไกลบหุรี่ แอลกอฮอลและยาเสพติด 4,200  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการเพิม่ขีดความสามารถของประชาชนดวยการสรางเสริมสุขภาพ 4,200  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนาชุมชนดวยกระบวนการพยาบาลชุมชน 4,200  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการ “Stop Teen Mom” 4,500  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการรกัษเตาเฝาระวังความเสี่ยงมะเรง็ 4,200  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
โครงการเด็กไทยกาวไกล ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 4,200  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตวัยรุน Generation Z 4,500  คพบ.(บ) บริการวิชาการฯ 
โครงการควบคุมประชากรสัตวเลีย้งในเขตชุมชน 17,250  คสพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการบริการตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยงในชุมชน 9,657  คสพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการใหคำปรึกษาประชากรดานสุขภาพสัตว 3,093  คสพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมว โดยความรวมมือของเทศบาลตำบลสระลงเรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี และ คณะสัตวแพทยศาสตร 

-  คสพ. งบเทศบาล 

โครงการเทคนิคการแพทยชุมชน 30,000  คทน. บริการวิชาการฯ 
โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน -  คทน.  
โครงการใหความรูทันตสุขภาพแกชุมชน "วันมหิดล" 4,242  คทพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการวันทันตสาธารณสุข 16,612  คทพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการ "ออกหนวยตรวจทันตสุขภาพในชองปาก" 5,250  คทพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการ "อบรมใหความรูทันตสุขภาพ" 3,745  คทพ. บริการวิชาการฯ 
โครงการการใชยาอยางปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 15,000  คภศ บริการวิชาการฯ 
การฝกอบรมใหความรูดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 20,000  คสธ. บริการวิชาการฯ 
การสงเสรมิพฤติกรรมสุขภาพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร 5,000  คสธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการความรอบรูดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 15,000  คสธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการสำรวจความตองการของชุมชนดานกฎหมาย 3,190  คนต. บริการวิชาการฯ 
โครงการชวยเหลือประชาชนดานกฎหมาย 9,000  คนต. บริการวิชาการฯ 
โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกศิษยเกา ครั้งที่ 5 4,110  คนต. บริการวิชาการฯ 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
โครงการสงเสรมิผูสูงวัยใสใจกฎหมาย 3,700  คนต. บริการวิชาการฯ 
โครงการบริการวิชาการเพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี (โครงการใหเปลา) 5,000  คบธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินชุมชนอำเภอหวยกระเจา(โครงการใหเปลา) 7,500  คบธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการเกี่ยวกบัการทำบญัชีครัวเรอืน (โครงการใหเปลา) 7,500  คบธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการภาษีธุรกิจออนไลน CPD,CPA (โครงการเชิงพานิชย) 28,800  คบธ. บรกิารวิชาการฯ 
โครงการอบรม SEM โดยใชโปรแกรม Lisrel (โครงการเชิงพานิชย) 79,800  คบธ. บริการวิชาการฯ 
โครงการการสงเสรมิชีวิตและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมปิญญาทองถ่ินในชุมชน 2,440  บฑว. บริการวิชาการฯ 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เสรมิสรางภาวะผูนำ คุณธรรมจริยธรรมของสงัคมไทยในปจจบุันสำหรบัผูบรหิารและ
ครูในสถานศึกษา 

9,000  บฑว. บริการวิชาการฯ 

โครงการการออกแบบการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรูของนักเรียนและวิทยฐานะสำหรบัครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

8,550 
 บฑว. บริการวิชาการฯ 

โครงการคัดแยกขยะ 7,500  ควท. บริการวิชาการฯ 
โครงการวิทยาศาสตรตรวจสารปนเปอนในอาหาร 7,500  ควท. บริการวิชาการฯ 
โครงการเปดหองเรียนวิทยาศาสตร 15,000  ควท. บริการวิชาการฯ 
โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย -  สวจ.  
โครงการมหาวิทยาลัยพีเ่ลี้ยง -  สวจ.  
โครงการเวสเทรินสานรักษชุมชน (บวร) -  สวจ.  
โครงการคลินิกวิจัย -  สวจ. บริการวิชาการฯ 
โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย 2 ครั้งตอป 50,000  สวจ. บริการวิชาการฯ 
โครงการประชุมพจิารณารบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 12 ครั้งตอป  42,120  สวจ. บริการวิชาการฯ 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลสระลงเรือ (ออกโครงการเดือนละ 1 ครั้ง @ ละ 1,000 บาท จำนวน 10 ครัง้) 
เปนโครงการระดับสถาบัน 

10,000  สวจ. บริการวิชาการฯ 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลดอนแสลบ  

(ออกโครงการเดือนละ 1 ครั้ง @ละ 1,000 บาทจำนวน 10 ครั้ง)  

เปนโครงการระดับถาบัน 

10,000  สวจ. บริการวิชาการฯ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 545,559    
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พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการวันพยาบาลแหงชาติและพยาบาลสากล 3,500  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการพิธีรบัหมวกประจำปการศึกษา 2561 8,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการจิตอาสาพาแยกขยะ ลดโลกรอน 2,500  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการอาน ฟงเสียง และประกวดที่ธนาคารธนชาต 3,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการฝกซอมประกวดมารยาทไทยในระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 3,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการคืนสูเหยาศิษยเกาปบทองครั้งที่ ๖ 10,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการออกกำลงักายหลายรปูแบบ 3,990  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการเสรมิสรางทกัษะภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขสำหรับการเรียนแบบ ๔.๐ 3,500  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการฝกซอมและประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ( ที่ธนาคารธนชาติ ) 3,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการศิษยคิดสรางสรรคผลิตและเผยแพรนวัตกรรมทางการพยาบาล 10,300  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการการปรบัตัวของนิสิตใหมเพื่อเขาสูการเรียนในสาขาวิชาชีพ 3,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการธำรงรักษาภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปะไทย 7,000  คพบ.(ก) กิจการนิสิต 
โครงการเวสเทรินสรางเสริมสุขภาพดวยนวัตกรรม 22,900  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการเทคนิคการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 2,200  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครการบำเพญ็ประโยชนเน่ืองในวันพยาบาลสากล 3,000  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการบำเพ็ญประโยชนเน่ืองในวันพยาบาลแหงชาติ 5,900  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการบายศรสีูขวัญ รบันองนิสิตใหม 8,900  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
โครงการรกัษวัฒนธรรมเรียนรูภูมปิญญาไทยดวยใจเศรษฐกจิพอเพียง 6,900  คพบ.(ว) กิจการนิสิต 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการบำเพ็ญประโยชนเน่ืองในวันพยาบาลแหงชาติ -  คพบ.(ว)  
พิธีมอบเสื้อกาวน คณะสัตวแพทยศาสตร 2,000  คสพ. กิจการนิสิต 
ทำบุญสุตวทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร 2,000  คสพ. กิจการนิสิต 
โครงการกีฬาสัตวแพทยสัมพันธ ครั้งที่ 29 12,000  คสพ. กิจการนิสิต 
โครงการสตัวแพทยอาสา 18,531  คสพ. กิจการนิสิต 
โครงการราชพฤษรำลึกพระคุณคร ู -  คสพ.  
โครงการสามสมัพันธนองพีผู่กไมตรีราชพฤษและพิธีเทียนบายศรีสูขวัญนองใหม -  คสพ.  
โครงการสารสมัพันธชาวสัตวแพทย ครัง้ที่ 27  -  คสพ.  
โครงการมอบเสื้อกาวนคณะสัตวแพทย ประจำปการศึกษา 2560 -  คสพ.  
โครงการคายสัตวแพทยอาสา -  คสพ.  
โครงการอนุรกัษสบืสานประเพณีสงกรานต -  คสพ.  
โครงการทำบญุสัตวทดลองคณะสัตวแพทยศาสตร -  คสพ.  
โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง  -  คสพ.  
โครงการแหเทียนพรรษา -  คสพ.  
โครงการทำบญุถวายผาหมองคพระเจดีย 2,380  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อถวายจีวรพระ -  คทน.  
โครงการรวมกับศูนยศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  -  คทน.  
โครงการกีฬาสหเวชศาสตรสัมพันธ 24,820  คทน. กิจการนิสิต 
โครงการทำเว็บไซดทีส่นับสนุนและสงเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ -  คทพ.  
โครงการอบรมมารยาทและนิสิตมารยาทเย่ียม 3,000  คทพ. กิจการนิสิต 
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข 13,500  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการฌาปนกิจอาจารยใหญ 8,000  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการทำบญุอาจารยใหญ 15,000  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการนอมรำลกึพระคุณครู คณะทันตแพทยศาสตร 3,224  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย 3,725  คทพ. กิจการนิสิต 
โครงการ “วันสถาปนาคณะ” -  คทพ.  
โครงการ Big Cleaning Day  -  คทพ.  
โครงการสบืสานประเพณีบูชาคณาจารย คณะเภสัชศาสตร 5,210  คภศ. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานวัฒนธรรมทองถ่ิน คณะเภสัชศาสตร 5,970  คภศ. กิจการนิสิต 
โครงการวันสงกรานต  -  คสธ.  
โครงการอัคลาค : จริยธรรมในอิสลาม -  คสธ.  
โครงการถายทอดศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน (นำเสนอลเิกฮลูู) -  คสธ.  
พิธีรับเสื้อวิชาชีพ 5,600  คสธ. กิจการนิสิต 
โครงการเทิดพระเกียรติวันรพี 62 และทำบญุคณะนิติศาสตร 10,000  คนต. กิจการนิสิต 
โครงการลอยกระทงตามประทีป -  คนต.  
โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำความเปนไทย  -  คนต.  
โครงการแหเทียนพรรษา -  คนต.  
โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต -  คนต.  
โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะบหิารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 5,000  คบธ. กิจการนิสิต 
โครงการแตงขุดผาไทย -  คบธ.  



แผนปฏิบัตกิารประจำปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น หน้า 46 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการนอมจิตวันทาบูชาคร ู -  คบธ.  
โครงการประเพณีวันสงกรานต -  คบธ.  
โครงการบริการวิชาการ “การบริการวิชาการความรวมมือในชุมชน การสงเสริมชีวิตและการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมปิญญาทองถ่ินในชุมชน” 

-  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ -  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 
โครงการบริการวิชาการเพื่อใหบริการประชาชนรวมกับองคกรชุมชนทองถ่ินเพื่อถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง (โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบงึกุม กรุงเทพมหานคร) 

- 
 คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 

โครงการ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเขตบึ่งกุม (เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร) -  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 
โครงการ อนุรักษสิ่งแวดลอมคลองบวบขม เขตบึงกุม (แขวงคลองบวมขม  เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร) -  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 
โครงการสทิธิประโยชนชุมชนซอยวัดสุวรรณประสทิธ์ิ (วัดสวุรรณประสทิธ์ิ  กรงุเทพมหานคร) -  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 
โครงการแหเทียนเขาพรรษา -  คบธ.  
โครงการไหวคร ู -  คบธ.  
โครงการจิตสำนึกที่ดี มีวินัย ขับข่ีปลอดภัยใสใจจราจร -  คบธ.  
โครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย “ย้ิมงาย ไหวสวย” -  คบธ.  
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผูนำนิสิตบัณฑิตในอุดมคติไทย -  คบธ.  
โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำความเปนไทยครั้งที ่4  -  คบธ.  
โครงการศึกษาดูงาน -  คบธ.  
โครงการที่ทำรวมกบัทองถ่ิน/ชุมชนโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินชุมชนไทยทรงดำ -  คบธ.  
โครงการบริการวิชาการเพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี -  คบธ. ซ้ำกับยุทธฯที่5 
โครงการสงเสรมิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแตงกายชุดไทย -  บฑว.  
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โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการราชพฤกษรำลึกพระคุณคร ู 4,150  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย “ย้ิมงาย ไหวสวย” 10,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการเสิรมสานสัมพันธนองพี่ผกูไมตรรีาชพฤกษและพธีิเทียนสูขวัญนองใหม 6,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการฝกอบรบคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาศักยภาพผูนำนิสิตบัณฑิตในอุดมคติไทย 14,880  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการวันมหิดล 4,120  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครัง้ที ่19 -  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานประเพณีแหเทียนพรรษษ “เสิรมบุญ สรางบารมี” 12,164  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานประเพณีไทยใสใจวัฒนธรรมสงกรานต 6,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง 5,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานตรดน้ำดำหัวผูสงูอายุ 5,000  สกน. กิจการนิสิต 
เทิดไทองคราชัน ร.10 3,000  สกน. กิจการนิสิต 
รับนองอยางสรางสรรคสานสมัพันธนองพี ่ 13,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการบายศรสีูขวัญนิสิตใหมและไหวคร ู 5,000  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการวันไหวคร ู 6,598  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการอนุรกัษมรดกไทย (วันสงกรานต) 9,736  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการสบืสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 17,900  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ 5,800  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 5,800  สกน. กิจการนิสิต 
โครงการวันพอแหงชาติ (วันชาติ) 5,800  สกน. กิจการนิสิต 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 390,498    
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พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลพัธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
1. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -  คพบ.(ก) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก -  คพบ.(ก) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการเสรมิสรางความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตและบุคลากรสายสนับสนุน -  คพบ.(ก) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประชุมเรื่องเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5,000  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการเสรมิสรางความรูเรือ่งการประกันคุณภาพแกอาจารยและนิสิต 3,000  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากบัหนวยงานภายนอก 5,000  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดทำแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 10,000  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประชุมเรื่องการบรหิารความเสี่ยง 9,000  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team) -  คพบ.(ว) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพ 5,000  คพบ.(บ) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนโครงการ -  คพบ.(บ) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการขอตำแหนงทางวิชาการ -  คพบ.(บ) ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดทำแบบประเมินประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) -  คสพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดการอบรมเกี่ยวกบัความหมายการประกันคุณภาพ วิธีตรวจ วิธีใหคะแนน ใหกับนิสิตและบุคลากร -  คสพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดทำแผนกลยุทธจากผลวิเคราะห SWOT ทัง้จากนิสิตและบุคลากร -  คสพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร) 10,000  คทน. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทริน ปการศึกษา 2562 (ระดับคณะ) 10,000  คทน. ประกันคุณภาพฯ 
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พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
โครงการประชุมจัดทำแผนแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 5,000  คทน. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประกันคุณภาพที่จัดใหกับบุคลากร 900  คทพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมการใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต -  คทพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดทำยุทธศาสตรพฒันาระบบการบรหิารจัดการ -  คทพ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน  5,000  คสธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการอบรมความรูทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา   -  คสธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประเมินคุณภาพภายนอก   5,000  คสธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา  (QA Student) 1,000  คสธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมใหความความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา -  คนต. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประกันคุณภาพที่จดัใหกับบุคลากร/นิสิต -  คบธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรม Computer และภาษาอังกฤษ -  คบธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการภาคปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพ “การปฏิบัติการภาคสนามวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสงู -  คบธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงหลักการเขียนและการปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ -  คบธ. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประกันคุณภาพที่จดัใหกับบุคลากร/นิสิต -  บฑว. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษ 4,500  บฑว. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา -  บฑว. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการอบรมสัมมนาการศึกษาไทยกาวไกล Thailand 4.0 -  บฑว. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เสรมิสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากำหนดตำแหนง
ทางวิชาการ 

18,200  สวก. ประกันคุณภาพฯ 

โครงการการอบรมสัญจร 3 วิทยาเขต การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 33,897  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
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พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร 507,897  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับคณะวิชา 183,802  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับสถาบัน 57,455  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล (สกอ.)  -  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการอบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 42,717  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับสถาบนั 226,095  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากบัเครอืขายภายนอกสถานศึกษา -  สปก. ประกันคุณภาพฯ 
โครงการจัดทำแผนกลยุทธจากผลวิเคราะห SWOT ทัง้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และบุคลากร -  สปก. ประกันคุณภาพฯ 

รวมงบดานการประกันคณุภาพการศึกษา 1,148,463    
2. ดานเงินสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรประจำ 
โครงการสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพ 66,000  คพบ.(ก) พัฒนาบุคลากร 
โครงการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุม/ อบรม/ สมัมนา พัฒนาความรูและทักษะการเรียนการสอนภายนอก
องคกร 

-  คพบ.(ก)  

โครงการสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพ 116,000  คพบ.(ว) พัฒนาบุคลากร 
โครงการสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพ 149,000  คพบ.(บ) พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรบภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน -  คสพ.  
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 43,000  คสพ. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 50,000  คทน.(ก) พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1,000  คทน.(ว) พัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมพัฒนาวิชาชีพ  106,000  คทพ. พัฒนาบุคลากร 



แผนปฏิบัตกิารประจำปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น หน้า 51 

โครงการ 
งปประมาณ 

ผูรับผิดชอบ เงินสนับสนุน 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 25,000  คภศ. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2,000  คพท. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 31,000  คสธ.(ก) พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 7,000  คสธ.(บ) พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 24,000  คนต. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 184,000  คบธ. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 136,000  บฑว. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 49,000  ควท. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สกน. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สวจ. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สวก. พัฒนาบุคลากร 
โโครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรสายสนับสนุน 10,000  สปก. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สอธ. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  ศทส. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สปร. พัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000  สบธ. พัฒนาบุคลากร 

รวมงบดานเงินสนับสนนุการพัฒนาบคุลากรประจำ 1,069,000    
3. ดานประชาสัมพันธและรับสมัคร 
โครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ 40,000  คพบ.(ก)  
โครงการพัฒนาเว็บไซดของคณะฯ 4,000  คพบ.(ว)  
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พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการ:การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
โครงการเวสเทรินใสใจทำนำนวตกรรมสรางเสรมิสุขภาพ 12,000  คพบ.(ว)  
โครงการแอโรบิคเพือ่สุขภาพลดพุงลดโรด 6,900  คพบ.(ว)  
โครงการแนะแนวการศึกษา -  คสพ.  
โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม  3,810  คทน.  

รวมงบดานประชาสัมพันธและรับสมัคร 66,710    
4. ดานคาใชจายเก่ียวกับการประชุม/ประสานงาน 
โครงการเสรมิสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน 1,300,000  คพบ.(ก)  
โครการคงไวซึง่อัตรากำลงั การสรรหา การบรรจกุาร แตงต้ัง 3,000,000  คพบ.(ก)  
โครงการพัฒนาสิง่แวดลอมและอาคารสถานที ่ 3,000  คพบ.(ว)  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู -  คพบ.(ว)  
โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 5,000  คพบ.(ว)  
โครงการอมรมสัมมนาการของอาจารยคณะบรหิารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 100,000  คบธ.  

รวมงบดานคาใชจายเก่ียวกับการประชุม/ประสานงาน 4,408,000    
รวมงบประมาณดานท่ี 1-4 ท้ังสิ้น 6,692,173    
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (จำนวน) รอยละ 
ยุทธศาสตรที่ 1 152 163 11 7.24 
ยุทธศาสตรที่ 2 161 148 -13 -8.07 
ยุทธศาสตรที่ 3 80 84 4 5.00 
ยุทธศาสตรที่ 4 90 106 16 17.78 
ยุทธศาสตรที่ 5 71 82 11 15.49 
ยุทธศาสตรที่ 6 68 73 5 7.35 
ยุทธศาสตรที่ 7 151 182 31 20.53 

รวมท้ังสิ้น 773 838 65 8.41 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 7 รวมทั้งส้ิน

เพิ่มข้ึน/ลดลง 7.24 -8.07 5.00 17.78 15.49 7.35 20.53 8.41
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เปรียบเทียบตัวช้ีวัดแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562 (ตัวช้ีวัด)
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (จำนวน) รอยละ 
ยุทธศาสตรที่ 1 215 103 -112 -52.09 
ยุทธศาสตรที่ 2 165 28 -137 -83.03 
ยุทธศาสตรที่ 3 119 26 -93 -78.15 
ยุทธศาสตรที่ 4 118 37 -81 -68.64 
ยุทธศาสตรที่ 5 191 56 -135 -70.68 
ยุทธศาสตรที่ 6 177 88 -89 -50.28 
ยุทธศาสตรที่ 7 201 80 -121 -60.20 

รวมท้ังสิ้น 1,186 418 -768 -64.76 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 7 รวมทั้งส้ิน
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เปรียบเทียบโครงการแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562 (โครงการ)
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (จำนวน) รอยละ 
ยุทธศาสตรที่ 1 1,081,568 514,492 -567,076 -52.43 
ยุทธศาสตรที่ 2 2,365,309 434,000 -1,931,309 -81.65 
ยุทธศาสตรที่ 3 228,130 140,000 -88,130 -38.63 
ยุทธศาสตรที่ 4 20,228,501 16,749,514 -3,478,987 -17.20 
ยุทธศาสตรที่ 5 2,247,417 545,559 -1,701,858 -75.73 
ยุทธศาสตรที่ 6 1,010,664 390,498 -620,166 -61.36 
ยุทธศาสตรที่ 7 1,303,514 6,692,173 5,388,659 413.39 

รวมท้ังสิ้น 28,465,103 25,466,236 -2,998,867 -10.54 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 7 รวมทั้งส้ิน

เพิ่มข้ึน/ลดลง -52.43 -81.65 -38.63 -17.20 -75.73 -61.36 413.39 -10.54
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เปรียบเทียบงบประมาณแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562 (งบประมาณ)
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