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สวนนํา 

บทนํา 

 

1. ความนํา 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เดิมช่ือมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เอกชนที่ไดสถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม           

ราชโองการโปรดเกลาสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา เจาฟา             

ตางกรมฝายใน เฉลิมพระนามเปนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร โดยมีเปาหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลาง และเปนการ

กระจายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคของประเทศในการสงเสริมการพัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษย

ของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศชาติ และประการสําคัญคือเพื่อตอบสนองความตองการของชาติในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษยที่พร่ังพรอมดวยความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการ

ประกอบอาชีพ และกอปรดวยคุณธรรมจรยิธรรม 

 มหาวทิยาลัยเวสเทรินไดรับอนุญาตใหประกอบการ เลขที่ 2/2540 ลงวันที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2540 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และใหเปดทําการสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑติศกึษาในหลักสูตรตางๆ ตัง้แตป 2541 ถงึปจจุบัน 

 มหาวทิยาลัยเวสเทริน มภีาระกจิสําคัญคอื  

 (1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถสูง รวมทั้งเปนผูมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีคุณธรรม

และจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอความตองการขององคกรและ

หนวยงานตางๆของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานธุรกจิ และดานอุตสาหกรรม ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

 (2)  พัฒนาความรูและเทคโนโลยใีหมใหเกดิขึ้นโดยการสงเสรมิในการผลิต คนควาวจัิยงานทาง

วชิาการตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 

 (3)  เปนศูนยกลางถายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิดและคานิยม ที่สงเสริมตอ

การพัฒนาประเทศระหวางบุคคลที่มีความเช่ียวชาญแตกตางกันในแตละสาขาไปยังอีกบุคคล รวมทั้ง

สรางสรรคการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และคุณภาพชีวติ 
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 (4)  การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเปนเปาหมายหลักสําคัญบนพื้นฐาน

ของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาตองกระทําควบคูไปกับการเผยแพร รักษา ทํานุบํารุง และสราง

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของชาติไทยใหคงอยูและเปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง 

 (5)  เพื่อเปนการสรางโอกาสกับประชาชนที่หางไกลและดอยโอกาสทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปในภูมิภาคใหมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ 

ของรัฐบาลในการชวยเหลอืประชาชนใหมกีารศกึษาเพิ่มมากขึ้น 

 (6)   เปนศูนยบริการดานการดูแลผูสูงอายุ โดยใหบริการดานการดูแล และสงเสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุ และดานทันตกรรมแกประชาชน โดยใหบริการดานการตรวจรักษา และปองกันโรคทาง            

ชองปากแกประชาชนทั่วไป เพื่อเปนงานบรกิารดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนชวยการแบงเบาภาระ

ของโรงพยาบาลของรัฐไดทางหนึ่ง 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่มุงสงเสริมใหการ

บริหารจัดการภายในความเขมแข็ง สามารถตัดสินใจดําเนินการตามภารกิจไดอยางเต็มที่ ตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานประจําปที่ไดนําเสนอและไดอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตงิานประจําป จะมทีศิทางการดําเนนิงานอยางชัดเจน สามารถใหหนวยงานมี

สวนรวมในการจัดทํา และรวมมือในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร

มหาวทิยาลัยตอไป 
 

2.  ปรัชญา 

 มุงสูความเปนเลศิดวยพลังความคดิ  

The Power of Thought We Aim the Highest 

 

3.  ปณิธาน 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีความมุงม่ันในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่อง มุงเนนสูความเปนเลศิทางคุณภาพการศึกษา สรางคลังแหงขุมปญญาที่จะพัฒนาบุคคล

ใหเปนศึกษิต คือ บัณฑิตที่เปนปญญาชน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อนําไปสูการพัฒนาตน สังคม 

ประเทศชาต ิและมนุษยชาตใินที่สุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมอืยิ่งกวาการแขงขัน 

 

4. พันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีพันธกิจหลักเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอื่น ในดาน

การสอน การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ คุณธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค การวจัิย การใหบรกิารทาง
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วิชาการแกสั งคม และการทํ า นุบํ า รุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ  แตมี เอกลักษณ เฉพาะคือ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจะมุงม่ันในการพัฒนาภาวะผูนํา และปลูกจิตสํานึกในเรื่องการใฝการศึกษาทั้ง

ตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ พันธกิจที่สําคัญคอื 

การอบรมบมนิสัยนิสิตแตละคนใหเจริญเติบโตเปนผูมีวินัย ซื่อสัตย ยึดม่ันในรากฐานการดําเนินชีวิตที่ 

ดีงาม รูจักตนเอง และรูจักผูอื่น ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและเสียสละรับผิดชอบตอสังคม มีพลานามัย

สมบูรณ เคารพกฎหมาย และเปนศึกษิตที่มีความสามารถ พรอมที่จะประกอบกรรมดีที่จะชวยสราง

สังคมและประเทศชาติใหมคีวามม่ันคงและเจรญิกาวหนาอยางม่ันคงสูสังคมอุดมคตทิี่พงึประสงคได 

 

5. เปาหมาย 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน มเีปาหมายในการดําเนนิงาน ดังนี้ 

 5.1 จัดการศกึษาเพือ่ผลิตบัณฑติดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และวทิยาศาสตรสุขภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 

 5.2 พัฒนาระบบการบริหารงานใหเปนองคกรขนาดเล็ก เสริมสรางประสิทธิภาพการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร และมุงพัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณที่มุงเนนผลงานและประสทิธภิาพ 

 5.3 พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยทีางการศกึษาเพื่อใหการเรียนการสอน

มปีระสทิธภิาพสูงสุด 

 5.4 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเปนแหลงความรูและพัฒนาชุมชน

และทองถิ่นใหมคีวามเจรญิกาวหนา 

 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

 5.6 พัฒนานสิติใหเปนผูมคีุณธรรม ภาวะผูนํา มคีวามรูความสามารถในวิชาชีพ มทีักษะในการ

ใชภาษาและการใชคอมพวิเตอร 

 5.7  บํารุงรักษาและพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากร ใหเปนบุคลากรทางการศกึษาที่

มคีุณภาพ คุณธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 

6. อัตลักษณและเอกลักษณ 

 อัตลักษณ ((Identity) หมายถึงคุณสมบัติที่ เปนตัวตนในผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา 

ปณธิาน พันธกจิ และวัตถุประสงคของมหาวทิยาลัย 

  อัตลักษณของมหาวทิยาลัยเวสเทริน : IDWTU (Identity of Western University) 

   Intellectual  : เปนปญญาชน 

   Development : พัฒนาตนด ี

   Work Ability  : ปฏบิัตงิานมทีักษะ 
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   Talent   : มสีมรรถนะพเิศษ 

   Unity   :  รวมมอื สามัคคี 

 

 เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปน

ลักษณะที่โดดเดนของมหาวทิยาลัย/คณะวชิา 

  เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน : UWTU (Uniqueness of Western University) 

   United creative : รวมมอืกันสรางสรรค 

   Wisdom  : ช้ันนําทางปญญา 

   Technology  : พัฒนาดวยเทคโนโลยี 

   Universality  : ผลติบัณฑติดสีูระดับสากล / มคีวามรูกวางขวาง 
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7. โครงสรางการบรหิารมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 
         สภามหาวิทยาลัย 

       

                

             คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  

               

         อธกิารบด ี
       

                

                  

           รองอธกิารบด ี
     

                

               ผูชวยอธกิารบด ี
  

                 

                   

                    

            วิทยาเขตกาญจนบุรี  วิทยาเขตวัชรพล  วิทยาเขตบุรรีัมย             

                  

                  

  วิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ    สํานักวิชาการ   สํานักงานอธกิารบด ี
 สํานักบรหิาร         

         สวนงานวชิาการ 

 งานทะเบยีนและประมวลผล 

 งานหอสมุด 

 งานวชิาการ 

 งานพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ 

  สวนงานอธกิารบดี 

 งานสภามหาวิทยาลัย 

 งานเลขานุการและสารบรรณ 

 งานหลักสูตรและประสานงานภายนอก 

 งานทรัพยสนิ (บัญชี การเงนิ จัดซ้ือและ

ยานพาหนะ) 

 งานนติกิร 

 งานนโยบาย แผน และตรวจสอบภายใน 

 งานกองทุนนสิติ 

สวนงานกจิการพเิศษ 

สวนงานบริหารท่ัวไป 

 งานทรัพยากรมนุษย 

 งานคลังขอสอบ 

 งานระบบสารสนเทศในการบริหาร 

 สวนงานสวัสดกิารและพัฒนานสิิต 

 งานกิจการนสิติและศลิปวัฒนธรรม  

 งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง 

 งานภูมิทัศน 

 งานรักษาความปลอดภัย 

 งานหอพัก 

สวนงานบริการเชิงพาณิชย 

 โรงพยาบาลสัตวเล็กและโรงพยาบาล 

สัตวใหญ 

 โรงพยาบาลทันตกรรม 

 คลนิกิทันตกรรมพิเศษ 

 ศูนยชันสูตรโรคสัตว 

 รานยา 

 คลนิกิเทคนคิการแพทย 

 ศูนย Wellness Center 

 หนวยงานท่ีใหบริการในเชิงพาณิชย 

            

 คณะทันตแพทยศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี      

        

            

 คณะเภสัชศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล      

        

            

 คณะสัตวแพทยศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย        

     สํานักวิจัย บรกิารวิชาการ  

และประกันคุณภาพการศึกษา 

   

            

 คณะแพทยศาสตร   
หมวดวิชาศิลปศาสตร 

และวิทยาศาสตร 

     

        

 สาขาวชิาแพทยศาสตร 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

    
สวนงานวจัิย และบริการวชิาการ 

 งานวจัิยและนวัตกรรม 

 งานบริการวิชาการ 

สวนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 งานประกันคุณภาพการศกึษาภายนอก 

   

        

         

          

          

            

  วิทยาลัยสหวิทยาการ       

        

            

             

 บัณฑิตวิทยาลัย 
  คณะนติิศาสตร      สํานักประชาสัมพันธ 

และรับสมัคร 

 

          

               

 ศูนยการศกึษาผานระบบเครอืขาย 
  คณะบรหิารธุรกิจ 

และรัฐประศาสนศาสตร 

        

          งานประชาสัมพันธ 

 งานรับสมัคร 

 งานวเิทศและศษิยเกาสัมพันธ 

  

 สวนงานระบบสารสนเทศ 

 งานบริการขอมูลขาวสาร 

 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

          

           

            

            

             
 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
 

 
  

คณะกรรมการวิชาการ 
 

 
  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

 
  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

 
  

คณะกรรมการบรหิารทรัพยสิน 
 

 
  

คณะกรรมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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8. โครงสรางพื้นฐานของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

 มหาวทิยาลัยเวสเทริน มสีถานที่ทําการ 3 แหงคอื 

 8.1 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตกาญจนบุรี เปนสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยูที่ 

600 หมู 11 ตําบลสระลงเรอื อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร ีรหัสไปรษณยี 71170 

 8.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิรน วทิยาเขตวัชรพล เปนสถานที่ตัง้ที่อยูนอกสถานที่ตั้งหลัก ตัง้อยูที่ 4 

หมู 11 ถนนหทัยราษฎร ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณยี 12150 

 8.3 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย เปนสถานที่ตั้งที่อยูนอกสถานที่ตั้งหลัก ตั้งอยูที่ 

123 หมู 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตําบลบานยาง อําเภอเมืองบุรี รัมย จังหวัดบุรีรัมย 

รหัสไปรษณยี 31000 

 

9. การดําเนินงานตามพันธกจิของมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

 9.1 ดานการผลติบัณฑติ ประกอบดวย 

  9.1.1 ดานการจัดการเรยีนการสอน 

   ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ระดับปรญิญาเอก ทัง้ภาคปกตแิละระบบการศกึษาทางไกล ดังนี้ 

   9.1.1.1 วทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ 

    (1) คณะทันตแพทยศาสตร 

     - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

    (2) คณะสัตวแพทยศาสตร 

     - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 

    (3) คณะแพทยศาสตร 

     สาขาวชิาแพทยศาสตร 

     - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวชิาเทคนคิการแพทย 

     - หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย 

     สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 

     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 

(ระบบการศกึษาทางไกล) 
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    (4) คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี

     - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

    (5) คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 

     - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

    (6) คณะพยาบาลศาสตร บุรรัีมย 

     - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

    (7) คณะเภสัชศาสตร  

     - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ 

    (8) หมวดวชิาศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

     - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวศิวกรรมสํารวจ 

   9.1.1.2 วทิยาลัยสหวทิยาการ 

    (1) คณะบรหิารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

     - หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 

     - หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

     - หลักสูตรบญัชีบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 

     - หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร  

    (2) คณะนติศิาสตร 

     - หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

     - หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ 

     - หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรนติศิาสตรดุษฎบีัณฑติ 
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    (3) บัณฑติวทิยาลัย 

     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารงานสาธารณสุข 

     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารงานสาธารณสุข (ระบบการศกึษาทางไกล) 

     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา กรณปีระสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) กรณีไมประสงคจะเทียบมาตรฐานความรูและประสบการณ

วชิาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน กรณปีระสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน (ระบบการศกึษาทางไกล) กรณีไมประสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของ       

คุรุสภา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรณปีระสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรณีไมประสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

กรณปีระสงคจะเทยีบมาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพของคุรุสภา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

เอกชน 

  9.1.2 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 

   มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบที่

หลายหลาย นอกเหนอืจากการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน ซึ่งไดแก 

   (1) การจัดการเรยีนการสอนและการสอบผานระบบออนไลน  

   (2) การจัดการเรยีนการสอนผานประสบการณเสมอืนจรงิ 

   (3) การจัดการเรียนการสอนผานประสบการณจริง 
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  9.1.3 ดานบุคลากร 

   ปจจุบัน มหาวทิยาลัยมบีุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

   (1) บุคลากรสายวชิาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ 

วุฒกิารศกึษา 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน) 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ปรญิญาตรี 29 - - - 29 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ - - - -  

ปรญิญาโท 159 27 13 1 200 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง - - - -  

ปรญิญาเอก 88 37 21 1 147 

รวม 276 64 34 2 376 

   (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ 

วุฒกิารศกึษา 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ (คน) 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ปรญิญาตรี 116 - - - 116 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ - - - - - 

ปรญิญาโท 10 - - - 10 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง - - - - - 

ปรญิญาเอก 1 - - - 1 

รวม 127 - - - 127 
ขอมูล ณ วันที่ 30 สงิหาคม  2564  

 9.2 การวจัิย 

  มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดกําหนดยุทธศาสตรดานการวิจัย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ

วิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ของประเทศที่ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 3  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐาน

ของประเทศ และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-

2570 ที่มีเปาประสงคของการพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก (1) ดานการพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

(2) ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม (3) ดานการวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน และ (4) ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
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พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา โดยสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่

ชัดเจน เชน การออกระเบียบงานวิจัย จัดทําคูมือการวิจัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทุกป ที่

มุงสงเสริมใหอาจารยไดสรางสรรงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ จัดหองใหคําปรึกษาสําหรับนักวิจัย            

รุนใหม สงเสริมใหมีการทําวิจัยที่เนนการนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหา วิกฤตของสังคมและ

ประเทศ รวมทั้งสรางเสริมการทําวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 9.3 การบรกิารวชิาการ 

  การบรกิารวชิาการแกสังคม เปนภารกจิหนึ่งของมหาวทิยาลัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของประเทศ ใหมคีวามรูความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนอยางยั่งยนื โดยมกีารจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกจิกรรมที่จะชวยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ ในทุกป

การศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพรระบาดอยาง

ตอเนื่อง กวางขวาง และมีผูติดเช้ือเจ็บปวยอยางรุนแรง มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนใหบุคลากร

โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ออกชวยเหลือภาครัฐในการฉีดวัคซนีปองกันโรคไวรัส

โควิด-19 ในหนวยใหบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งเปดเปนหนวยใหบริการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัย                

เวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล เพื่อชวยเหลือประชาชนในบริเวณใกลเคียง โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิรนได

จัดสรรงบประมาณการบรกิารวิชาการแกสังคมใหกับทุกคณะ เพื่อใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศ ใหมคีวามรูความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนอยางยั่งยนื ดวยการจัดโครงการ

หรือกิจกรรมที่จะชวยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่หรือ

จังหวัดที่เปนที่ตั้งของทุกวิทยาเขต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของสังคม การชวยแกปญหาทางสังคม

โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีจุดเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานสุขภาพ และ

อนามัยในชนบทอยางมาก เนื่องจากจุดเนนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูที่ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการใหบริการวิชาการแกสังคม ผานระบบอินเตอรเน็ตและระบบ

เครือขายการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน สถานศึกษา และ

สถาบันของรัฐอกีดวย  

 9.4 การพัฒนานสิติและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนงานหลักงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย 

เวสเทิรนใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง

ปญญา คุณธรรม จรยิธรรม การสรางเสริมความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา การพัฒนาสงเสริมสุขภาพ 

การบําเพ็ญประโยชน การพัฒนานิสิต ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนการมีจิตอาสา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนํากิจกรรมเหลานี้บูรณาการรวมกับการเรียน

การสอนของสาขาวิชาตางๆ อบรมขัดเกลานิสิตซึ่งสวนใหญอาศัยอยูกับหอพักมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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การจัดกจิกรรมปฐมนเิทศ กิจกรรมระหวางเขารับการศกึษาตลอดจนกิจกรรมปจฉิมนิเทศซึ่งในแตละป

การศึกษามีโครงการตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการ/กิจกรรมและสนับสนุน

งบประมาณ เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
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สวนท่ี 1 

แนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

1. บรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก 

 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกจิและสังคม 

  1.1.1 โครงสรางประชากร 

   เปนที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบตามนิยาม

ขององคการอนามัยโลก ซึ่งจากผลการสํารวจจํานวนประชากรของประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 พบวา 

มีจํานวนประชากรทั้งหมด 66.19 ลานคน โดยมีอายุเฉลี่ย 39 ป และเปนผูที่อยูในวัยแรงงานหรือผูที่

พรอมจะทํางาน 38.78 ลานคน ดังรายละเอยีดตามแผนภาพโครงสรางประชากรตอไปนี้ 

 

แหลงท่ีมา : สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบยีน สํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

(http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_61.pdf), สํานกังานสถติแิหงชาต ิ(http://popcensus.nso.go.th/quick_stat1.php?rg=1) and Central 

Intelligence Agency, the United States of America (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html) 

   จากแผนภาพจะเห็นไดวา จํานวนประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่วัย

แรงงานมีแนวโนมลดลง ทําใหวัยแรงงานตองรับภาระดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน ตองมีการนําเขา

แรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่มักเปนแรงงานไรฝมือ ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองเรงพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในทุกชวงอายุใหเปนผูมีศักยภาพ ดวยการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ

สุขภาพ และสรางสรรคสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมที่จะชวยใหคุณภาพชีวติโดยเฉพาะผูสูงอายุดขีึ้น 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_61.pdf
http://popcensus.nso.go.th/quick_stat1.php?rg=1
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html
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  1.1.2 ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 

   การที่โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร ทําใหคนเราตอง

เปลี่ยนแปลงตนเองโดยเนนทักษะความสามารถที่เกิดขึ้นจากการฝกฝน มีการนําความรูหรือผลการ

เรียนรูมาเปลี่ยนแปลงภายในตนเองหรือ Transformative Learning ทั้งการประกอบวิชาชีพและการ

ดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้น คนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองเรียนรูใหมีทักษะการดําเนินชีวิตและทักษะ

วชิาชีพทีเ่รยีกวาทักษะในศตวรรษที่ 21 

   ทักษะในศตวรรตที่ 21 ประกอบดวย  

   (1) 3Rs : 

     - อานออก (Reading) 

     - เขยีนได (Writing) 

     - คดิเลขเปน (Arithmatics) 

   (2) 8Cs : 

     - คิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา  (Critical 

Thinking and Problem Solving) 

     - คดิรเิริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

     - ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration 

Teamwork and Leadership) 

     - ความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม (Cross-cultural 

Understanding) 

     - รูจักสื่อสาร มทีักษะสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communication, 

Information and Media Literacy) 

     - มีทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  

     - มทีักษะทางอาชีพ และการเรยีนรู (Career and Learning Skills)  

     - มคีวามเมตตา กรุณา มวีนัิย คุณธรรม จรยิธรรม (Compassion)  

   การที่จะทําใหบุคคลเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูผูสอนจึงเปนบุคคลที่มีความ 

สําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําหนาที่เปน Coach ช้ีแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําใหผูเรียนไดเรียนรู และเกิดองค

ความรูจากภายในมากกวาการปอนความรู  
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  1.1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเขาสังคมดจิิทัล 

   ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง 

และเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใชชีวิตประจําวัน การทํางาน การทําธุรกิจ 

การเกษตรกรรม จนถึงเศรษฐกิจและสังคม มีการใช Artificial intelligence เขามาใชแทนทรัพยากร

มนุษย เกิด Disruptive technology ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพดานการ

ผลิต การขาย ตนทุนของผลิตภัณฑนั้นๆ หรือแมกระทั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตจากรูป

แบบเดิม ไมวาจะเปนการนําระบบอัตโนมัติเขามาใชในกระบวนการผลิตสินคา ตรวจนับสินคา จนถึง

การเก็บขอมูลโดยเฉพาะ Big Data ไวในระบบคลาวดแทนการจัดเก็บเปนเอกสาร ทําใหการผลิตสินคา

และบริการมีความหลากหลาย ตรงตามความตองการของผูบริโภค ที่เปน Smart Product และ Smart 

Service นอกจากนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศยังสงผลกระทบตอวิถีการเรียนรูของ

มนุษย ซึ่งเปนบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึง

จําเปนที่จะตองมกีารการปรับตัวใหเทาทันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

  1.1.4 ระบบเศรษฐกจิของประเทศและของโลก 

   ผลจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกชะงักงัน การติดตอซื้อขายกันเปนไปดวยความยากลําบาก การเดินทางระหวางเมือง 

ระหวางประเทศตองหยุดลง ธุรกจิหลายประเภทปดตัวลง ประชาชนขาดรายได ลดการใชจาย และไมมี

งานทํามากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีจํานวนผูเขาศึกษาลดลง เนื่องจากผูเขาศึกษาไมมีเงินทุน

ในการศึกษา และตองการหางานทํามากกวาการศึกษาเลาเรียน แมวาภาครัฐจะใหความชวยเหลือใน

รูปแบบตางๆ เชน โครงการคนละครึ่ง โครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาแกนิสิต

นักศึกษา ฯลฯ แตตองยอมรับวา การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังมีผลตอเนื่อง ทําใหการ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ บางธุรกิจไมสามารถดําเนินตอไปได สงผลให

เศรษฐกจิไทยและของโลกมแีนวโนมไมแนนอน 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม 

  1.2.1 การเขาสู New Normal 

   การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป มี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น ไมวาจะเปนการทําธุรกรรม การซื้อขาย

สินคาออนไลน การประชุมออนไลน การทํางานที่บาน การเรียนออนไลน หรือแมแตการดูหนังฟงเพลง 

ลดการมีปฏสิัมพันธ ลดการทํากจิกรรมนอกบาน ใชเทคโนโลยใีนการสื่อสาร หันมาดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลและการใช Universal Prevent ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งการ

สวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การหม่ันลางมือ และการดูแลสุขภาพอนามัยให

แข็งแรงอยูเสมอ  
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  1.2.2 ทัศนคตแิละคานยิม 

   การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตเปนแบบ New Normal ทําใหการบริหารจัดการ

บางอยางที่แตเดิมเคยมองวาเปนสิ่งผิดปกติ กลายเปนสิ่งที่พบเห็นไดโดยทั่วไป และมีการนําไปใชใน

บรบิทอื่นๆ ทัง้การสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ และเทคโนโลยสีารสนเทศใหมๆ  มกีารปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน ความคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน จนเกิดเปนความคุนชิน

จนเปนปกติ ทั้งดานการรับประทานอาหาร การแตงกาย การสื่อสาร การดําเนินธุรกิจ การศึกษา การ

ดูแลสุขภาพอนามัย และอื่นๆ ของคนในสังคม คนที่ยังคงปฏบิัตตินเชนเดิม เชน ไมสวมหนากากอนามัย

ในที่สาธารณะ ฯลฯ จะถูกคนในสังคมปฏิเสธ มีทัศนคติและคานิยมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเองมากขึ้น ยอมรับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้น  

 

2. บรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมจากปจจัยภายใน 

 การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวทิยาลัย เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ 

ที่สงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของดวย

เทคนคิ SWOT Analysis โดยแบงการประเมนิออกเปน 2 สวน คอื  

  สวนที่ 1 เปนการประเมนิสภาพแวดลอมภายใน เพื่อจะประเมนิดานจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness) ของการบรหิารมหาวทิยาลัย  

  และสวนที่2 เปนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อจะประเมินดานโอกาส 

(Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)  

 โดยมผีลการประเมนิดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 2.1   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  ดานการจัดการศกึษา 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(1)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ

หองเรยีนและระบบการสอนผานออนไลน  

(2)  มกีารเปดหลักสูตรที่หลากหลาย มคีุณภาพ

ตามมาตรฐาน ทัง้ในระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท 

และปรญิญาเอก 

(3)  เ น น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด า น

วิทยาศาสตรสุขภาพเปนจุดเดน ที่มีองคกรวิชาชีพ

กํากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน 

(1)  ศูนยบรกิารการศกึษาในภูมิภาคไมสามารถ

ใหบรกิารแบบเบ็ดเสร็จ 

(2) นิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดของบัณฑติศกึษา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(4)  มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถ

เลอืกใชสื่อไดอยางเหมาะสมกับตัวเอง 

(5)  มีเครือขายที่ใหความชวยเหลือแกนิสิต ใน

การประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน

อยางมคีุณภาพ 

(6)  มี ค ว าม พ ร อ ม ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท าง

การศกึษาและวจัิยสูประชาคมอาเซยีน 

  ดานการพัฒนาการวจัิยและสรางองคความรู 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(1)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุน

การวิ จัยและการสรางผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบตางๆ รวมทัง้งานพัฒนาองคความรูอื่นๆ 

(2)  มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของ

มหาวทิยาลัยรวมกับเครอืขายภายนอก 

(3)  มีการสรางเครือขายวิ จัยกับภายนอก

รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน 

(4)  เปนศูนยกลางจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย 

(5)  มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับ

การเรยีนการสอนและวจัิย 

(6)  มีวารสารวิชาการที่อยูในฐาน TCI ที่เปน

ของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อการเผยแพรผลงานทาง

วชิาการสาํหรับบุคลากรและผูสนใจเขารวม  

(1)  บุคลากรขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกมี

จํานวนนอย 

(2)  การเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติในฐาน             

TCI 1 และระดับนานาชาต ิยังมจํีานวนนอย 

(3) บุคลากรเขารวมเปนผูวิจัยหรือผูรวมวิจัย

กับหนวยงานภายนอกในการทํางานวจัิยนอย 
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  ดานบรกิารวชิาการแกสังคม 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(1)  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการ

บริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรใหกับ

ชุมชนทั้งในเขตและเขตใกลเคียงพื้นที่จัดตั้งของ

มหาวทิยาลัย 

(2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมุงม่ันในดานการ

บรกิารวชิาการเพื่อประโยชนแกสังคม 

(1)  มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเ ชิง

พาณชิยจํานวนนอย 

  ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(1)  มหาวิทยาลัยสงเสริมการจัดกิจกรรมและ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง

สอดแทรกความรู และความมีคุณธรรมจริยธรรม

ในเนื้อหาวชิาที่สอน  

(1)  นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระบบการศึกษา

ท า ง ไ ก ล  มี โ อ ก า ส เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ด า น

ศลิปวัฒนธรรมนอย  

  ดานบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

(1)  มหาวิทยาลัย ได นํ าระบบการ จัดการ

สารสนเทศใชในการบริหารจัดการงาน ทั้งดาน

ธุรการ การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ            

E-Office เพื่อการจัดการงานสํานักงาน 

(2)  มหาวิทยาลัยและคณะวิชา มีการนําระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ บ บ  VDO 

Conference  

(3) มีโครงสรางการบริหารงานและการแบง

หนาที่การทํ างานของหนวยงานตางๆ ตาม

โครงสรางไดอยางชัดเจน  

(4)  มีการบริหารการใชทรัพยากรอยางคุมคา

และคํานงึถงึประโยชนสูงสุด 

(1)  งานขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากอัตราการลาออกของบุคลากรสูง 

(2) ภารกจิของมหาวทิยาลัยมาก ทาํใหปรมิาณ

งานมาก ทําใหงานในบางสวนงานลาชา 

(3)  จากปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาและการแขงขันสูง ทําใหมหาวิทยาลัย

เสี่ยงตอการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการไมทัน

สถานการณ 
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 2.2  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

โอกาส (Opportunity) คุกคาม (Threat) 

(1)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศักยภาพและความ

พรอมดานสถานที่ อุปกรณ และบุคลากร ที่จะชวย

ผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

โดยเฉพาะในวทิยาศาสตรสุขภาพ 

(2)  มคีวามตองการแรงงานระดับสูงเปนโอกาส

ใหมหาวิทยาลัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ 

(3)  มีการพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา

ตามมาตรฐานสากลสงเสริมใหมีผูสนใจเขามา

ศกึษาในมหาวทิยาลัยของไทยมากขึ้น 

(4)  มหาวิทยาลั ยสามารถ นํา เทคโน โลยี

สารสนเทศมาใชในดานการบริหารจัดการและ 

การเรยีนการสอน 

(5)  มีการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุทําให

ความตองการแรงงานดานสาธารณสุข เพื่อดูแล

ผูสูงอายุอาจมีมากขึ้น การเตรียมการผลิตและ

พัฒนาดานสาธารณสุขจึง เปนความจํา เปน        

อยางมาก 

(6)  มหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการ

ศกึษาสูงกวาระดับปรญิญาตรี 

(7)  มีความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ใน

ดานวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ ในการจัดสรร

ผลงานวจัิย 

(8)  นโยบายประชาคมอาเซียน ป 2558 เปด

โอกาสใหสามารถขยายการศึกษาสูนานาชาต ิ

(9)  มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการ

ทํางานวิจัยทั้งดานงบประมาณ และเทคโนโลยี

ตางๆ  

(1)  สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โควดิ-19 

(2) การเกิด Digital disruption ที่มีผลตอสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนและ

ลงทุนดานสารสนเทศเพิ่มเตมิ 

(3)  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ ไม        

เทาเทียมกันจะทําใหความตองการขอผูเรียนไป

ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาที่        

สูงกวา 

(4)  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทําให

ต อ ง ใ ช เ งิ น ล ง ทุ น สู ง แ ล ะ เ ท ค โ น โล ยี ต า ง ๆ 

เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว 

(5)  จํานวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ทําให

จํานวนผูตองการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี

จํานวนลดนอยลง 

(6)  สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมาก มีการ

แขงขัน 

(7)  มีการแขงขันในการใหการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายใน 

ประเทศและตางประเทศสูง 

(8)  มีคูแขงทางการศึกษาที่มากขึ้นและการ

ทํางานวจัิยมากขึ้น 
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  จากการวิเคราะหผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย               

เวสเทิรน ทั้งจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคาม ตลอดจนถึงขีดสมรรถนะภายในของ

มหาวิทยาลัยที่เปนจุดแข็งและจุดออน ซึ่งขอคนพบดังกลาวนํามาเปนกรอบในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทริน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) 
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สวนท่ี 2 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

และการดําเนนิการเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย 

 

1. ทิศทางยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรใน

การพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ที่มีบทบาทสําคัญเพื่อสนับสนุนใหบรรลุ

เปาหมายของประเทศ ดังนี้ (1) การสรางคน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมคีุณภาพ สามารถเรยีนรูได

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (2) การ

สรางองคความรู มุงเนนการวิจัยเพื่อสะสมความรูเพื่อเปนการวางรากฐานสําหรับอนาคต และการ

พัฒนาตอยอดองคความรูไปสูขีดความสามารถและความเขมแข็งของประเทศในดานตางๆ (3) การ

สรางนวัตกรรม มุงเนนการบมเพาะและพัฒนาขดีความสามารถผูประกอบการ นวัตกรรม การพัฒนา

ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในดานตางๆ ใหเอื้อตอการสรางและแปลงนวัตกรรมสูมูลคาทางเศรษฐกิจ

และคุณคาทางสังคม และ (4) การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปน

ฟนเฟองสําคัญสําหรับการสรางคน สรางองคความรู และการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทาย

ของประเทศผานการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกําหนดทิศทางการยุทธศาสตร

ของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 (1) สรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู และมีทักษะใน

การดํารงชีวติในศตวรรษที่ 21 

 (2) สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ

 (3) เปนแหลงความรูทัง้วชิาการ วชิาชีพ และศลิปวัฒนธรรมที่เปนที่พึ่งของชุมชนและสังคม 

 (4) มกีารบรหิารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ และกอใหเกดิประโยชนสุงสุด  

  

 

 

 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 21 

2. เปาหมายของยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดของความสําเร็จ 

เปาหมายของยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของความสําเร็จ 

(1)  เพิ่มการผลติบัณฑติ (1.1)  นิสิตใหมในหลักสูตรทุกระดับ รวมทั้ง

หลักสูตรอบรมระยะสัน้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

(1.2)  มีหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 

(1.3)  มหีลักสูตรในระบบคลังหนวยกิตที่สงเสริม

การเรยีนรูตลอดชีวติ 

(1.4)  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไมนอยกวา 

รอยละ 80 

(1.5)  ผูใชบัณฑิตมีคะแนนความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยไมนอยกวา        

3.51 คะแนนจาก 5.0 คะแนน 

(2) มีวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ ที่เปนที่

ยอมรับในวงวิชาการและหรือวิชาชีพ อยาง

กวางขวาง สามารถนําไปใชประโยชนทัง้ในชุมชน 

สังคม และเชิงพาณชิย 

(2.1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 

ไดรับการเผยแพรในเอกสารที่ไดรับการยอมรับ

ในวงวิชาการและหรือวิชาชีพ อยางกวางขวาง มี

จํานวนมากขึ้น 

(2.2) เครือขายความรวมมือในการสรางสรรค

งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการมีจํานวน

เพิ่มมากขึ้นหรอืครอบคลุมทุกสาขาวิชาเปนอยาง

นอย 

(2.3)  มีจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

วิชาการที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง 

ในแตละปเพิ่มมากขึ้น 

(2.4)  มี จํานวนผลงานวิ จัย นวัตกรรม และ

ผลงานวิชาการ ที่มีการนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิย ในแตละป 

(2.5)  มี จํานวนผลงานวิ จัย นวัตกรรม และ

ผลงานวชิาการที่ไดรับการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาเพิ่มมากขึ้น 
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เปาหมายของยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของความสําเร็จ 

(2.6)  มีงบประมาณสนับสนุน/ทุนสนับสนุน

งานวิ จัย นวัตกรรม และงานวิชาการอยาง

เพยีงพอ 

(3) เพิ่มการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ 

ทั้งในรูปแบบของการใหเปลา และเชิงพาณิชย ที่

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

(3.1)  มีรายไดจากโครงการบริการวิชาการและ

หรือวิชาชีพเชิงพาณิชยเพิ่มมากขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 10  

(3.2)  มีผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

และหรือวิชาชีพที่ได รับการตอบรับ ใหความ

รวมมือ หรือเปนที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 

เพิ่มขึ้นในแตละปไมนอยกวารอยละ 10  

(3.3)  มีชุมชนและหรือสังคมที่นําองคความรูที่

ไดรับจากโครงการวิชาการและหรือวิชาชีพไป  

ตอยอดในการใชประโยชน ได  ไมนอยกว า             

1 โครงการฯ ในแตละป 

(3.4)  มี เครือขายทางสังคมเพื่อการบริการ

วชิาการและ/หรอืวชิาชีพ 

(4)  นิสิต บุคลากร ชุมชน และสังคม ไดเรียนรู

ผ านกระบวนการแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู ด าน

ศลิปวัฒนธรรม วชิาการ หรอืวชิาชีพ  

(4.1)  จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ หรือวิชาชีพ มีจํานวน

เพิ่มมากขึ้น  

(4.2)  ผลการดําเนินโครงการถายทอดองค

ความรูผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ หรือวิชาชีพ ดําเนินการ

ไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ มากกวา

รอยละ 95   

(4.3)  ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจใน

กิจกรรมของโครงการฯ โดยเฉลี่ยไมนอยกวา        

3.51 คะแนนจาก 5.0 คะแนน 

(4.4)  เกดิสังคมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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เปาหมายของยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของความสําเร็จ 

(5)  ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เอื้อตอการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว และ

ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ

หลักธรรมาภบิาล 

(5.1) ขัน้ตอนปฏบิัตใินการบรหิารจัดการลดลง 

(5.2) ผูบริหารและบุคลากรมีความพึงพอใจใน

ใชระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ โดยเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 คะแนนจาก 5.0 คะแนน 

(5.3)  บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ทั้ งด านวิชาการและหรือวิ ชาการเพื่ อการ

ปฏบิัตงิานโดยเฉลี่ยอยางนอย 1 ครัง้ตอป 

(5.4)  อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง 

(5.5)  รอยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไม

นอยกวารอยละ 20 

(5.6)  รอยละของบุคลากรที่มี ตําแหนงทาง

วชิาการ ไมนอยกวารอยละ 20 

(5.7)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวทิยาลัยอยูในระดับดขีึ้นไป 

(5.8)  ผลการประ เมิ นคุณภาพการ ศึ ก ษ า

ภายนอกของมหาวทิยาลัยอยูในระดับดขีึ้นไป 

 

3. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานวิชาชีพและวิชาการมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมที่พงึประสงค  

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะพัฒนาใหบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัยเปนผูมคีวามรู

ความสามารถ และทักษะเชิงวิชาชีพ มคีุณธรรมจรยิธรรมในการดําเนินชีวิต และการประกอบวชิาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่พัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิชาการ นักวิจัย และ/หรือนักสรางสรรค

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เนนการสรางผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน รวมทั้งสามารถนําไปสู

การใชประโยชนเชิงพาณชิย 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งทางดานวิชาการและดาน

วชิาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม ทัง้ทางดานวชิาการและดานวิชาชีพ

ในรูปแบบของการใหเปลาและเชิงพาณิชย ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม เกดิสังคม

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางนสิิต บุคลากร ชุมชน และสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะใหพัฒนาและสงเสริมใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานศลิปวัฒนธรรม 

และภูมปิญญาทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการสถาบันใหมีประสิทธิภาพ และ

ไดมาตรฐานสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ มุงที่จะพัฒนาบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงงาน ระบบ

การบรหิารจัดการมปีระสทิธภิาพ เอื้อตอการปฏบิัตงิาน มคีวามรวดเร็ว และถูกตองตามระเบยีบปฏิบัติ

ของมหาวทิยาลัยและหลักธรรมาภบิาล 

 

4. ความเชื่อมโยงพันธกจิ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
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พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

 
ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พงึประสงค 
การวจิัย 

การใหบริการทางวชิาการ 

แกสงัคม 

การทํานุบํารุง 

ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ
การบริหารจัดการ 

 

 
1. การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดาน

วชิาชพีและวชิาการ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พงึประสงค 

2. การสรางสรรคงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการทีม่คีุณภาพ 

3. การใหบริการทางวชิาการ 

แกสงัคมทัง้ทางดานวชิาการและดาน

วชิาชพี เพื่อตอบสนองความตองการ

ของสังคมและชุมชน 

4. พัฒนาและสงเสริม 

การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม และภมูิ

ปญญาทองถิน่ 

5. พัฒนาบุคลากร 

และการบริหารการจัดสถาบันใหมี

ประสทิธภิาพ และไดมาตรฐานสากล 

 

 

 (1) สรางบัณฑติท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ทักษะท้ังดานวชิาชีพและวชิาการท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม มีทักษะดานความคดิวเิคราะห ทักษะ

ดานการสื่อสาร ทักษะดานความสัมพันธ มีจิต

สาธารณะและศักยภาพท่ีสมบูรณสูสังคม 

(2) มีหลักสูตรท่ีทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและประเทศ 

(3) มีโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรสนับสนุน

ดานการจัดการเรียนการสอนในทุกมิต ิ 

(4) มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาและ

บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

(5) บุคลากรสายวชิาการมีคุณสมบัตติามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และไดรับการพัฒนา

ศักยภาพท้ังดานวชิาการและวิชาชีพ จนเปนท่ี

ยอมรับในแวดวงวชิาชีพและวชิาการ 

(6) มีเครือขายความรวมมือทางการศกึษา

ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อการ

พัฒนาการศึกษา 

(7) คุณภาพการศกึษาในทุกระดับอยูในเกณฑ

ระดับดข้ึีนไป ไดรับการรับรองวิทยาฐานะท้ัง

ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน และไดรับการ

รับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวชิาชีพ 

(1) ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการไดรับการเผยแพร ตามเกณฑการขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

(2) ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการไดรับการยอมรับในแวดวงวชิาการ และ

หรือวชิาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

(1) เปนแหลงความรูท้ังทางดานวชิาการและ

ดานวชิาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก

สังคมและชุมชน 

(1) เสริมสรางความเปนผูมีวัฒนธรรมไทยท่ีดี

งาม และตระหนักในคุณคาของความเปนไทย 

ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  

(1) สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ัง

สายผูสอนและสายสนับสนนุเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน สรางขวัญและ

กําลังใจ 

(2) ระบบการบริหารจัดการสถาบันมี

ประสทิธิภาพ ทันตอสถานการณการ

เปลี่ยนแปลง โดยยดึหลักธรรมาภิบาล ได

ผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคุณภาพ

การศกึษาในมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ 

 

(1) สงเสริมและพัฒนานสิติใหมีทักษะวิชาชีพ 

และทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

ในทุกมิต ิบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม 

(2) พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศและ

ตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับการพัฒนา

เทคโนโลยี 

(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากร

สนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน และมี

สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

(4) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศกึษาและ

การบริหารหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(5) สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมี

คุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

(6) สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการ

ใหมีศักยภาพท้ังดานวชิาการและวชิาชีพ ท่ี

ทันสมัยและไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการ

และวชิาชีพ 

(7) การสรางเครือขายความรวมมือทาง

การศกึษาระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอก เพื่อการพัฒนาการศกึษา 

(8) พัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยใหมีประสทิธิภาพ 

(9) สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายนอกท่ีมีประสทิธิภาพ 

(10) มีระบบและกลไกการรับรองวทิยฐานะท้ัง

ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

(11) มุงใหคณะวชิาท่ีมีสภาวชิาชีพกํากับดูแล

ไดรับการรับรองสถาบันการศกึษาจากสภา

วชิาชีพ 

(1) สงเสริมและสนับสนุนนใหบุคลากรเผยแพร

ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานวจัิยตาม

เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(2) การสงเสริมและสนับสนุนการสราง

ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ

ที่กอใหเกิดประโยชนตอแวดวงวชิาชีพ ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

(3) การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหสราง

ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ

ท่ีนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ตอบสนอง

ความตองการภาคอุตสาหกรรม 

(4) การสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวจัิย 

นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการของบุคลากร

ไดรับการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา 

(5) การสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวจัิย 

นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการของบุคลากร

ไดรับการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา 

(6) การนําประสบการณและองคความรูจาก

การสรางงานวจัิย นวัตกรรม และงานวชิาการสู

การจัดการเรียนการสอนและ/หรือบริการ

วชิาการ 

(1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ

เช่ือมโยงมหาวทิยาลัยกับชุมชนเพื่อใหชุมชนเกิด

ความเขมแข็ง มหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่งของสังคม 

(2) สรางเครือขายทางสังคม เพื่อยกระดับความ

รวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

(3) มุงพัฒนาศูนยบริการดานการดูแลผูสูงอายุ 

 

(1) เสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานกึของความเปนไทยใหแกบุคลากร นิสติ 

และผูมีสวนไดเสยี 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(3) เช่ือมโยงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

กับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและ

นวัตกรรม และ/หรือกิจกรรมพัฒนานสิติ 

(4) การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธเผยแพรงานทํานุศลิปวัฒนธรรม

ไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(1) มุงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุน 

(2) มุงสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร 

(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ี

ดจิิทัล และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

และการตัดสนิใจ 

(4) มุงพัฒนาการบริหารจัดการอยางมี

ประสทิธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

(5) มุงพัฒนาแผนการดําเนนิการประจําปสูการ

ปฏิบัตท่ีิทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบัน 

(6) มุงพัฒนาการใชงบประมาณตามแผน

ประมาณการเงนิสนับสนุนในทุกหมวดอยางมี

ประสทิธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนสิติ

และมหาวทิยาลัย 
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5. ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) กรอบพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560–2579 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570  สูแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 

ชาต ิ20 ป 

 
ยุทธศาสตรที ่1 

ความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตรที ่2 

การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 

 
ยุทธศาสตรที ่3 

การพัฒนาและเสรมิสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
ยุทธศาสตรที ่4 

การสรางโอกาสความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมกันทางสงัคม 

 
ยุทธศาสตรที ่5 

การสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวติ

ท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

 
ยุทธศาสตรที ่6 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
             

กรอบพัฒนา

เศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาต ิ

ฉบับที ่13 

               
              

    ดานที ่1 เศรษฐกิจมูลคาสงูท่ี

เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

หมุดหมาย 1 - 6 

    ดานที ่2 สังคมแหงโอกาสและ

ความเสมอภาค 

หมุดหมายที ่7 - 9 

 
ดานที ่3 วถีิชีวติท่ียั่งยนื 

หมุดหมายที ่10 - 11 

 ดานที ่4 ปจจัยสนับสนุนการ

พลกิโฉมของประเทศ 

หมุดหมาย 12 - 13 
              

              
             

แผนการศกึษา

แหงชาต ิ

20 ป 

 
ยุทธศาสตรที ่1 การจัดการ

ศกึษาเพื่อความม่ันคงของสงัคม 

และประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตรที ่2 การผลติและ

พัฒนากําลังคน การวจัิย และ

นวัตกรรม เพื่อสรางขดี

ความสามารถในการแขงขัน 

 
ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวยั และการ

สรางสงัคมแหงการเรียนรู 

 
ยุทธศาสตรที ่4 การสรางโอกาส 

ความเสมอภาค 

และความเทาเทียบทางการศกึษา 

 
ยุทธศาสตรที ่5 การจัดการศกึษา

เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวติท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนา

ประสทิธิภาพของระบบ 

บริหารจัดการศกึษา 

             

             
             

นโยบายและ

ยุทธศาสตร  

อววน. 

   แพลตฟอรม 3 การวจัิยและสราง

นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขดี

ความสามารถในการแขงขัน 

P10, P11 และ P12 

 
แพลตฟอรม 1 การพัฒนา

กําลังคนและสถาบันความรู 

P1, P2, P3, P4, P5 และ P6 

 แพลตฟอรม 2 การวจัิยและสรางนวตักรรมเพื่อ 

ตอบโจทยทาทายของสงัคม P7, P8 และ P9 

แพลตฟอรม 4 การวจัิยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนา 

เชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้าํ P13, P14 และ P15 

  

P16 ปฏิรูประบบการอุดมศกึษา

วทิยาศาสตร วจัิยและนวตักรรม 

             

             
             

ยุทธศาสตร 

มหาวทิยาลยั 

เวสเทริน 

 ยุทธศาสตรที ่3 

การใหบริการทางวชิาการ 

แกสังคม ท้ังทางดานวชิาการและ

ดานวชิาชีพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของสังคมและชุมชน 

 
ยุทธศาสตรที ่2 

การสรางสรรคงานวจัิย 

นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรที ่1 

การผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดาน

วชิาชีพและวชิาการ  

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ท่ีพึงประสงค 

   
ยุทธศาสตรที ่4 

พัฒนาและสงเสริม 

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที ่5  

พัฒนาบุคลากร 

และการบริหารการจัดสถาบัน 

ใหมีประสทิธิภาพ และ 

ไดมาตรฐานสากล 
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สวนท่ี 3 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม และตัวชี้วัดตามพันธกจิและยุทธศาสตร 
 

จากยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ที่ไดกลาวมาขางตน ในสวนนี้จะเปนการนํา            

กลยุทธทั้งหมดลงสูแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตรตางๆ (Initiative Project) เพื่อผลักดันให

เปาประสงคที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ ซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการทั้งโครงการยุทธศาสตร

ควบคูกับภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร กลาวคือ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการอยูเปน

ประจําทุกป แตเปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอบสนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร ในแผนยุทธศาสตร

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับนี้  

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร และภารกิจพื้นฐานสนับสนุน

ยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกจิทัง้ 5 ของมหาวทิยาลัย และการสนับสนุนทุกพันธกจิ มดีังตอไปนี้ 
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พันธกิจท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 1 : สรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะทั้งดานวิชาชีพและวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะดานความคิด

วเิคราะห ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานความสัมพันธ มจีติสาธารณะและศักยภาพที่สมบูรณสูสังคม 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.1.1 

สงเสรมิและพัฒนานิสิตใหมีทักษะวชิาชีพ 

ทักษะการเรยีนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ใน

ทุกมิติ บนพื้นฐานการมีคุณธรรมจรยิธรรม มี

จติสาธารณะและศักยภาพท่ีสมบูรณสูสังคม 

แผนงานท่ี 1.1.1.1 

การสรางทักษะและความพรอมใหนิสิตมี

ความรู ความสามารถ และทักษะท้ังดาน

วชิาชพีและวชิาการ  

- โครงการเตรยีมความพรอมนิสิตเพื่อการ

สอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวชิาชพีของ

สภาวชิาชพี 

คณบดี ววส.  

และคณะวชิา 

(1.1) รอยละของจํานวนนิสิตท่ีสอบผาน

มาตรฐานวชิาชพีของสภาวชิาชพีในการสอบ

ครัง้แรก 

รอยละ 50 55 60 70 80 

- โครงการสงเสรมิทักษะวชิาชพีใหแกนิสิต คณบดี ววส.  

และคณะวชิา 

       

- โครงการพัฒนานิสิตใหมีผลลัพธการ

เรยีนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. และ 

คณะวชิา  

(1.2) รอยละของนิสิตในแตละชัน้ปท่ีมผีลลัพธ

การเรยีนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 - โครงการสงเสรมินิสิตในการใช

หองปฏิบัติการเสมอืนจรงิ  

คณบดี ววส.  

และคณะวชิา 

(1.3) รอยละของการใชหองปฏบัิติการเสมอืน

จรงิของนิสิต 

รอยละ 50 55 60 70 80 

    (1.4) รอยละความพึงพอใจของนิสิตท่ีใช

หองปฏบัิติการเสมอืนจรงิในสงเสรมิการ

เรยีนรูและทักษะวชิาชพี ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย 

> 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน  

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - กจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิาท่ี

สงเสรมิความพรอมในการประกอบวชิาชพี

ของนิสิต 

คณบดี ววส.  

และคณะวชิา 

(1.5) รอยละของรายวชิาการมกิีจกรรมการ

เรยีนการสอนในการสงเสรมิความพรอมใน

การประกอบวชิาชพีของนิสิต 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 

แผนงานท่ี 1.1.1.2 

การสงเสรมิและผลักดันใหผูเรยีนมีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- โครงการใหความรู จัดอบรมแกผูเรยีนเพื่อ

เพิ่มทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. และ 

คณะวชิา  

(1.6) รอยละของนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมเพื่อ

สงเสรมิและผลักดันใหผูเรยีนมทัีกษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 50 55 60 70 80 
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กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

  

- โครงการเสรมิสรางทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 ของงานกจิการนิสิต 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว รวมกับ 

ผอ. สบห. 

       

  
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารของนิสิต 

คณบดี ววส.  

และคณะวชิา 

       

  
- โครงการ Journal Club คณบดี ววส.  

คณบดี วสว 

และคณะวชิา 

(1.7) รอยละของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม

ในโครงการ Journal Club 

รอยละ 50 60 70 80 90 

  

 (1.8) รอยละความพึงพอใจในการเขารวม

กิจกรรม Journal Club ของนิสิตท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 แผนงานท่ี 1.1.1.3 

การพัฒนานิสิตใหเปนคนดีที่มีคุณคาตอ

สังคม มีคุณธรรมจรยิธรรม มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค สอดคลองกับอัตลักษณและ

เอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

และบูรณาการการเรยีนการสอนรวม

กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและจติ

สาธารณะ 

- โครงการอบรมจรยิธรรมนิสิตในแตละคณะ

วชิาของงานกจิการนิสิต 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว รวมกับ 

ผอ. สบห. 

(1.9) รอยละของนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรม

โครงการอบรมจรยิธรรมนิสิต 

รอยละ 50 55 60 70 80 

  (1.10) รอยละความพึงพอใจของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมอบรมจรยิธรรมท่ีมคีา 

คะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 - โครงการ/กจิกรรมพัฒนานิสิตให

คุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร และสอดคลองกับเอกลักษณและ      

อัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว รวมกับ 

ผอ. สบห. 

(1.11) รอยละของนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรม

โครงการพัฒนานิสิตใหคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ

สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัย 

รอยละ 50 55 60 70 80 

   (1.12) รอยละความพึงพอใจของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมพัฒนานิสิตใหคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ

สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัยท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 

5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 31 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

 แผนงานท่ี 1.1.1.4 

การสงเสรมิสนับสนุนนิสิตเพื่อชวยเหลือนิสิต

ดานวชิาการ ดวยการดูแลนิสิตอยางใกลชดิ 

- กจิกรรมการกําหนดแผนการศกึษาตลอด

หลักสูตรตามศักยภาพของนิสิต และแผนการ

ติดตามนิสิต โดยอาจารยท่ีปรกึษา 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

(1.13) รอยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

รอยละ 80 90 100 100 100 

 แผนงานท่ี 1.1.1.5 

การสงเสรมิและสนับสนุนนิสิตสรางสรรค

ผลงานเพื่อเพ่ิมทักษะท่ีจาํเปนในศตวรรษท่ี 21 

และเขาแขงขัน/การประกวดทางวชิาการและ/

หรอืวชิาชพีในทุกระดับ 

- กจิกรรมสนับสนุนนิสิตในการเขาแขงขนั/

การประกวดทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพี 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

(1.14) จํานวนรางวัลดานวชิาชพีหรอืวชิาการ

ท่ีไดรับจากผลงานของนิสิต 

รางวัล 10 10 15 20 25 

แผนงานท่ี 1.1.1.6 

การสนับสนุนการจดสิทธบัิตรผลงานดาน

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีของนิสิต 

- กจิกรรมสนับสนุนการจดสิทธบัิตรผลงาน

ดานวชิาการและ/หรอืวชิาชพีของนิสิต 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

(1.15) จํานวนผลงานดานวชิาการหรอืวชิาชพี

ของนิสิตท่ีไดรับการจดสิทธบัิตร 

ผลงาน 1 2 2 3 3 

 แผนงานท่ี 1.1.1.7 

การใหความรู แนะนํา ใหคําปรกึษาดานการ

ทํางาน และการศกึษาตอสําหรับนิสิตท่ีคาด

วาจะสําเร็จการศกึษา 

- โครงการเตรยีมความพรอมบัณฑิตกอน

เขาสูตลาดแรงงาน  

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

(1.16) รอยละของบัณฑิตท่ีมงีานทํา /

ประกอบอาชพีอสิระ/ศกึษาตอ ภายใน 1 ป

หลังสําเร็จการศกึษา 

รอยละ 70 80 90 90 90 

- โครงการแนะแนวการศกึษาตอแกนิสิตท่ี

คาดวาจะสําเร็จการศกึษา 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

      

- โครงการสํารวจการมีงานทํา / ศกึษาตอ

ของบัณฑิตหลังสําเร็จการศกึษา ภายใน 1 ป 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

      

 แผนงานท่ี 1.1.1.8 

การติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหม

จากผูใชบัณฑิต 

- โครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใช

บัณฑิต 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว 

(1.17) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี

ตอบัณฑิตใหม โดยมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ 70 80 90 90 90 

 แผนงานท่ี 1.1.1.9 

การสงเสรมิและพัฒนานิสิตใหมีจติสาธารณะ

และมีศักยภาพท่ีสมบูรณสังคมของ               

งานกิจการนิสิต 

- โครงการ/กจิกรรมจติอาสาชวยเหลือชมุชน

และสังคม ของงานกจิการนิสิต 

คณบดี ววส. คณบดี 

วสว. และคณะวชิา 

รวมกับ ผอ.สบห, 

(1.18) ระดับความพึงพอใจของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมการบรกิารวชิาการแกสังคม

โดยมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับ

คะแนน 

รอยละ 70 80 90 90 90 

 - โครงการ/กจิกรรมท่ีสงเสรมิการมีสวนรวม

ในชุมชนและสังคม 

คณบดี ววส. คณบดี 

วสว. และคณะวชิา 

รวมกับ ผอ.สบห, 

      

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 9 แผนงาน 20 โครงการ/กจิกรรม 18 ตวัชีวั้ด 
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พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 2 : มหีลักสูตรที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.2.1 

พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศและ

ตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับการพัฒนา

เทคโนโลยี 

แผนงานท่ี 1.2.1.1 

มีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒ ิและความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

สังคม และประเทศ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน

คุณวุฒ ิสอดคลองกับความตองการของผูมี

สวนไดเสีย สังคม และประเทศ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว 

และคณะวชิา 

(2.1) รอยละของจํานวนหลักสูตรปรับปรงุท่ีมี

การพัฒนาปรับปรุงตามวงรอบ  

รอยละ >90 >95 100 100 100 

แผนงานท่ี 1.2.1.2 

มีการพัฒนาหลักสูตรใหมท้ัง Degree และ 

Non Degree ท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูมีสวนไดเสีย สังคม และประเทศ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมแบบ Degree 

ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย สังคม และ

ประเทศ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว 

และคณะวชิา 

(2.2) รอยละของจํานวนหลักสูตรแบบ 

Degree ท่ีถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ

และมคีวามสอดคลองกับความตองการของ 

ผูมสีวนไดเสีย สังคม และประเทศ 

รอยละ >90 >95 100 100 100 

   (2.3) รอยละของจํานวนรายวชิาในหลักสูตร

แบบ Degree ท่ีสรางหรอืพัฒนาใหม เปน

รายวชิาท่ีเพ่ิมศักยภาพดานวชิาชพี/การ

ทํางานของนิสิต 

รอยละ >10 >20 >30 >30 >30 

   (2.4) รอยละของจํานวนรายวชิาในหลักสูตร

แบบ Degree ท่ีสรางหรอืพัฒนาใหม เปน

รายวชิาใหมท่ีเพ่ิมศักยภาพของนิสิตใหมี

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ >10 >20 >30 >30 >30 

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ Non Degree 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของ สังคม และ

ประเทศ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว 

และคณะวชิา 

(2.5) รอยละของจํานวนหลักสูตรแบบ Non 

Degree ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมคีวามสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและประเทศ  

รอยละ >90 >95 100 100 100 

    (2.6) รอยละของจํานวนรายวชิาในหลักสูตร

แบบ Non Degree ท่ีสรางหรอืพัฒนาใหม  

รอยละ >10 >20 >30 >30 >30 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 33 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

    เปนรายวชิาท่ีเพ่ิมศักยภาพดานวชิาชพี/การ

ทํางานของนิสิต 

      

    (2.7) รอยละของจํานวนรายวชิาในหลักสูตร

แบบ Non Degree ท่ีสรางหรอืพัฒนาใหม 

เปนรายวชิาใหมท่ีเพ่ิมศักยภาพของนิสิตใหมี

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ >10 >20 >30 >30 >30 

 แผนงานท่ี 1.2.1.3 

การสนับสนุนหลักสูตรใหมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเพ่ิมศักยภาพของนิสิตใหมี

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- กจิกรรมการกําหนดใหมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนสวนหน่ึงของกลยุทธการสอน

ในหลักสูตรเพื่อใหเกดิผลลัพธการเรยีนรูของ

นิสิต 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.8) รอยละของจํานวนหลักสูตรท้ังแบบ 

Degree และแบบ Non Degree ท่ีมกีารนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกระบวนการ

เรยีนการสอนไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ >30 >30 >40 >40 >50 

กลยุทธท่ี 1.2.2 

การพัฒนาระบบคลังหนวยกิต เพื่อสงเสรมิ

การเรยีนรูตลอดชวีติ  

แผนงานท่ี 1.2.2.1 

การสรางระบบและกลไกการดําเนินการ

ระบบคลังหนวยกิต ตามแนวปฏิบัติของ 

สป.อว. 

- โครงการพัฒนาระบบคลังหนวยกติ  ผอ. สวก รวมกับ

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.9) รอยละความพรอมของระบบ             

คลังหนวยกิต เพื่อรองรับการเปดดําเนินการ 

รอยละ >70 >80 >90 100 100 

  - โครงการพัฒนาหลักสูตรสําหรับระบบคลัง

หนวยกติ   

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.10) จํานวนหลักสูตรท่ีพรอมดําเนินการใน

ระบบคลังหนวยกิต 

จํานวน

หลักสูตร 

>5 >10 >10 >15 >20 

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 2 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 4 แผนงาน 6 โครงการ/กจิกรรม 10 ตัวชีวั้ด 
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พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 3 : มโีครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรสนับสนุนดานการจัดการเรยีนการสอนในทุกมติิ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.3.1 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน และมี

สภาพแวดลอมท่ีสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ  

แผนงานท่ี 1.3.1.1 

พัฒนาแหลงเรยีนรูใหนิสิตสามารถเขาถงึได

งาย มีขอมูลหลากหลายอยางเพยีงพอ มี

ครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการเรยีนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ พรอมใชอยูเสมอ 

- โครงการพัฒนาหองสมุดดิจทัิล ผอ. สวก รวมกับ

คณบดี ววส. คณบดี 

วสว. และคณะวชิา 

(3.1) รอยละของรูปแบบหองสมุดดิจทัิลท่ี

ไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางเปนรูปธรรม   

ทุกป 

รอยละ >30 >40 >50 >60 >70 

- โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการเรยีนการสอน 

รองอธกิารบดีท่ีกํากับ

ดูแล ววส 

(3.2) รอยละของรปูแบบหองปฏบัิติการเพื่อ

การจัดการเรยีนการสอนไดรับการพัฒนา

เพ่ิมขึ้นอยางเปนรูปธรรมทุกป 

รอยละ >30 >40 >50 >60 >70 

- โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการเสมอืนจรงิ รองอธกิารบดีท่ีกํากับ

ดูแล ววส 

(3.3) รอยละของรปูแบบหองปฏบัิติการ

เสมอืนจรงิไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางเปน

รูปธรรมทุกป 

รอยละ >30 >40 >50 >60 >70 

  - โครงการพัฒนาหองเรยีนอัจฉรยิะ รองอธกิารบดีท่ีกํากับ

ดูแล ววส 

(3.4) รอยละของรูปแบบหองเรยีนอัจฉรยิะ

ไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางเปนรูปธรรม    

ทุกป 

รอยละ >30 >40 >50 >60 >70 

  - โครงการสํารวจความพงึพอใจของ

ผูรับบรกิารในการใชแหลงเรยีนรู 

ผอ. สวก และ ผอ. 

สบห รวมกับคณบดี 

ววส. คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(3.5) รอยละของจํานวนผูใชหองสมุดดิจทัิล

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >20 >20 >30 >30 

   (3.6) ระดับความพึงพอใจของผูใชหองสมุด

ดิจทัิล ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก           

5 ระดับคะแนน 

รอยละ >50 >50 >60 >70 >80 

   
 

(3.7) รอยละของจํานวนผูใชหองปฏบัิติการ

เพื่อการจัดการเรยีนการสอนเพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >20 >20 >30 >30 

   

 

(3.8) ระดับความพึงพอใจของผูใช

หองปฏบัิติการเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับ

คะแนน 

รอยละ >50 >50 >60 >70 >80 
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(3.9) รอยละของจํานวนผูใชหองปฏบัิติการ

เสมอืนจรงิเพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >20 >20 >30 >30 

   

 

(3.10) ระดับความพึงพอใจของผูใช

หองปฏบัิติการเสมอืนจรงิ ท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >50 >50 >60 >70 >80 

   
 

(3.11) รอยละของจํานวนผูใชหองเรยีน

อัจฉรยิะเพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >20 >20 >30 >30 

   

 

(3.12) ระดับความพึงพอใจของผูใชหองเรยีน

อัจฉรยิะ ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 

ระดับคะแนน 

รอยละ >50 >50 >60 >70 >80 

 แผนงานท่ี 1.3.1.2 

การจัดสรรและจดัหางบประมาณเพื่อการ

พัฒนาแหลงเรยีนรูอยางเพียงพอ 

- โครงการจัดทําแผนงานประมาณเพื่อ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดหาทรัพยากร

สนับสนุนแหลงเรยีนรู 

ผูบรหิารระดับสูงและ

ผูรับใบอนุญาต 

(3.13)  รอยละของการใชงบประมาณเพือ่

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดหา

ทรัพยากรสนับสนุนแหลงเรยีนรู 

รอยละ >50 >50 >60 >70 >80 

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 3 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 2 แผนงาน 6 โครงการ/กจิกรรม 13 ตัวชีวั้ด 
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พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 4 : มรีะบบและกลไกการจัดการศกึษาและบรหิารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา  

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.4.1 

พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศกึษาและ

บรหิารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษา  

แผนงานท่ี 1.4.1.1 

การพัฒนาการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย

และมีคุณภาพ 

- กจิกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สงเสรมิและสนับสนุนการเกดิผลลัพธการ

เรยีนรูของผูเรยีนท่ีกําหนดไวในรายวชิา 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(4.1) รอยละของจํานวนรายวชิาท่ีใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการเกิด

ผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีน 

รอยละ >30 >30 >40 >50 >70 

 - โครงการพัฒนาบุคลากรดานกลยุทธการ

จัดการเรยีนการสอนเพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนการเกดิผลลัพธการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(4.2) รอยละของจํานวนบุคลากรดานการ

สอนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนา

บุคลากรดานกลยุทธการจัดการเรยีนการ

สอนเพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการเกิด

ผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีน 

รอยละ 50 55 60 70 80 

 (4.3) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรดาน

การสอนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนา

บุคลากรดานกลยุทธการจัดการเรยีนการสอน

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการเกิดผลลัพธการ

เรยีนรูของผูเรยีนท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

   (4.4) รอยละของผลการประเมนิกลยุทธการ

สอนเพื่อการสงเสรมิและสนับสนุนการเกิด

ผลลัพธการเรยีนรูผูเรยีนของบุคลากรดาน

การสอนมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 

ระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >20 >20 >30 >30 

 - กจิกรรมการพัฒนาส่ือการสอนใหทันสมัย 

และขอมูลเปนปจจุบันเพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนการเกดิผลสัพธการเรยีนรูของ

ผูเรยีนอยางสมํ่าเสมอ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(4.5) รอยละของรายวชิาท่ีเปดสอนในแตละ

ภาคการศกึษาท่ีมกีารพัฒนาส่ือการสอนใหม

กอนเปดภาคการศกึษา 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
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    (4.6) รอยละความพึงพอใจของผูเรยีนท่ี

เพ่ิมขึ้นตอส่ือการสอนท่ีสงเสรมิและสนับสนุน

การเกิดผลลัพธการเรยีนรู ท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 แผนงานท่ี 1.4.1.2 

จัดหาอาจารยผูสอน อาจารยประจํา

หลักสูตร และอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร

ใหมีจํานวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และ/หรอืเกณฑมาตรฐานวชิาชพีตามท่ีสภา

วชิาชพีกําหนด 

- กจิกรรมจัดหาอาจารยสอนใหมีสดสวนตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ใน        

แตละรายวชิาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และ/หรอืเกณฑมาตรฐานวชิาชพีตามท่ีสภา

วชิาชพีกําหนด 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว. 

 

(4.7) สัดสวนจํานวนอาจารยสอน อาจารย

ประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และ/หรอืเกณฑมาตรฐานวชิาชพีตามท่ีสภา

วชิาชพีกําหนด 

ผานเกณฑ ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 

 - กจิกรรมจัดหาอาจารยประจําหลักสูตร

และ/หรอือาจารยผูรับผดิชอบท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ/หรอื

เกณฑมาตรฐานวชิาชพีตามท่ีสภาวชิาชีพ

กําหนด 

คณบดี ววส. และ 

คณบดี วสว. 

 

      

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 4 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 2 แผนงาน 5 โครงการ/กจิกรรม 7 ตัวชีวั้ด 
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พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 5 : บุคลากรสายวชิาการมคีุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และไดรับการพัฒนาศักยภาพทัง้ดานวชิาการและวชิาชีพ จน

เปนที่ยอมรับในแวดวงวชิาชีพและวชิาการ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.5.1 

สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วชิาการ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  

แผนงานท่ี 1.5.1.1 

พัฒนาบุคลากรสายวชิาการใหมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการดาน

ตําแหนงทางวชิาการ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.1) รอยละจํานวนบุคลากรสายวชิาการมี

ตําแหนงทางวชิาการท่ีเพ่ิมขึ้น  

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

 - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการดาน

การศกึษา 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.2) รอยละจํานวนบุคลากรสายวชิาการมี

ระดับคุณวุฒกิารศกึษาสูงขึ้นท่ีเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

  - โครงการสงเสรมิการสรางนวัตกรรมหรอื

ผลงานทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพีของ

บุคลากรสายวชิาการตามเกณฑการขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.3) รอยละสัดสวนจํานวนบุคลากรสาย

วชิาการตอจํานวนนวัตกรรมหรอืผลงานทาง

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีท่ีไดรับการเผยแพร

ตามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง

วชิาการ ท่ีเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

กลยุทธท่ี 1.5.2 

สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการ

ใหมีศักยภาพท้ังดานวชิาการและวชิาชพี ท่ี 

แผนงานท่ี 1.5.2.1 

พัฒนาบุคลากรสายวชิาการใหมีศักยภาพท้ัง

ดานวชิาการและวชิาชีพ 

- โครงการสนับสนุนการเขารวมประชุม 

อบรม สัมมนาวชิาการและวชิาชพี สําหรบั

บุคลากรสายวชิาการ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.4) รอยละจํานวนบุคลากรสายวชิาการท่ี

ไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวชิาการและ

วชิาชพี อยางนอยปละครัง้  

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

ทันสมัยและไดรับการยอมรับในแวดวง

วชิาการและวชิาชพี 

 - กจิกรรมสงเสรมิการสรางนวัตกรรมหรอื

ผลงานทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพีของ

บุคลากรสายวชิาการ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.6) รอยละสัดสวนจํานวนบุคลากรสาย

วชิาการตอจํานวนนวัตกรรมหรอืผลงานทาง

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีท่ีไดรับการเผยแพร

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

  - กจิกรรมสนับสนุนการจดสิทธบัิตร

นวัตกรรมหรอืผลงานทางวชิาการและ/หรอื

วชิาชพีของบุคลากรสายวชิาการ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.7) จํานวนนวัตกรรมหรอืผลงานทาง

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีของบุคลากรสาย

วชิาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ ์

ผลงาน >2 >2 >4 >4 >4 
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  - กจิกรรมสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการใน

การเขาแขงขัน/การประกวดทางวชิาการและ/

หรอืวชิาชพี 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(5.8) จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากนวัตกรรม

หรอืผลงานทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพีของ

บุคลากรสายวชิาการ 

รางวัล >2 >2 >4 >4 >4 

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 5 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 2 แผนงาน 7 โครงการ/กจิกรรม 8 ตัวชีวั้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 40 

พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 6 : มเีครอืขายความรวมมอืทางการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาการศกึษา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.6.1 

การสรางเครอืขายความรวมมอืทาง

การศกึษาระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอก เพื่อการพัฒนาการศกึษา 

แผนงานท่ี 1.6.1.1 

การสรางเครอืขายความรวมมอืทาง

การศกึษาระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อการ

พัฒนาการศกึษา 

- กจิกรรมการสนับสนุนการสรางเครอืขาย

ความรวมมอืทางการศกึษาระหวางหนวยงาน

ภายในเพื่อการพัฒนาการศกึษากับ

มหาวทิยาลัย 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(6.1) จํานวนหนวยงานภายในท่ีรวมเปน

เครอืขายความมอืเพื่อการพัฒนาการศกึษา

มหาวทิยาลัย 

หนวยงาน >2 >3 >4 >5 >6 

- กจิกรรมการสนับสนุนการสรางเครอืขาย

ความรวมมอืและขอตกลงระหวางหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา

การศกึษากับมหาวทิยาลัย 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(6.2) จํานวนหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัย

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมกีารทําความรวมมอื

และขอตกลงเพื่อการพัฒนาการศกึษากับ

มหาวทิยาลัย 

หนวยงาน >2 >3 >4 >5 >6 

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 1 แผนงาน 2 โครงการ/กจิกรรม 2 ตัวช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 1  : ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพดานวชิาชีพและวิชาการ มคีุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึประสงค 

เปาประสงคท่ี 7 : คุณภาพการศกึษาในทุกระดับอยูในเกณฑระดับดขีึ้นไป ไดรับการรับรองวทิยาฐานะทัง้ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน และ

ไดรับการรับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวิชาชีพ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 1.7.1 

พัฒนาการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของมหาวทิยาลัยใหมีประสิทธภิาพ 

แผนงานท่ี 1.7.1.1 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในครอบคลุมทุกมิติ 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในทุกมิติและ

ทุกระดับ 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  

(7.1) ระดับความพึงพอใจตอระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ีถูก

พัฒนาขึ้นใหม 

ระดับ

คะแนน 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 

  - โครงการเตรยีมความพรอมเพื่อการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.2) รอยละจํานวนหลักสูตรท่ีมคีวามพรอม

เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

กอนการตรวจประเมนิมากกวารอยละ 90 

รอยละ 

จํานวน

หลักสูตร 

>90 >90 >95 >95 100 

   (7.3) รอยละจํานวนคณะวชิาท่ีมคีวามพรอม

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

รอยละ 

จํานวน

คณะวชิา 

>90 >90 >95 >95 100 

    (7.4) รอยละความพรอมของมหาวทิยาลัย

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ระดับสถาบัน 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

  - กจิกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับหลักสูตร 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.5) รอยละจํานวนหลักสูตรท่ีมผีลการ

ประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสูตรอยูใน

ระดับคะแนน > 4.01 

รอยละ 

จํานวน

หลักสูตร 

>90 >90 >95 >95 100 

  - กจิกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับคณะวิชา 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.6) รอยละจํานวนคณะวชิาท่ีมผีลการ

ประเมนิคุณภาพภายในระดับคณะวชิาอยูใน

ระดับคะแนน > 4.01 

รอยละ 

จํานวน

คณะวชิา 

>90 >90 >95 >95 100 
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  - กจิกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับสถาบัน 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  

(7.7) ผลคะแนนการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับสถาบัน 

คาระดับ

คะแนน 

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 

  - กจิกรรมติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาตามตัวชี้วัดของการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในทุกระดับ 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  

(7.8) รอยละตัวชี้วัดท่ีมกีารดําเนินการ

พัฒนา/ปรับปรุงใหดีขึ้น หลังการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายในในปท่ีผานมา 

ภายใน 6 เดือน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

กลยุทธท่ี 1.7.2 

สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายนอกท่ีมีประสิทธภิาพ 

แผนงานท่ี 1.7.2.1 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายนอกครอบคลุมทุกมิติ 

- โครงการสรางระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายนอกท่ีครอบคลุม   

ทุกมิติ 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  

(7.9) มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

  - โครงการเตรยีมความพรอมเพื่อการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.10) รอยละความพรอมของมหาวทิยาลัย

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายนอก 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

  - กจิกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายนอกระดับสถาบัน 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.11) ผลคะแนนการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายนอกระดับสถาบัน 

คาระดับ

คะแนน 

>4.51 >3.0 >3.0 >3.0 >3.0 

  - กจิกรรมติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาตามตัวชี้วัดของการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายนอกทุกระดับ 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  

(7.12) รอยละตัวชี้วัดท่ีมกีารดําเนินการ

พัฒนา/ปรับปรุงใหดีขึ้น หลังการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายนอกในปท่ีผานมา 

ภายใน 6 เดือน 

 

 

 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
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กลยุทธท่ี 1.7.3 

มีระบบและกลไกการรับรองวทิยฐานะท้ัง

ระดับหลักสูตรและสถาบัน 

แผนงานท่ี 1.7.3.1 

การขอรับรองวทิยฐานะท้ังระดับหลักสูตร

และระดับสถาบัน เปนไปตามกําหนด 

- โครงการเตรยีมความพรอมในการขอ 

รับรองวทิยฐานะท้ังระดับหลักสูตรและระดับ

สถาบัน 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.13) รอยละหลักสูตรท่ีมคีวามพรอมในการ

ดําเนินการเพื่อขอรับรองวทิยฐานะระดับ

หลักสูตร 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

   (7.14) รอยละความพรอมในการดําเนินการ

เพื่อขอรับรองวทิยฐานะระดับสถาบัน 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

  - กจิกรรมการรับรองวทิยฐานะท้ังระดับ

หลักสูตรและระดับสถาบันตอสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร 

วจิัยและนวัตกรรม 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(7.15) มหาวทิยาลัยไดรับการรับรอง        

วทิยาฐานะระดับสถาบัน 

ผานเกณฑ

การประเมนิ 

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 

  (7.16) รอยละจํานวนหลักสูตรท่ียื่นขอและ

ไดรับการรับรองวทิยฐานะระดับหลักสูตร 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

กลยุทธท่ี 1.7.4 

มุงใหคณะวชิาท่ีมีสภาวชิาชพีกํากับดูแล

ไดรับการรับรองสถานบันการศกึษาจากสภา

วชิาชพี 

แผนงานท่ี 1.7.4.1 

การรับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวชิาชพี 

เปนไปตามกําหนด 

- โครงการเตรยีมความพรอมในการขอ 

รับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวชิาชพี 

คณบดี ววส.และคณะ

วชิา รวมกับสวนงาน

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

(7.17) รอยละความพรอมของคณะวชิาเพื่อ

การขอรับรองสถาบันการศกึษาจากสภา

วชิาชพี 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

  - กจิกรรมการรับรองสถาบันการศกึษาและ

หลักสูตรจากสภาวชิาชพี 

คณบดี ววส. และ

คณะวชิา  

(7.18) รอยละจํานวนคณะวชิาไดรับการ

รับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวชิาชพี 

เปนเวลา > 1 ป 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

สรุปพันธกจิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 7 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 4 แผนงาน 14 โครงการ/กจิกรรม 18 ตวัช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 2  : การวจัิย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  การสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพ 

เปาประสงคท่ี 1 : ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการไดรับการเผยแพร ตามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 2.1.1 

สงเสรมิและสนับสนุนนใหบุคลากรเผยแพร

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานวจิัยตาม

เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

แผนงานท่ี 2.1.1.1 

พัฒนาบุคลากรใหมีการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการท่ีมี

คุณภาพ 

- โครงการใหความรูในการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการท่ีมี

คุณภาพ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(1.1) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการใหความรูในการสราง

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีมคุีณภาพ ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย               

> 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

- โครงการสงเสรมิและสรางแรงจูงใจในการ

สรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีมีคุณภาพแกบุคลากร 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(1.2) รอยละจํานวนบุคลากรท่ีมกีารทํา

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีมคุีณภาพเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

  - โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการสราง

งานวจิัย นวัตกรรม และงานทางวชิาการท่ี

ดําเนินการรวมกับตางประเทศ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.3) จํานวนงานวจิัย นวัตกรรม และงานทาง

วชิาการท่ีมกีารดําเนินการรวมกับ

ตางประเทศ 

งาน 1 1 >1 >1 >1 

  - โครงการคลินิกวจิัยและระบบพี่เล้ียง สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(1.4) รอยละจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน

โครงการคลินิกวจิัย และระบบพ่ีเล้ียง 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.5) มรีะบบพ่ีเล้ียงวจิัยประจําคณะวชิา คณะวชิา ทุก

คณะ

วชิา 

ทุก

คณะ

วชิา 

ทุก

คณะ

วชิา 

ทุก

คณะ

วชิา 

ทุก

คณะ

วชิา 

    (1.6) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการคลินิกวจิัยและระบบ        

พ่ีเล้ียง ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย  > 3.51 จาก 5 

ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

  - โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(1.7) รอยละจํานวนของผูเจารวมกิจกรรม

โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.8) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการแบรมการวจิัยในมนุษย 

ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย  > 3.51 จาก 5 ระดับ

คะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 แผนงานท่ี 2.1.1.2 

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการของบุคลากร 

- โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการตามเกณฑ

การขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.9) รอยละจํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในฐานขอมูล TCI 1 เพ่ิมขึ้นทุกป 

รอยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

   (1.10) จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ผลงานทางวชิาการท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในฐานขอมูล Scorpus หรอื ISI หรอื

ฐานขอมูลนานาชาติอื่นท่ีไดรับการยอมรบัใน

แวดวงวชิาการและวชิาชพี 

บทความ >1 >1 >1 >1 >1 

  - โครงการประชุมวชิาการและนําเสนอ

ผลงานวจิัยระดับชาติ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(1.11) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโโครงการประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

สรุปพันธกจิท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 2 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 2 แผนงาน 7 โครงการ/กจิกรรม 11 ตวัช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 2  : การวจัิย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  การสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพ 

เปาประสงคท่ี 2 : ผลงานวจัิย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการ และหรือวชิาชีพ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 2.2.1 

การสงเสรมิและสนับสนุนการสราง

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอแวดวง

วชิาชพี ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

แผนงานท่ี 2.2.1.1 

พัฒนาบุคลากรใหสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการท่ีวชิาชพี 

ชุมชน สังคม และประเทศสามารถนําไปใช

ประโยชนเพื่อการแกไขปญหา 

- โครงการสํารวจแนวโนม ความตองการ 

และประเด็นปญหาของวชิาชพี ชุมชน สังคม 

หรอืประเทศ เพื่อกําหนดทิศทางการสราง

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการในแตละป 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.1) มหาวทิยาลัยมกีารกําหนดนโยบาย       

ทิศทาง และแผนการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการของ

บุคลากรท่ีชัดเจน ทุกป 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

  - โครงการสงเสรมิและสรางแรงจูงใจแก

บุคลากรในการสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการท่ีวชิาชพี ชุมชน 

สังคม และประเทศสามารถนําไปใชประโยชน

เพื่อการแกไขปญหา 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.2) จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ผลงานทางวชิาการของบุคลากรท่ีมกีาร

นําไปใชประโยชนในแวดวงวชิาชพี ชุมชน 

สังคม และประเทศ 

บทความ >10 >20 >10 >10 >10 

กลยุทธท่ี 2.2.2 

การสงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหสราง

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการท่ีนําไปสูการใชประโยชนเชงิพาณิชย 

ตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานท่ี 2.2.2.1 

พัฒนาบุคลากรใหมีการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาท่ีนําไปสูการ

ใชประโยชนเชงิพาณิชย ตอบสนองความ

ตองการภาคอุตสาหกรรม 

- โครงการพัฒนาบุคลากรในการสราง

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาท่ี

นําไปสูการใชประโยชนเชงิพาณิชย 

ตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.3) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากรในการ

สรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาท่ีนําไปสูการใชประโยชนเชงิพาณิชย 

ตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม ท่ี

มคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสนับสนุนการสรางงานวจิัย 

นวัตกรรม และงานทางวชิาการเชงิพาณิชย 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.4) ผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิามกีารนําไปสูการใชประโยชนเชงิพาณิชย 

ผลงาน 1 1 >1 >1 >1 
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  - โครงการประชาสัมพันธผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนเชงิพาณิชยได 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

 

(2.5) จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ผลงานทางวชิาท่ีสามารถนําไปใชประโยชน

เชงิพาณิชยไดรับการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 

ผลงาน 1 1 >1 >1 >1 

กลยุทธท่ี 2.2.3 

การสงเสรมิและสนับสนุนใหผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการของ

บุคลากรไดรับการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา 

แผนงานท่ี 2.2.3.1 

สงเสรมิและสนับสนุนการจดอนุสิทธบัิตรและ

สิทธบัิตรผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

ทางวชิาการของบุคลากรใหไดรับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

- โครงการสนับสนุนการจดอนุสิทธบัิตรและ

สิทธบัิตรผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

ทางวชิาการของบุคลากรใหไดรับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(2.6) จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

ผลงานทางวชิาการของบุคลากรท่ีไดรับการ

จดอนุสิทธบัิตรและ/หรอืจดสิทธบัิตร 

ผลงาน 1 1 >1 >1 >1 

  - โครงการใหความรูและเสรมิทักษะ

กระบวนการจดอนุสิทธบัิตรและสิทธบัิตรแก

บุคลากรและผูสนใจ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.7) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการใหความรูและเสรมิ

ทักษะกระบวนการจดอนุสิทธบัิตรและ

สิทธบัิตรแกบุคลากรและผูสนใจ ท่ีมคีา

คะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

กลยุทธท่ี 2.2.4 

การจัดสรรและจดัหางบประมาณหรอืทุนเพื่อ

การสรางงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการแกบุคลากรท้ังจากแหลงทุนภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลัย 

แผนงานท่ี 2.2.4.1 

จัดสรรประมาณการรายละเอยีดเงนิ

สนับสนุนการวจิัยของบุคลากร เพื่อสนับสนุน

การสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

ทางวชิาการของบุคลากร 

- กจิกรรมการจัดสรรประมาณการ

รายละเอยีดเงนิสนับสนุนการวจิัยของ

บุคลากร เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการของ

บุคลากร 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.8) จํานวนประมาณการรายละเอยีดเงนิ

สนับสนุนการวจิัยของบุคลากร เพื่อสนับสนุน

การสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

ทางวชิาการของบุคลากร โดยรวม 

ลานบาท <2 <2 <2 <2 <2 

(2.9) รอยละการใชประมาณการรายละเอยีด

เงนิสนับสนุนการวจิัยของบุคลากร เพือ่

สนับสนุนการสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการของบุคลากรท่ีไดรับ

การจัดสรร 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 แผนงานท่ี 2.2.4.2 

จัดหาแหลงทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการ

สรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการของบุคลากร 

- กจิกรรมการจัดหาแหลงทุนภายนอกเพื่อ

การสนับสนุนการสรางผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และผลงานทางวชิาการของ

บุคลากร 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.10) จํานวนแหลงทุนภายนอกท่ีสนับสนุน

การสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

วชิาการของบุคลากร 

แหง 1 <1 <1 <2 <2 
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  - กจิกรรมการประชาสัมพันธการเสนอ       

เคาโครงงานวจิัย นวัตกรรม และงานวชิาการ

เพื่อยื่นขอทุนจากแหลงทุนภายนอก สําหรับ

บุคลากร 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.11) จํานวนเคาโครงงานวจิัย นวัตกรรม 

และงานวชิาการของบุคลากรท่ียื่นขอทุน

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ชิ้นงาน 5 <5 <10 <10 <20 

   (2.12) สัดสวนจํานวนเงนิท่ีไดรับสนับสนุน

การสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงาน

ทางวชิาการของบุคลากรจากมหาวทิยาลัย

ตอแหลงทุนภายนอก 

มหาวทิยาลัย

ตอแหลงทุน

ภายนอก 

4:1 3:1 2:1 1:1 1:2 

 แผนงานท่ี 2.2.4.3 

พัฒนาบุคลากรในการขอรับทุนสนับสนุนการ

สรางผลงานวจิัย นวัตกรรม และผลงานทาง

วชิาการจากแหลงทุนภายนอก 

- โครงการใหความรูและพัฒนาทักษะการ

เขยีนเคาโครงงานวจิัย นวัตกรรม และงาน

ทางวชิาการและขอเสนอเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสําหรับ

บุคลากรและผูสนใจ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.13) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการให

ความรูและพัฒนาทักษะการเขยีนเคา

โครงงานวจิัย นวัตกรรม และงานทาง

วชิาการและขอเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

จากแหลงทุนภายนอกสําหรับบุคลากรและ

ผูสนใจ เปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.14) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการใหความรูและพัฒนา

ทักษะการเขยีนเคาโครงงานวจิัย นวัตกรรม 

และงานทางวชิาการและขอเสนอเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสําหรับ

บุคลากรและผูสนใจ ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 

3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - กจิกรรมการสรางเครอืขาย

ภาคอุตสาหกรรมกับมหาวทิยาลัยเพื่อ

สนับสนุนทุนการสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

(2.15) จํานวนผูเขารวมเปนเครอืขาย

ภาคอุตสาหกรรมกับมหาวทิยาลัยเพื่อ

สนับสนุนทุนการสรางผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และผลงานทางวชิาการ 

แหง 1 <1 <1 <2 <2 

    (2.16) จํานวนงานวจิัย นวัตกรรม หรอื

ผลงานวชิาการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

เครอืขายภาคอุตสาหกรรม 

ชิ้นงาน 1 <1 <1 <2 <2 
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กลยุทธท่ี 2.2.5 

การนําประสบการณและองคความรูจากการ

สรางงานวจิัย นวัตกรรม และงานวิชาการสู

การจัดการเรยีนการสอนและ/หรอืบรกิาร

วชิาการ 

แผนท่ี 2.2.5.1 

การบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนและ/

การบรกิารวชิาการกับประสบการณและองค

ความรูจากผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ผลงานวชิาการ 

- กจิกรรมการบูรณาการประสบการณและ

องคความรูจากผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ผลงานวชิาการในการเรยีนการสอนและ/หรอื

การบรกิารวชิาการ 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส 

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา.  

(2.17) จํานวนชิ้นของผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และ/หรอืผลงานวชิาการท่ีมกีารนําใชในการ

เรยีนการสอน และ/หรอืการบรกิารวชิาการ 

ชิ้นงาน 1 <1 <1 <2 <2 

(2.18) จํานวนรายวชิาและ/หรือโครงการ

บรกิารวชิาการท่ีนําผลงานวจิัย นวัตกรรม 

และ/หรอืผลงานวชิาการมาใช 

รายวชิา/

โครงการ 

1 <1 <1 <2 <2 

สรุปพันธกจิท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 2 เปาประสงคท่ี 2 ประกอบดวย 5 กลยุทธ 7 แผนงาน 13 โครงการ/กจิกรรม 18 ตัวช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 3  : การใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  การใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมทัง้ทางดานวิชาการและดานวชิาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน 

เปาประสงคท่ี 1 : เปนแหลงความรูทัง้ทางดานวชิาการและดานวชิาชีพเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งแกสังคมและชุมชน  

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 3.1.1 

สงเสรมิการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ

เชื่อมโยงมหาวทิยาลัยกับชุมชนเพื่อใหชมุชน

เกิดความเขมแข็ง มหาวทิยาลัยเปนท่ีพ่ึงของ

สังคม 

แผนงานท่ี 3.1.1.1 

สงเสรมิใหหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยจัด

กิจกรรม/โครงการชุมชนเขม็แข็ง ตามความ

ตองการของชุมชน และศักยภาพของ

หนวยงาน 

- โครงการบรกิารวชิาการท้ังดานวชิาการ

และวชิาชพีแกชุมชน และสังคมของแตละ

คณะวชิา/หนวยงาน ท้ังแบบใหเปลา และเชงิ

พาณิชย 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.1) รอยละจํานวนผูเขารวม โครงการ

บรกิารวชิาการท้ังดานวชิาการและวชิาชพีแก

ชุมชน และสังคมของแตละคณะวชิา/

หนวยงาน ท้ังแบบใหเปลา และเชงิพาณิชย 

เปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.2) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการบรกิารวชิาการท้ังดาน

วชิาการและวชิาชพีแกชุมชน และสังคมของ

แตละคณะวชิา/หนวยงาน ท้ังแบบใหเปลา 

และเชงิพาณิชย ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.3) รอยละจํานวนรายไดท่ีไดรับจาก

โครงการบรกิารวชิาการท้ังดานวชิาการและ/

หรอืวชิาชพีโดยเฉล่ียในแตละปเพ่ิมขึ้น 

รอยละ >10 >10 >10 >10 >10 

  - กจิกรรมการบูรณาการประสบการณและ

องคความรูจากการบรกิารวชิาการและ/หรอื

วชิาชพีในการเรยีนการสอนและ/หรอืการวจิัย 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส 

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

 

 

(1.4) จํานวนรายวชิาและ/หรืองานวจิัย 

นวัตกรรมท่ีนําประสบการณและองคความรู

จากการบรกิารวชิาการและ/หรอืวชิาชพีมาใช 

รายวชิา/

ชิ้นงาน 

1 <1 <1 <2 <2 
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  - โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูเพื่อการสรางความเขมแข็ง

แกสังคมและชุมชน ระหวางมหาวทิยาลัยกับ

ชุมชน และเครอืขายทางสังคม 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส 

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา.  

(1.5) รอยละจํานวนผูเขารวม โครงการ

สงเสรมิและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรยีนรู

เพื่อการสรางความเขมแขง็แกสังคมและ

ชุมชน ระหวางมหาวทิยาลัยกับชุมชน และ

เครอืขายทางสังคมเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.6) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสงเสรมิและสนับสนุนการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูเพื่อการสรางความเขมแข็ง

แกสังคมและชุมชน ระหวางมหาวทิยาลัยกับ

ชุมชน และเครอืขายทางสังคมท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสงเสรมิและสนับสนุนหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยใหเปนแหลงความรูท้ัง

ดานวชิาการและ/หรอืวชิาชพีเพือ่เปนท่ีพงึแก

สังคมและชุมชน 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส 

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา.  

(1.7) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ

สงเสรมิและสนับสนุนหนวยงานภายใน

มหาวทิยาลัยใหเปนแหลงความรูท้ังดาน

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีเพื่อเปนท่ีพึงแก

สังคมและชุมชน เปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.8) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสงเสรมิและสนับสนุน

หนวยงานภายในมหาวทิยาลัยใหเปนแหลง

ความรูท้ังดานวชิาการและ/หรอืวชิาชพีเพื่อ

เปนท่ีพึงแกสังคมและชุมชนท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.9) รอยละจํานวนโครงการบรกิารวชิาการท่ี

ไดรับการตอบรบั/ใหความรวมมอื หรอืเปน ท่ี

ยอมรับจากวงวชิาชพี ชุมชน หรอืสังคม           

ในแตละปมจีํานวนเพ่ิมขึ้น  

รอยละ >10 >10 >10 >10 >10 
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    (1.10) จํานวนโครงการบรกิารวชิาการท่ีถูก     

วงวชิาชพี ชุมชน หรอืสังคมนําองคความรูไป

ตอยอดในการนําไปใชประโยชน 

โครงการ >1 >1 >1 >1 >1 

กลยุทธท่ี 3.1.2 

สรางเครอืขายทางสังคม เพื่อยกระดับความ

รวมมอืทางวชิาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

แผนงานท่ี 3.1.2.1 

พัฒนาเครอืขายทางสังคม เพื่อการบรกิาร

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีใหชุมชนและสังคม

เขมแข็ง 

- โครงการสรางและ/หรอืพัฒนาเปน

เครอืขายทางสังคมเพื่อการบรกิารวชิาการ

และ/หรอืวชิาชพี 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส คณบดี 

วสว. และคณะวชิา.  

(1.11) จํานวนผูเขารวมเปนเครอืขายเพื่อการ

บรกิารวชิาการและ/หรอืวชิาชพี 

แหง 1 <1 <1 <2 <2 

  - กจิกรรมการลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมอืกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพื่อการบรกิารวชิาการและ/หรอืวชิาชพี  

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.12) จํานวนหนวยงานภายในท่ีมกีารทํา

ความรวมมอืกับเครอืขายเพื่อการบรกิาร

วชิาการและ/วชิาชพี 

หนวยงาน >5 >10 >10 ทุก

หนวย 

งาน 

ทุก

หนวย 

งาน 

  - โครงการถายทอดองคความรูดานวชิาการ

และ/หรอืวชิาชพีผานกระบวนการแลกเปล่ียน

เรยีนรูระหวางเครอืขายทางสังคม ชุมชน 

และหนวยงานของมหาวทิยาลัย 

สวนงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการรวมกับ 

คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.13) จํานวนโครงการถายทอดองคความรู

ดานวชิาการและ/หรอืวชิาชพีผาน

กระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ 

โครงการ >1 >1 >1 >1 >1 

   (1.14) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ

โครงการถายทอดองคความรูดานวชิาการ

และ/หรอืวชิาชพีผานกระบวนการแลกเปล่ียน

เรยีนรูระหวางเครอืขายทางสังคม ชุมชน 

และหนวยงานของมหาวทิยาลัยท่ีเปนไปตาม

เปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.15) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการถายทอดองคความรูดาน

วชิาการและ/หรอืวชิาชพีผานกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางเครอืขายทางสังคม 

ชุมชน และหนวยงานของมหาวทิยาลัยท่ีมคีา

คะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธท่ี 3.1.3 

มุงพัฒนาศูนยบรกิารดานการดูแลผูสูงอายุ 

แผนงานท่ี 3.1.3.1 

สรางและพัฒนาศูนยบรกิารดานการดูแล

ผูสูงอายุ ใหเปนแหลงความรูท้ังทางดาน

วชิาการและดานวชิาชีพ 

- โครงการจัดต้ังศูนยบรกิารดานการดูแล

ผูสูงอายุ 

คณบดี ววส.  

 

(1.16) รอยละความพรอมในการดําเนินการ

จัดต้ังศูนยบรกิารดานการดูแลผูสูงอายุ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบรกิารดาน

การดูแลผูสูงอายุ 

คณบดี ววส.  

 

(1.17) รอยละความพรอมในการดําเนินการ

ของศูนยบรกิารดานการดูแลผูสูงอายุ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.18) รอยละจํานวนผูเขารับบรกิารใน

ศูนยบรกิารดานการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ >20 >25 >30 >35 >40 

    (1.19) รอยละรายไดของศูนยบรกิารดานการ

ดูแลผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ >20 >25 >30 >35 >40 

    (1.20) จํานวนเครอืขายทางสังคมท่ีทําความ

รวมมอืกับศูนยบรกิารดานการดูแลผูสูงอายุ 

จํานวน

เครอืขาย 

>1 >1 >1 >1 >1 

สรุปพันธกจิท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3 แผนงาน 9 โครงการ/กจิกรรม 20 ตวัช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 4  : การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาและสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น 

เปาประสงคท่ี 1 : เสรมิสรางความเปนผูมีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และตระหนักในคุณคาของความเปนไทย ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 4.1.1 

เสรมิสรางความมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

จติสํานึกของความเปนไทยใหแกบุคลากร 

นิสิต และผูมีสวนไดเสีย 

แผนงานท่ี 4.1.1.1 

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และจติสํานึกของ

ความเปนไทยแกบุคลากร นิสิต และผูมีสวน

ไดเสีย 

- โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ปลูก

จติสํานึกของความเปนไทย 

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.1) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม ปลูกจติสํานึกของความ

เปนไทย เปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 (1.2) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

ปลูกจติสํานึกของความเปนไทยท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสรางเสรมิคนดี มีคุณธรรม งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.3) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการสราง

เสรมิคนดี มคุีณธรรม เปนไปตามเปาหมาย

ของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

   (1.4) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสรางเสรมิคนดี มี

คุณธรรมท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 

ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

กลยุทธท่ี 4.1.2 

สงเสรมิและสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานท่ี 4.1.2.1 

พัฒนาการบรหิารจัดการในการทํานุบํารงุ

ศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 

- โครงการสงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมนิสิต

เพื่อการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย และ

ภูมิปญญาทองถิน่  

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.5) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการสงเสรมิ 

สนับสนุนกิจกรรมนิสิตเพื่อการทํานุบํารงุ

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมปิญญาทองถ่ิน 

เปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

   (1.6) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสงเสรมิ สนับสนุน

กิจกรรมนิสิตเพื่อการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมปิญญาทองถ่ิน ท่ี

มคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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 แผนงานท่ี 4.1.2.2 

สรางความรวมมอืและครอืขายดานศลิปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อปลูก

จติสํานึกความเปนไทย 

- โครงการความรวมมอืกับชุมชนและ

เครอืขายดานศลิปะ วัฒนธรรม และ                 

ภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อปลูกจติสํานึกความ

เปนไทย 

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.7) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการรวมกับ

ชุมชนและ/หรอืเครอืขายดานศลิปะ 

วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

โครงการ 3 <3 <5 <5 <10 

 (1.8) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการความ

รวมมอืกับชุมชนและเครอืขายดานศลิปะ 

วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน เพื่อปลูก

จติสํานึกความเปนไทย เปนไปตามเปาหมาย

ของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

   (1.9) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการความรวมมอืกับชุมชน

และเครอืขายดานศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพื่อปลูกจติสํานึกความเปน

ไทย ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับ

คะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการถายทอดองคความรูดาน

ศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น

ผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวาง

เครอืขายทางสังคม ชุมชน และหนวยงานของ

มหาวทิยาลัย 

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.10) จํานวนโครงการถายทอดองคความรู

ดานศลิปไทยวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญา

ทองถ่ินผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูท่ี

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

โครงการ >1 >1 >1 >1 >1 

  (1.11) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ

ถายทอดองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมไทย

และภูมปิญญาทองถ่ินผานกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางเครอืขายทางสังคม 

ชุมชน และหนวยงานของมหาวทิยาลัยท่ี

เปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.12) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการถายทอดองคความรูดาน

ดานศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถ่ิน

ผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรู 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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    ระหวางเครอืขายทางสังคม ชุมชน และ

หนวยงานของมหาวทิยาลัยท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย 

> 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

      

กลยุทธท่ี 4.1.3 

เชื่อมโยงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

กับการจัดการเรยีนการสอน การวจิัยและ

นวัตกรรม และ/หรอืกิจกรรมพัฒนานิสิต 

แผนงานท่ี 4.1.3.1 

บูรณาการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทยสู

การเรยีนการสอน การวจิัยและนวัตกรรม

และ/หรอืกิจกรรมพัฒนานิสิต 

- โครงการสนับสนุนรายวชิาท่ีบูรณาการ

ศลิปวัฒนธรรมไทยมาใชเปนสวนหน่ึงของ

กจิกรรมการเรยีนการสอน  

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.13) รอยละจํานวนรายวชิาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศกึษาของแตละหลักสูตร มีการ           

บูรณาการศลิปวัฒนธรรมไทยมาใชเปนสวน

หน่ึงของกิจกรรมการเรยีนการสอน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสนับสนุนการนําผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมดานศลิปวัฒนธรรมไทยมาใชใน

เปนสวนหน่ึงของกจิกรรมการเรยีนการสอน 

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.14) รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ

สนับสนุนการนําผลงานวจิัยและนวัตกรรม

ดานศลิปวัฒนธรรมไทยมาใชในเปนสวนหน่ึง

ของกิจกรรมการเรยีนการสอน เปนไปตาม

เปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.15) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสนับสนุนการนํา

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมดานศลิปวัฒนธรรม

ไทยมาใชในเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการ

เรยีนการสอน ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

กลยุทธท่ี 4.1.4 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธเผยแพรงานทํานุ

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานท่ี 4.1.4.1 

การประชาสัมพันธเผยแพรงานทํานุ

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมปิญญาทองถิ่น 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การประชาสัมพันธเผยแพรงานทํานุ

ศลิปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น 

งานกจิการนิสิตและ

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมกับ คณบดี ววส.  

คณบดี วสว. 

และคณะวชิา 

(1.16) คณะวชิามกีารประชาสัมพันธเผยแพร

กิจกรรมทํานุศลิปวัฒนธรรมไทย และ/หรอื 

ภูมปิญญาทองถ่ินของคณะวชิาผานเว็ปไซด 

คณะวชิา ทุก

คณะ

วขิา 

ทุก

คณะ

วขิา 

ทุก

คณะ

วขิา 

ทุก

คณะ

วขิา 

ทุก

คณะ

วขิา 

สรุปพันธกจิท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 5 แผนงาน 8 โครงการ/กจิกรรม 16 ตวัช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 5  : การบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  พัฒนาบุคลากรและการบริหารการจัดสถาบันใหมปีระสทิธภิาพ และไดมาตรฐานสากล 

เปาประสงคท่ี 1 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สรางขวัญและ

กําลังใจ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 
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กลยุทธท่ี 5.1.1 

มุงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุน 

แผนงานท่ี 5.1.1.1 

มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุลากร 

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการท้ังดานคุณวุฒแิละตําแหนงทาง

วชิาการ ตามความตองการของคณะวชิา 

งานทรัพยากรมนุษย

รวมกับทุกหนวยงาน 

(1.1) มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการตาม

ความตองการของหนวยงาน 

จํานวนแผน

ตอป 

1 1 1 1 1 

  (1.2) มกีารติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 

ครัง้ตอป >1 >1 >1 >1 >1 

    (1.3) รอยละการเพ่ิมจํานวนบุคลากรสาย

วชิาการท่ีมคุีณวุฒเิพ่ิมขึ้นในแตละป  

รอยละ >20 >20 >20 >20 >20 

    (1.4) รอยละการเพ่ิมจํานวนบุคลากรสาย

วชิาการท่ีมตํีาแหนงทางวชิาการเพ่ิมขึ้น         

ในแตละป 

รอยละ >20 >20 >20 >20 >20 

  - โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนดานคุณวุฒแิละทักษะการ

ปฏิบัติงาน ตามความตองการของหนวยงาน 

  

งานทรัพยากรมนุษย

รวมกับทุกหนวยงาน 

(1.5) มแีผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ตามความตองการของหนวยงาน 

จํานวนแผน

ตอป 

1 1 1 1 1 

   (1.6) มกีารติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ครัง้ตอป >1 >1 >1 >1 >1 

    (1.7) รอยละการเพ่ิมจํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมคุีณวุฒเิพ่ิมขึ้นในแตละป 

รอยละ >20 >20 >20 >20 >20 

  - กจิกรรมสนับสนุนใหบุคลากรท้ังสายผูสอน

และสายสนับสนุนไดเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนาระยะส้ันท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความ

รับผดิชอบ ท่ีจัดโดยหนวยงานภายในและ/

หรอืภายนอก 

งานทรัพยากรมนุษย

รวมกับทุกหนวยงาน 

(1.8) รอยละจํานวนบุคลากรท้ังสายผูสอน

และสายสนับสนุนท่ีไดรับการเขารวมประชุม 

อบรม สัมมนาระยะส้ันท่ีสอดคลองกับหนาท่ี

ความรับผดิชอบ ท่ีจัดโดยหนวยงานภายใน

และ/หรอืภายนอก อยางนอยปละครัง้ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธท่ี 5.1.2 

มุงสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร 

แผนงานท่ี 5.1.2.1 

มีการจัดสวัสดิการและการจายคาตอบแทนท่ี

เปนธรรม เปนไปตามกฎหมายใหแกบุคลากร

ทุกระดับ  

- กจิกรรมการพจิารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจาํปของบุคลากรเพื่อการ

พจิารณาขึ้นขัน้เงนิเดือน ถูกตอง ชัดเจน 

โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  

งานทรัพยากรมนุษย

รวมกับผูบรหิารทุก

หนวยงาน 

(1.9) มหีลักเกณฑการพิจารณาขึ้นขัน้

เงนิเดือนท่ีชัดเจน เปนธรรม ถูกตองตาม

กฎหมาย และตรวจสอบได 

ม/ีไมม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

 (1.10) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ี

ไดรับการประเมนิผลการปฏบัิติงานประจําป 

เพื่อการพิจารณาขัน้เงนิเดือน ท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

งานทรัพยากรมนุษย (1.11) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

การปฏบัิติงาน ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (1.12) รอยละจํานวนบุคลากรลาออกทุก

เดือนลดลง 

รอยละ <10 <10 <10 <10 <10 

สรุปพันธกจิท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 5 เปาประสงคท่ี 1 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 2 แผนงาน 5 โครงการ/กจิกรรม 12 ตวัช้ีวัด 
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พันธกจิท่ี 5  : การบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  พัฒนาบุคลากรและการบริหารการจัดสถาบันใหมปีระสทิธภิาพ และไดมาตรฐานสากล 

เปาประสงคท่ี 2 : ระบบการบริหารจัดการสถาบันมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไดผลลัพธตาม

พันธกจิและการประกันคุณภาพการศกึษาในมาตรฐานสากล 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ผูกํากบั/ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 5.2.1 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี 

ดิจทัิล และสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ 

และการตัดสินใจ 

แผนงานท่ี 5.2.1.1 

สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยี ดิจทัิล และ

สารสนเทศของมหาวทิยาลัย เพื่อการบรหิาร

จัดการและการตัดสินใจ 

- โครงการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ลดการ

ใชกระดาษ 

ทุกหนวยงาน (2.1) รอยละจํานวนหนวยงาน ท่ีใช E-office 

ไดมปีระสิทธภิาพ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  (2.2) รอยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี

พัฒนากระบวนการดานการบรหิารจัดการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

ระบบดิจทัิล 

ศูนยการศกึษาผาน

ระบบเครอืขาย 

(2.3) รอยละจํานวนระบบงานท่ีใชระบบ

สารสนเทศหรอืระบบดิจทัิล 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการพัฒนาผูใชงานระบบสารสนเทศ

และระบบดิจทัิล 

ศูนยการศกึษาผาน

ระบบเครอืขาย 

(2.4) รอยละจํานวนบุลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาดานระบบสารสนเทศและระบบดิจทัิล 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.5) รอยละจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน

โครงการพัฒนาผูใชงานระบบสารสนเทศและ

ระบบดิจทัิล ท่ีเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.6) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการพัฒนาผูใชงานระบบ

สารสนเทศและระบบดิจทัิล ท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ีย > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใชงาน

ระบบฐานขอมูล โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยี ดิจทัิล และสารสนเทศ 

ศูนยการศกึษาผาน

ระบบเครอืขาย 

(2.7) รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

ฐานขอมูล โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ี

ดิจทัิล และสารสนเทศ ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย   

> 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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กลยุทธท่ี 5.2.2 

มุงพัฒนาการบรหิารจัดการอยางมี

ประสิทธภิาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

แผนงานท่ี 5.2.2.1 

การบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพ โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

- โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผอ. สอธ. (2.8) รอยละจํานวนผูบรหิารท่ีมผีลคะแนน

เฉล่ียการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส

อยูในระดับคะแนน > 3.51 จาก 5 ระดับ

คะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.9) รอยละจํานวนคณะวชิาท่ีมผีลการ

ประเมนิคุณธรรมและโปรงใสในการ 

การบรหิารจัดการระดับคณะวชิาอยูในระดับ

คะแนน > 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.10) คาระดับคะแนนของการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใส ตามหลักธรรมา 

ภิบาลในการบรหิารจัดการระดับสถาบัน  

ระดับ

คะแนน 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 

  - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบรหิารแบบ 360 องศา 

ผอ. สอธ. (2.11) รอยละจํานวนผูบรหิารท่ีมผีลคะแนน

เฉล่ียการประเมนิการปฏบัิติงานโดย

ผูบังคับบัญชาอยูในระดับคะแนน > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.12) รอยละจํานวนผูบรหิารท่ีมผีลคะแนน

เฉล่ียการประเมนิการปฏบัิติงานโดย

ผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับคะแนน > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

    (2.13) รอยละจํานวนผูบรหิารท่ีมผีลคะแนน

เฉล่ียการประเมนิการปฏบัิติงานโดย

ผูรวมงานอยูในระดับคะแนน > 3.51 จาก 5 

ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสงเสรมิการมีสวนรวมในการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานเพื่อการบรหิาร

จัดการ 

ผูบรหิารทุกหนวยงาน (2.11) รอยละจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน

โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมในการเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏบัิติงานเพื่อการบรหิาร

จัดการ ท่ีเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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    (2.12) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการสงเสรมิการมสีวนรวมใน

การเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏบัิติงานเพื่อการ

บรหิารจัดการ ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการการประกันคุณภาพการศกึษา สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับทุกหนวยงาน 

(2.13) รอยละจํานวนหลักสูตรท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ียผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร ท่ีมคีะแนนเฉล่ีย > 4.01 จาก                    

5 ระดับคะแนน 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

    (2.14) รอยละจํานวนคณะวชิาท่ีมคีาคะแนน

เฉล่ียผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับ

คณะวชิา ท่ีมคีะแนนเฉล่ีย > 4.01 จาก                    

5 ระดับคะแนน 

รอยละ >90 >90 >95 >95 100 

    (2.15) คาระดับคะแนนเฉล่ียของผลการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ

สถาบัน 

ระดับ

คะแนน 

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 

    (2.16) คาระดับคะแนนเฉล่ียของผลการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกระดับ

สถาบัน 

ระดับ

คะแนน 

>4.51 >4.51 >4.51 >4.51 >4.51 

  - โครงการอบรมใหความรูเรือ่งการประกัน

คุณภาพการศกึษาสําหรับบุคลากรและ/หรอื

นิสิต 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับทุกหนวยงาน 

(2.17) จํานวนกิจกรรมโครงการอบรมให

ความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา

สําหรับบุคลากรและ/หรอืนิสิต 

กิจกรรม >2 >2 >2 >2 >2 

    (2.18) รอยละจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการประกัน

คุณภาพการศกึษาสําหรับบุคลากรและ/หรอื

นิสิต ท่ีเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 
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    (2.19) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการอบรมใหความรูเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศกึษาสําหรับบุคลากร

และ/หรอืนิสิต ท่ีมคีาคะแนนเฉล่ีย > 3.51 

จาก 5 ระดับคะแนน 

รอยละ >80 >85 >90 >95 100 

  - โครงการสนับสนุนการสรางความรวมมอื

ดานการประกันคุณภาพการศกึษากับ

หนวยงานภายนอก 

สวนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รวมกับทุกหนวยงาน 

(2.20) จํานวนหนวยงานท่ีมคีวามรวมมอืดาน

การประกันคุณภาพการศกึษากับหนวยงาน

ภายนอก 

หนวยงาน >2 >2 >2 >2 >2 

กลยุทธท่ี 5.2.3 

มุงพัฒนาแผนการดําเนินการประจําปสูการ

ปฏิบัติท่ีทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลง

ในปจจุบัน 

แผนงานท่ี 5.2.3.1 

พัฒนาแผนการดําเนินการประจําปท่ี

ครอบคลุมทุกมิติ 

- โครงการจัดทําแผนดําเนินการประจําปท่ี

ครอบคลุมทุกมิติ 

สอธ รวมกับทุก

หนวยงาน 

(2.21) มแีผนการดําเนินการประจําปท่ีพัฒนา

จากผลการวเิคราะห SWOT ผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจาํปใน

ปท่ีผานมา และวสัิยทัศนของสถาบัน 

จํานวนแผน 1 1 1 1 1 

    (2.22) มกีารติดตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจาํป 

ระยะเวลา ทุก 

6 

เดือน 

ทุก 

6 

เดือน 

ทุก 

6 

เดือน 

ทุก 

6 

เดือน 

ทุก 

6  

เดือน 

 แผนงานท่ี 5.2.3.2 

มีการตรวจสอบภายในตามระบบและกลไก

การตรวจสอบภายในของสถาบัน 

- โครงการตรวจสอบภายในประจําป สอธ รวมกับทุก

หนวยงาน 

(2.23) มกีารตรวจสอบภายในเก่ียวกับการ

ดําเนินงานและการบรหิารจัดการของสถาบัน 

ครัง้ตอป 1 1 1 1 1 

 แผนงานท่ี 5.2.3.3 

มีแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีทันตอ

สถานการณการเปล่ียนแปลง 

- โครงการจัดทําแผนการบรหิารความเส่ียง

และแผนฉุกเฉินท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง 

สอธ  (2.24) มแีผนการบรหิารความเส่ียงท่ีพัฒนา

จากผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปในปท่ีผานมา แนวโนมสถานการณ 

และวสัิยทัศนของสถาบัน 

ครัง้ตอป 1 1 1 1 1 

    (2.25) มกีารติดตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานตามแผนการบรหิารความเส่ียง 

ครัง้ตอป >1 >1 >1 >1 >1 

กลยุทธท่ี 5.2.4 

มุงพัฒนาการใชงบประมาณตามแผน

ประมาณการเงนิสนับสนุนในทุกหมวดอยาง 

แผนงานท่ี 5.2.4.1 

มีแผนงบประมาณประจําปของมหาวทิยาลัย 

- กจิกรรมวเิคราะหการใชงบประมาณตาม

แผนประมาณการเงนิสนับสนุนในทุกหมวด

ในปท่ีผานมา 

สอธ และ สบห  (2.26) มกีารติดตาม ตรวจสอบการใช

งบประมาณตามแผนประมาณการเงนิ

สนับสนุนในทุกหมวดระหวางปงบประมาณ 

ครัง้ตอป >2 >2 >2 >2 >2 
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มีประสิทธภิาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

นิสิตและมหาวทิยาลัย 

 - กจิกรรมการจัดทําแผนประมาณการเงนิ

สนับสนุนในทุกหมวด 

สอธ และ สบห  (2.27) มกีารประกาศใชแผนประมาณการเงนิ

สนับสนุนในทุกหมวดท่ีไดรับการพัฒนาจาก

ผลการวคิราะหงบประมาณในปท่ีผานมา 

จํานวนแผน 1 1 1 1 1 

สรุปพันธกจิท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 5 เปาประสงคท่ี 2 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 6 แผนงาน 15 โครงการ/กจิกรรม 27 ตัวช้ีวัด 
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สรุปพันธกจิ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

แผนงาน โครงการ/กจิกรรมเชงิยุทธศาสตร และตัวชี้วัด 

พันธกิจท่ี ยุทธศาสตรท่ี เปาประสงคท่ี 
จํานวน 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด 

1 1 1 1 9 20 18 

  2 2 4 6 10 

  3 1 2 6 13 

  4 1 2 5 7 

  5 2 2 7 8 

  6 1 1 2 2 

  7 4 4 14 8 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตรท่ี 1 12 24 60 66 

2 2 1 1 2 7 11 

  2 5 7 13 18 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตรท่ี 2 6 9 20 29 

3 3 1 3 3 9 20 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตรท่ี 3 3 3 9 20 

4 4 1 4 5 8 16 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตรท่ี 4 4 5 8 16 

5 5 1 2 2 5 12 

  2 4 6 15 27 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตรท่ี 5 6 8 20 39 
 

รวมจํานวนท้ังหมดตามยุทธศาสตร 31 49 117 170 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 65 

 

สวนท่ี 4 

การนาํแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏบัิติ 
 

 มหาวิทยาลัยไดนําหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และคุมประโยชนสูงสุดมาใชในการ

ดําเนินงานผานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีการกําหนด

เปาประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงาน (Key Performance 

Indicator) ไวลวงหนา มาใชในการดําเนนิการจัดทําแผนการดําเนนิงานประจําป เพื่อจัดทําประมาณการ

รายละเอียดในการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําป กําหนดโครงการหรือกิจกรรมยอยใน

การดําเนินการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ ตามหลัก PDCA (Plan Do ChecK & Act) เพื่อ

นํามาปรับปรุงแผนการดําเนนิงานในปตอไป ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

 การถายทอดหรือสื่อสารแผนยุทธศาสตรสูหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพื่อสราง

ความเขาใจ และรับทราบบทบาทในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน ดวยกระบวนการ

การดําเนนิการดังนี้ 

  (1) การเผยแพรแผนยุทธศาสตรผานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ

มหาวทิยาลัย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 (2) การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป (Action Plan) ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานที่มีการ

กําหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับแผนงานและโครงงานยอย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนด

ไวในแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

 (3) การปฏบิัตงิาน (Take Action) ทัง้ระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

 การนําแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยสูการปฏบิัต ิประกอบดวย 

 (1) ระบบการจัดการเรยีนการสอน 

 (2) ระบบการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัยเวสเทรินสูความเปนสากล 

 (3) ระบบการบรหิารงานทรัพยากรมนุษยของมหาวทิยาลัย 

 (4)   ระบบการบรหิารโครงสรางพื้นฐานของมหาวทิยาลัย 

 (5) ระบบและกลไกการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
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1. ระบบการจัดการเรยีนการสอน 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจัดการศึกษาทั้งในแบบช้ันเรียน และแบบการศึกษาทางไกลผานระบบ

เครอืขาย เพื่อใหผูตองการเขาศกึษามโีอกาสศกึษาไดในหลากหลายหลักสูตร และหลายชองทางอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 1.1 ทศิทางการจัดการศึกษา 

  (1)  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฉบับปจจุบัน ที่

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม ทัง้ระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑติศกึษา 

  (2)  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฉบับปจจุบัน ที่

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม ทัง้ระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑติศกึษา 

  (3) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน

และสังคม 

  (4) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเขาสูระบบคลังหนวยกิต เพื่อสงเสริมการเรียนรู 

ตลอดชีวติ 

 1.2 การพัฒนาแหลงเรยีนรู สื่อการสอน และอุปกรณการเรยีนการสอน 

  (1) การพัฒนาสื่อสิ่งพมิพ 

  (2)  การพัฒนาสื่ออเิล็กทรอนกิส 

  (3) การพัฒนาหองเรยีนใหเปนหองเรยีนอัจฉรยิะ เพื่อเสรมิสรางการเรยีนรู 

  (4) การพัฒนาหองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณใหมีความทันสมัยและเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพ  

  (5) การพัฒนาหองปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อสงเสริมการเรียนรูผานประสบการณ

เสมอืนจรงิ 

  (6) การพัฒนาหองสมุดดจิทิัลใหเปนแหลงเรยีนรูที่เขาถึงไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุก

อุปกรณเครื่องมอื 

 1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา  

  (1)  การจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

  (2)  การจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายนอก 

  (3) การจัดระบบและกลไกเพื่อการรับรองวทิยฐานะทัง้ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

  (4) การจัดระบบและกลไกเพื่อการรับรองสถาบันการศกึษาจากสภาวชิาชีพ 

  (5) การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนสิติ 
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  (6) การพัฒนาระบบการทดสอบ Exit Exam และการเตรียมพรอมในการสอบเพื่อขึ้น

ทะเบยีนเปนผูประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ 

 

2.   ระบบการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัยเวสเทรินสูความเปนสากล 

 2.1 การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยเชงิรุกโดยใชแนวคิดองคการเชงิยุทธศาสตร 

  (1)  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดไวในแผนพัฒนา

ระยะ 5 ป ที่มลีักษณะเปนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย 

  (2)  มกีารขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยผานโครงการยุทธศาสตร 

  (3)  มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป สูแผนปฏบิัตงิานประจําป 

  (4)  ใหความสําคัญกับเรื่องผลผลติและผลลัพธเปนแนวทางการบรหิารจัดการ 

 2.2 การปรับโครงสรางและระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับยุทธศาสตรการ

บรหิารใหเกดิความคลองตัว 

  (1)  พัฒนาหนวยงานเพื่อรองรับการจัดทําและประเมนิแผนยุทธศาสตร 

  (2) วเิคราะหรายรับรายจายของการจัดการศกึษาในแตละโปรแกรม 

  (3) พัฒนาศูนยการศกึษาของมหาวทิยาลัยใหมกีารบรหิารงานแบบครบวงจร 

 

3.   ระบบการบรหิารงานทรัพยากรมนุษยของมหาวทิยาลัย 

 3.1   การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรที่ทันสมัยรวดเร็วตอการตัดสนิใจในการบริหารงาน 

 3.2   จัดทําระบบการพัฒนาบุคลากร และสบับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ผลิตผลงานที่มี

คุณภาพ และไดรับการยอมรับจากแวดลงวชิาการและวชิาชีพ  

 3.3  พัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม และศึกษาตอในระดับตางๆ ตามความตองการของ

มหาวทิยาลัย 

 

4.   ระบบการบรหิารโครงสรางพื้นฐานของมหาวทิยาลัย 

 4.1   จัดทําระบบฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

บรหิารจัดการ 

 4.2   จัดทําแผนงานการปรับปรุงและการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
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5. ระบบและกลไกการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร (Strategic Monitoring & Evaluation) เปนกจิกรรมที่ถอืได

วาเปนขัน้ตอนสุดทายที่สําคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร ที่มุงรวบรวมและวเิคราะหขอมูลทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไดนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของ

ตนเองและหนวยงานใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันทัง้ระหวางปและรายป โดยมวีัตถุประสงคดังนี้ 

 (1) เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปที่มีความ

เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของเวลาที่ควรดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์

ตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการ/กจิกรรม 

 (2) เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานประจําป 

 (3) เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดําเนนิการตามแผนการดําเนินงานประจําป  

 (4) เพื่อใหทราบผลผลติ (Outcome) หรอืผลลัพธ (Output) ที่ไดจากแผนยุทธศาสตร  

 การตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) จะให

ความสําคัญตอการตดิตามและประเมนิผลใน 2 สวนที่สําคัญ ไดแก 

  สวนที่หนึ่ง  การติดตามประเมินผลที่ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามเปาประสงคของ

ยุทธศาสตรในทุกป 

  สวนที่สอง  การติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตรทุกโครงการ ซึ่งถือวาเปน

โครงการสําคัญเชิงรุกที่บรรจุไวในแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทรินทุกป 

    การประเมินจะตองดําเนินการทุกป โดยจะใหผูรับผิดชอบไดกรอกขอมูล

ประเมิน และนํามารวบรวมวิเคราะหและสรุปผลตลอดจนใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลัย ผูบรหิารและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการนําไปดําเนนิการปรับปรุงตอไป  

    สําหรับการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรนทั้งฉบับจะได

ประเมนิเมื่อสิ้นแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเวสเทริน ในป พ.ศ. 2569 

 5.1 ขอบเขตและชองทางของการตดิตามและประเมนิผล 

  การติดตามประเมินผลจะประเมินตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคที่กําหนดไวในแผน

ยุทธศาสตร สําหรับโครงการเชิงยุทธศาสตรทุกโครงการที่มีการดําเนินงานในแผนดําเนินการประจําป

นั้น จะเปนการประเมินตามตัวช้ีวัดระดับวัตถุประสงคหรอืผลลัพธ (Outcome) ของโครงการ และระดับ

ผลผลิต (Output) ของโครงการ โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนรายโครงการ เพื่อจัดทําเปน

การรายงานสรุปทั้งแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน และแผน/แผนงาน/โครงการ เพื่อนําเสนอ

ผูบรหิารมหาวทิยาลัยตอไป 

 

 



 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) WESTERN UNIVERSITY 
 

หนาท่ี 69 

 5.2 วธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  กระบวนการกํากับ ติดตามและประเมินลแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จะประกอบดวย  

3 องคประกอบคอื 

  (1) การกํากับตดิตามผลการดําเนนิงาน  

   เปนเครื่องมือสําคัญเพื่อใหผูบริหารเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเปนไปตามทิศทางที่กําหนดและมีผลงานที่สอดคลองกับเปาประสงคและเปาหมายที่

กําหนดในแผนยุทธศาสตร รวมทั้งรับทราบปญหาและอุปสรรคที่ทําใหผลการดําเนินการไมเปนไป

ตามที่กําหนด ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  (2) การรายงานความกาวหนา 

   เปนการสรุปผลการดําเนินการจากการรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอผูบริหารและสง

ขอมูลยอนกลับใหผูดําเนินงานไดรับทราบ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงใหเปนไปตามที่กําหนดและให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  (3) การวัดและประเมนิผล 

   เปนกระบวนการของการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่

ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การประเมินผลขอมูล และการนําเสนอผล

การประเมนิ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแผนยุทธศาสตรในรอบเวลาตอไป 

  วธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทิรน ประกอบดวย 

  5.2.1 ระดับแผนงาน/โครงการ 

   หลังจากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนผานการอนุมัติจาก สภา

มหาวิทยาลัยแลว และโครงการไดรับการอนุมัตใินป พ.ศ. 2565 เริ่มมีการดําเนินการจนครบรอบป จะ

มกีารตดิตามและประเมนิผลเพื่อรายงานผลการดําเนนิงาน โดยผูรับผิดชอบโครงการ ตามแบบฟอรมที่

กําหนดทั้งแผนงานและแผนเงิน โดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ (Outcome) 

และระดับผลผลิต (Output) ของแตละโครงการที่กําหนดไวกับผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบ

แผนการใชจายงบประมาณกับผลการใชจริงที่ตั้งไวในแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อสนอคณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย โดยใหมกีารดําเนนิการทุกป 

  5.2.2 ระดับแผน 

   การติดตามและประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตรเปนการสรุปผลการดําเนินงานให

เห็นในภาพรวม ซึ่งมกีารกาํหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทรินฉบับนี้ พรอมกับระบุปญหา 

อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขตอไป และการ

จัดทํารายงานการประเมินผลการประเมินระดับแผนยุทธศาสตรนี้เปนการประเมินใน (ระดับผลลัพธ 

Outcome) ในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกจิทัง้ 4 ดาน รวมทั้งดานสนับสนุนทุกพันธกจิ
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หรือไม การประเมินผลแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทรินนี้จะใชขอมูลจากรายงานการประเมินผล

ทั้งระดับแผน แผนงาน/โครงการ ประจําปของแตละป มาสรุปเปนผลการประเมินซึ่งครอบคลุมทั้ง

ผลผลติ และผลลัพธ ตลอดจนผลกระทบ (Impact) ที่มตีอนสิติและประชาชนที่เปนผูมสีวนไดเสยีในการ

ดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ 
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