แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(พ.ศ. ๒๕๕๘)

คานา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีการผลิตกาลังคนระดับสูงสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest ) ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันได้ดาเนินการ
ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการดาเนินงานอย่างมีประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒ ๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเพื่อการนาไปสู่การ
จัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริห ารทุกหน่วยงานที่ช่วยให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะนาไปสู่เป้าหมายแห่งการสาเร็จร่วมกันในทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สารบัญ
หน้า
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนพัฒนา 5 ปี
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558
รายละเอียดการของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558
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แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๘
1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest)
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่ง
กว่าการแข่งขัน
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.2 ด้านการวิจัย
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย /หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ พั ฒ นาเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน สั ง คม
และประเทศชาติ โดยธารงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
3.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทานุบารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

4. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IDWTU : Identity of Western University)
Intellectual
: เป็นปัญญาชน
Development
: พัฒนาคนดี
Work Ability
: ปฏิบัติงานมีทักษะ
Talent
: มีสมรรถนะพิเศษ
Unity
: ร่วมมือ สามัคคี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (UWTU : Uniqueness of Western University)
United creative
: ร่วมมือกันสร้างสรรค์
Wisdom
: ชั้นนาทางปัญญา
Technology
: พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
Universality
: ผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง
วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุ มชนและ
ประเทศชาติ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ
5) บริหารจัดการองค์กร ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีสถานที่ทาการของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่
๑.๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐๐ หมู่ ๑๑ ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170
๑.๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบลลาดสวาย
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๑.๓ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นยังมีศูนย์ประสานงานการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและหรือเข้าเรียนบนระบบโ ทรทัศน์
ออนไลน์ (WTU-TV Online)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนพัฒนา 5 ปี
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การประเมิ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน เพื่อจะประเมินด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการบริหารมหาวิทยาลัย และส่วนที่สอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจะ
ประเมินด้านโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
 ด้านการจัดการศึกษา
 ด้านการจัดการศึกษา
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบห้องเรียน และระบบการสอนผ่านระบบ 1. นิสิตอาจมีปัญหาเรื่องเวลาในการศึกษา การควบคุมตนเอง การขาดเพื่อนและ
เครือข่าย (WTU Cyber U)
การไม่สามารถสอบถามได้สะดวก
2. มี ห ลั ก สู ต รให้ เ ลื อ กเรี ย นที่ ห ลากหลายและเป็ น หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นสภา 2. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างแพร่หลายและการพัฒนาหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัย มีคุณภาพตามกาหนด ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ต้องใช้เวลานาน
ปริญญาเอก
3. มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถผลิตสื่อได้ทุกวิชาเนื่องจากขาดบุคลากร
3. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเน้นการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. การศึกษาทางไกล นิสิตที่ไม่สนใจศึกษาตามคาแนะนา จะไม่สามารถสอบผ่าน
เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
ตามเวลาที่กาหนดไว้
4. มีอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านที่หลากหลาย ทาให้สามารถสอนหลายคณะ 5. ศูนย์บริการการศึกษาในภูมิ ภาคยังไม่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทุก
และจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
เรื่อง และกิจกรรมนิสิตยังมีน้อย
5. มีระยะการเรียนการสอนทางไกลที่มีความทันสมัย
6. อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นส่วนใหญ่
6. มีสื่อการศึกษาหลากหลายนิสิตสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
มีอายุมาก การพัฒนาอาจารย์ใหม่ๆ ต้องใช้เวลา
7. มีร ะบบการสอบและการออกข้อ สอบที่ ได้ม าตรฐาน มี ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา
8. มีเครือข่ายการเรียนรู้และการให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ
ทุกภาคของประเทศ
 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
9. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างผลงานทาง 7. งานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ก าลั งอยู่ในระยะดาเนิน การหลายเรื่อง จึงไม่
วิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานพัฒนาองค์ความรู้อื่น
สามารถเผยแพร่ได้ในปัจจุบัน
10. การวิจั ย เน้ น ทั้ง ทางด้านพื้น ที่ ในเขตที่ตั้ ง มหาวิทยาลั ย และกาหนดเรื่อ ง
งานวิจัยที่จะนาไปแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
11. มหาวิทยาลัยมีบุคลากร หน่วยงาน อาคาร สถานที่พร้อมให้บริการวิชาการ 8. บุคลากรมีภาระงาน จึงทาให้การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมยังไม่
และได้ให้บริการวิชาการด้านสาธารสุขแก่ประชาชนในหลายโครงการ
เต็มที่
 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
9. นิสิตนอกศูนย์บริการหลักเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมน้อย
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอน
 ด้านบริหารจัดการ
 ด้านบริหารจัดการ
13. มหาวิ ท ยาลั ย มี แ ผนล่ ว งหน้ า ระยะ 5 ปี และมี ก ารถ่ า ยทอดสู่ แ ผนการ 10. ยังขาดการประเมินแผนและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีอย่าง
ดาเนินงานประจาปี
ต่อเนื่อง
14. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้กับ 11. มหาวิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ มากขึ้ น ท าให้ อ งค์ ก รปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม มากขึ้ น
หน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้าง
อาจทาให้งานล่าช้า
15. การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมบริการทาให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 12. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้การปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่าและประหยัด
ของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
16. มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินและงบประมาณตามมาตรฐานสากลและมีการ 13. การแข่งขันของสถาบันระดับอุดมศึกษามีสูงทาให้จานวนนิสิตอาจไม่เป็นไป
พัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น
ตามเป้าหมาย
17. มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ
14. ยัง ขาดบุค ลากรระดั บอาจารย์เ ฉพาะด้ านจึงจ าเป็นต้ องใช้วิ ทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

 ด้านบริหารจัดการ
 ด้านบริหารจัดการ
18. มหาวิทยาลัยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 15. อาจารย์มี ภ าระงานสอนมาก การผลิ ต งานวิช าการจึ งต้อ งใช้ร ะยะเวลา
หลายด้านทั้งด้านธุรการการเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงการประชุมแบบ VDO พอสมควร
Conference
16. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ค่อนข้าง
19. มหาวิทยาลัยมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามความรู้ความสามารถใน น้อย
งานที่ทา
17. บุคลากรมหาวิทยาลัยยังอยู่ในช่วงการปรับค่านิยมร่วมในการพัฒนางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
20. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
วิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย
21. มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนาและสร้างทักษะแก่บุคลากร ส่งเสริมการ
สร้างผลงานทางวิชาการ
22. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
23. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทางาน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกกคาม (Threat)
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านเศรษฐกิจ
1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีศักยภาพและความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และ 1. สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงเร็ ว ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ ง
บุคลากร ที่จะช่วยผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขา ปรับเปลี่ยน
วิทยาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ และด้านสาธารณสุข
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทาให้ต้องใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
2. ความต้องการแรงงานระดับ สู งเป็ นโอกาสให้ มหาวิทยาลั ย ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ
 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์
 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์
3. การพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล จะส่งเสริมให้มี 3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน จะทาให้ความต้องการของ
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น
ผู้เรียนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
4. มหาวิทยาลัยสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ 4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทาให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยี
และการเรียนการสอน
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว
 ด้านสังคม
 ด้านสังคม
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ทาให้ความต้องการแรงงานด้านสาธารณสุข 5. จานวนประชากรวัย 18 - 21 ปี ลดลง ทาให้จานวนผู้ต้องการเข้าศึกษาใน
เพื่อดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น การเตรียมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษามีจานวนลดน้อยลง
จึงเป็นความจาเป็นอย่างมาก
6. สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมาก การแข่งขันกันเพื่อจัดการศึกษาสนองความ
6. มหาวิทยาลัยสามารถที่จะทาหลักสูตรสนองความต้องการศึกษาสูงกว่าระดับ ต้องการมีมากเช่นเดียวกัน
ปริญญาตรี
 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ
 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ
7. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 7. ระบบบริหารจัดการขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการ
ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ รวมทั้ ง การให้ ก ารฝึ ก อบรมแก่ บุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ความสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7

จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีทั้งที่เป็นผลกระทบเชิงโอกาส และภาวะคุกคามตลอดจนขีด
สมรรถนะภายในของมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ การกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมไปถึงการกาหนดกลยุทธ์การ
ดาเนินงานตลอดจนแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558 โดย มีรายละเอียดที่จะนาเสนอดังตารางต่อไป
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แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นิสติ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสติ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๑. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
มีความทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาประเทศ

๑.๑ มีกลไกการเปิด
ปรับปรุงและการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

๑.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่
บุคคลองค์กรหรือชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วมพัฒนา
๑.๑.๒ จานวนหลักสูตร
ทุกหลักสูตรผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย
๑.๑.๓ จานวนหลักสูตรที่
เสนอผ่านคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

๒. จัดหลักสูตรในสาขา
วิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาการ

๒.๑ ทุกหลักสูตรทีม่ ี
๒.๑.๑ จานวนหลักสูตร
จานวนหลักสูตรผ่าน
องค์กรวิชาชีพกากับ
ทุกหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ การรับรองมาตรฐาน
ดูแลมาตรฐานการศึกษา
กากับดูแลผ่านความเห็น
ร้อยละ 100
จนเป็นที่ยอมรับตาม
ชอบจากองค์กรวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 100

แผน/แผนงาน/
โครงการ
๑.แผนพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ
๑.๑) แผนงานปรับปรุง
หลักสูตรเดิมระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
วิชาการและ
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

๑.๒) แผนพัฒนา
หลักสูตรใหม่
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน
ร้อยละ 100

แผน/แผนงาน/
โครงการ
๑.3) แผนงานจัดหา
และพัฒนาอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. พัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพโดยคานึงถึง
ทั้งความรู้และประสบการณ์
ในการทางาน

๓.๑ มีการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๒ มีการพัฒนากระบวน
การสอนและการประเมิน
ผลการศึกษา

๓.๑.๑ ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรทุก
คนได้รับการอบรม
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา

๔. การพัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยเกื้อหนุนสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม

๔.๑ มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิต
ผ่านช่องทางต่างๆ

๔.๑.๑ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมี จัดทาแบบสอบถาม
การถ่ายทอดความรู้มาก
สารวจความพึงพอใจ
กว่าหนึ่งช่องทางครบทุก
ของนิสิตทุกหลักสูตร

๑.4) แผนงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์

๕. พัฒนาระบบและการรายงาน
ผลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง
ชาติระดับอุดมศึกษา

๕.๑ พัฒนาการรายงานผล
การดาเนินการรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา

๕.๑.๑ มีผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมา
พัฒนาการเรียนการสอน
๕.๑.๒ มีการนาผลการ
ประเมินการดาเนินงานของ
หลักสูตรมาพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการศึกษาในทุกหลักสูตร

๑.5) แผนงานพัฒนา
ระบบและกลไก
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพ
1.6) แผนงานการ
พัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
๖. พัฒนาความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นิสิตและจัดทารูปแบบการ
ดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรต่างๆ

เป้าประสงค์
๖.๑ พัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิตและ
จัดทาการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรต่างๆ

ตัวชี้วัด
๖.๑.๑ มีรายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนด

เป้าหมายดาเนินงาน
ดาเนินการอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในรอบปีการศึกษา
2558

แผน/แผนงาน/
โครงการ
๑.7) แผนงานทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนิสิต
(1) โครงการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล
(2) โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตร
1.8) แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๑. พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้
และความเข้าใจในการผลิตสื่อ
การศึกษารูปแบบต่างๆ

๑.๑ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ผลิต
สื่อการศึกษาทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สิ่งอื่น

๑.๑.๑ จานวนสื่อประเภท
ต่างๆ ที่อาจารย์ผลิต
เพื่อใช้ในการเรียน
ของวิชาที่เปิดในปีการ
ศึกษา

ร้อยละ ๘0

2. ส่งเสริมการประเมินผลการใช้
สื่อการเรียนการสอนและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒.๑ มีการประเมิน
ผลการใช้สื่อการเรียนการ
สอนและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑.๑ ร้อยละของความ
พึงพอใจของนิสิตที่เรียนโดย
ใช้สื่อต่างๆ

ร้อยละ ๘0

แผน/แผนงาน/
โครงการ
1.9) แผนงานการ
พัฒนาคณาจารย์ด้าน
การผลิตสื่อการศึกษา
1.10) แผนงานการ
ผลิตสื่อทางการศึกษา
(1) โครงการผลิต
สื่อการศึกษา เพื่อการ
เรียนการสอน
(2) กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการผลิตสื่อ
แก่บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรม
การวิชาการ
และ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

1.11) แผนงานการ
ประเมินผลการใช้และ
การปรับปรุงสื่อการ
เรียนการสอน
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กลยุทธ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านกายภาพ

เป้าประสงค์
๓.๑ มีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ในการให้
บริการนิสิตอย่าง
เพียงพอให้เกิดความ
สะดวกและคล่อง
ตัวในการใช้

ตัวชี้วัด
๓.๑.๑ ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตด้านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ใน
การให้บริการนิสิตอย่าง
เพียงพอ

แผน/แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
มีค่าเฉลี่ยความ
1.12) แผนงานการ
พึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้
เป้าหมายดาเนินงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

๑. พัฒนาระบบเครือข่าย
๑.๑ มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การสอน E-learning ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๑.๑.๑ มีจานวนสื่อประเภท
ต่างๆ ที่อาจารย์ผลิต
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
๑.๑.๒ ร้อยละความ
พึงพอใจของนิสิตที่ต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ในการให้บริการนิสิต

ร้อยละ ๘0
ของวิชาที่เปิดในปีการ
ศึกษา
ร้อยละ ๘0

แผน/แผนงาน/
โครงการ
1.1) แผนงานพัฒนา
คุณภาพสื่อทางไกล
(1) โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
E-Learning
(2) กิจกรรมผลิตสื่อ
E-Learning
(3) กิจกรรมผลิตสื่อ
ทางไกล
1.2) แผนการบริหาร
จัดการ ด้านการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
สอบขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
(1) กิจกรรมการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการ
บริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรม
การวิชาการ
และ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒. การบริหารจัดการด้าน
การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สอบขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

๒.๑ สนับสนุนให้
บัณฑิตสอบขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของ
องค์กร

๒.๑.๑ จานวนนิสิตที่สอบใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านการสอบครั้งแรก
๒.๑.๒ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
๒.๑.๓ ร้อยละของบัณฑิต
มีงานทาภายใน ๑ ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

เป้าหมายดาเนินงาน

ร้อยละ ๖0
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
๓.๖0
บัณฑิตมีงานทา
ภายใน ๑ ปีหลัง
สาเร็จการศึกษา

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(2) โครงการแนะแนว
การศึกษา และการ
เตรียมความพร้อมใน
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรม
การวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/
กิจการนิสิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย
กลยุทธ์
๑. สร้างผลสาเร็จของการวิจัย
ให้อยู่ในระดับผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ต่อสถาบันและสังคม

เป้าประสงค์
๑.๑ คณาจารย์มีผลงาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ

๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ นิสิต ชุมชน ๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์
และองค์กรในชุมชน พัฒนาโจทย์ เขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อ
วิจัยและมีการทาวิจัยร่วมกัน
ขอรับทุนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ จานวนผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ/งานวิจัย
ที่ได้รับการยอมรับและใช้
ประโยชน์ระดับชาติมีการ
กาหนดและส่งเสริมระบบ
งานวิจัยของสถาบัน/คณะ

แผน/แผนงาน/
โครงการ
มีจานวนโครงร่างวิจัย 2.) แผนงานวิจัยเพื่อ
ที่เสนอขอรับทุนภายใน พัฒนาสังคมและสร้าง
ร้อยละ ๕0 ของจานวน องค์ความรู้ใหม่
อาจารย์ประจา
เป้าหมายดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรม
การวิจัย/
สานักวิจัย
และบริการ
วิชาการ
สู่สังคม/
คณะวิชา

๒.๑.๑ มีจานวนโครงร่างวิจัย ร้อยละ ๓0 ของจานวน (2.1) แผนงานส่งเสริม
ที่เสนอขอรับทุนภายในและ อาจารย์ประจา
และสนับสนุนงานวิจัย
ทุนภายนอก
เพื่อพัฒนาสังคมและ
องค์ความรู้ใหม่
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๓. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มี
Peer Review ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

๔. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุน
ภายนอก/เป็นที่ปรึกษางาน
วิจัยจากชุมชนและองค์กร
ภายนอกมาดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาของสังคมร่วมกัน

แผน/แผนงาน/
โครงการ
๓.๑ เพื่อให้มีการนาผล
๓.๑.๑ จานวนอาจารย์ที่นา ร้อยละ 60
(2.2) แผนงาน
การวิจัย/งานสร้างสรรค์ไป เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม ของอาจารย์ประจา
สนับสนุนการเผยแพร่
เผยแพร่ต่อสังคมระดับ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตรนาเสนอ
ผลการวิจัย และการนา
ชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัย
ผลการนาเสนอ
๓.๑.๒ จานวนนิสิต
ร้อยละ ๑00 ของนิสิต ผลการวิจัยไปใช้
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ ที่จบการศึกษา นาเสนอ ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในที่
ผลงานวิจัย
(2.3) แผนงานการ
ประชุมระดับชาติและ
จัดทาวารสารทาง
นานาชาติ
วิชาการเพื่อเผยแพร่
3.1.3 จานวนอาจารย์
ร้อยละ 60
ผลการวิจัยและ
ประจาหลักสูตรมีการตีพิมพ์ ของอาจารย์ประจา
สนับสนุนการเขียน
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หลักสูตรตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานวิจัย
เป้าประสงค์

๔.๑ คณาจารย์ขอทุน
ภายนอกหรือเป็นที่ปรึกษา
งานวิจัยกับองค์กร
หน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด

๔.๑.๑ จานวนการเสนอขอ
ทุนวิจัย/การเป็นที่ปรึกษา
กับองค์กรภายนอกของ
อาจารย์ทั้งหมด

เป้าหมายดาเนินงาน

ร้อยละ ๓0 ของ
อาจารย์ทั้งหมด

(2.4) แผนงานพัฒนา
อาจารย์และนักวิจัย
ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรม
การวิจัย/
สานักวิจัย
และบริการ
วิชาการสู่
สังคม/
คณะวิชา

สานักวิจัย/
คณะกรรมการ
วิจัย/
คณะวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
พันธกิจที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(3.1) แผนพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

๑. มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่าง
ไกล และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้
ทางวิชาการต่างๆ มากขึ้น

๑.๑ พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการให้
บริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม

๑.๑.๑ ทุกคณะกาหนดชุมชน ทุกคณะวิชากาหนด
หรือองค์การเป้าหมายของการ อย่างน้อย 1 ชุมชน
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะ หน่วยงานในสถาบัน
และหน่วยงานภายนอก

๒. สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร
เพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย

๒.๑ สามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย

๒.๑.๑ ทุกคณะวิชามีการ
จัดทาแผนการให้บริการ
วิชาการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์การ

ทุกคณะวิชาจัดทา
(3.2) แผนงานการ
แผนการให้บริการอย่าง สร้างเครือข่ายการ
น้อย 1 แผน
พัฒนาการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

สานักวิจัยและ
การบริการ
วิชาการ
/คณะวิชา

๓. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสนับสนุน
การฝึกงานการมีงานทาของ
นิสิตและบัณฑิต

3.1 การเป็นสถาบันแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพตามความ
ต้องการของสังคมให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม

3.1.๑ มีการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ/ จัดตั้ง
ศูนย์เพื่อให้บริการวิชาชีพ
กับชุมชน

จัดตั้งศูนย์ ๑ ศูนย์

คณะกรรมการ
วิชาการ/
สานักวิชาการ/
คณะวิชา

(3.3) แผนการจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/
การจัดตั้งศูนย์เพื่อให้
บริการวิชาชีพกับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิจัยและ
การบริการ
วิชาการ
/คณะวิชา
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กลยุทธ์
๔. ส่งเสริมการให้บริการ
ความรู้และวิชาชีพ
ต่างๆ ของอาจารย์และนิสิตแก่
ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และการยอมรับ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

4.1 มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมให้ทุกคณะวิชามีการ
วางแผนการบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

4.1.1 หลักสูตรมีการ
บูรณาการด้านการบริการ
วิชาการสู่สังคมกับการเรียน
การสอน การวิจัย

อย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อหลักสูตร

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(3.4) แผนการบูรณา
การด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
วิชาการ/
สานักวิชาการ/
คณะวิชา

19

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ ๔ การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๑.๑ มีการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้
กับหน่วยงานภายนอก

๑.๑.๑ มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ศาสนาที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบันและ
ชุมชน
๑.๑.๒ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

อย่างน้อย ๑ โครงการ

๒. สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม ๒.๑ ส่งเสริมการบูรณาการ ๒.๑.๑ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เกี่ยวข้อง
คุณธรรม จริยธรรมใน
ของคณะวิชา
รายวิชาที่สอน

ร้อยละ ๘0 ของนิสิต
ในคณะวิชา

๑. ส่งเสริมการทากิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและสังคม

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(4.1) แผนงานอนุรักษ์
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
สานักกิจการ
นิสิต /
คณะวิชา

(4.2) แผนงานส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต เพื่อ
พัฒนาจิตอาสาและ
สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๓. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรม
และเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เพื่อ
สร้างทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ความสัมพันธ์ที่ดี

๓.๑ พัฒนานิสิตให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้มีภาวะผู้นาที่มี
จิตอาสาและพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ความสัมพันธ์ที่ดี

๓.๑.๑ จานวนกิจกรรมที่
นิสิตจัดทาโครงการด้าน
ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ความสัมพันธ์

อย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อคณะวิชา

แผน/แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(4.3) แผนงานส่งเสริม สานักกิจการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นิสิต /
ภายในและภายนอก
คณะวิชา
ชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาบุคลากร
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
เป้าหมายดาเนินงาน

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(5.1) แผนงานพัฒนา
บุคลากรด้านการเพิ่ม
วุฒิการศึกษา และการ
กาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาอาจารย์ประจา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพโดยคานึงถึงความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน

๑.๑ คณาจารย์มีศักยภาพ
สูงขึ้นสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ได้

๑.๑.๑ ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ทาวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ และผลงาน
วิจัย
๑.๑.๒ จานวนอาจารย์ประจา
และสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
๑.๑.๓ จานวนอาจารย์ประจา
ขอตาแหน่งวิชาการ

อย่างน้อยร้อยละ ๖0
ทาวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ

๒. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและ
และสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน

๒.๑.๑ จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้รับการ
อบรม สัมมนา
๒.๑.๒ จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการอบรม
สัมมนา

ร้อยละ ๑00 อาจารย์ (5.2) แผนงานพัฒนา
ประจาได้รับการอบรม/ บุคลากรให้พัฒนา
สัมมนาอย่างน้อย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ ๕0 /ได้รับการ
อบรม/สัมมนา

อย่างน้อยร้อยละ ๒0
ได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๒0 ที่
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์/
คณะวิชา

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์/
คณะวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
บริหารจัดการ และการบริการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.๑ มีการนาระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มาใช้ในการบริหารงาน
ทุกด้านของมหาวิทยาลัย

๑.๑.๑ ระดับการประเมินผล ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงาน

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(5.3) แผนงานการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
กระบวนการจัดการ

๒. พัฒนาระบบและช่องทาง
การจัดการความรู้แก่บุคลากร
จากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ มีการพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ด้านช่องทางการจัดการ
ความรู้ จากการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะ
วิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒.๑.๑ คณะวิชามีการใช้
ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาเผยแพร่การจัดการ
ความรู้ของคณะ

(5.4) แผนงานการ
จัดการความรู้ด้วยการ
ใช้ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

คณะวิชา/สถาบัน
ใช้ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มาเผยแพร่การจัดการ
ความรู้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
งานระบบ
เทคโนโลยี
/วิทยาลัย
การศึกษาผ่าน
ระบบ
เครือข่าย
วิทยาลัย
การศึกษาผ่าน
ระบบ
เครือข่าย
/คณะวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์
๑. การจัดทาระบบงบประมาณ
ประจาปีตามภารกิจและ
โครงการยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
๑.๑ จัดทางบประมาณ
ประจาปีตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

๑.๑.๑ มีงบประมาณ
ครบทุกภารกิจ
ประจาปี
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ครบถ้วน
๑.๑.๒ สัดส่วนงบประมาณ
ระหว่างรายจ่ายประจา และ
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(5.5) แผนงานจัดทา
ระบบงบประมาณ
ประจาปี
ของมหาวิทยาลัย
(5.6) แผนงาน
วิเคราะห์รายรับและ
รายจ่ายตามโปรแกรม
การศึกษา
(5.7) แผนงานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
อธิการบดี
/คณะวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา

๑.๑ พัฒนาระบบและ
๑.๑.๑ หลักสูตรที่มีการ
กลไกการจัดการศึกษาและ ปรับปรุงได้รับการพิจารณา
บริหารหลักสูตรให้เป็นไป จากสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานคุณภาพ

๒. ปรับปรุงรูปแบบ
และระบบการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาระดับ
หลักสูตร

๒.๑ ปรับปรุงรูปแบบและ
ระบบการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และ
เกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒.๒ พัฒนาระบบเอกสาร
และหลักฐานเพื่อเตรียม
พร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก

เป้าหมายดาเนินงาน
ร้อยละ ๑00

๒.1.๑ ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประกัน
จัดหาอาจารย์ประจาและ
คุณภาพการศึกษา
ปัจจัยเกื้อหนุนให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

แผน/แผนงาน/
โครงการ
(5.8) แผนงานพัฒนา
ระบบและฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- สานักประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา
-สานักวิชาการ
-สานักกิจการ
นิสิต
- สานัก
อธิการบดี
คณะกรรมการ
วิชาการ
-คณะวิชา

๒.2.1 ทุกคณะวิชาพัฒนา ผ่านเกณฑ์การประกัน
ระบบเอกสารและหลักฐาน คุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
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แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ
๒.การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การศึกษา

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทุก
ระดับสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนา/ แผนงาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1.1) แผนงานปรับปรุงหลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรี
1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
1.4) แผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์
1.5) แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
1.6) แผนงานการพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ
ระดับอุดมศึกษา
1.7) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิต สื่อการศึกษา
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้
พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๒. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่
การวิจัย
2.1) แผนงานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและ
องค์ความรู้ใหม่
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การ
สนับสนุนทุกพันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
2.3) แผนงานการจัดทาวารสารทางวิช าการเพื่อเผยแพร่ผ ลการวิจัยและ
สนับสนุนการเขียนบทความ
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
๔. แผนการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมชมรมนิสิตเพื่อพัฒนาจิตอาสาและสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
4.3) แผนงานส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน
5) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการกาหนดขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ
5.4) แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5) แผนงานจัดทาระบบงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
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รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
WESTERN UNIVERSITY
ประจาปีงบประมาณ 2558
แผนและงบประมาณแบ่งตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
รายการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ด้านการเรียนการสอน
1) เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
2) แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3) ด้านแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ/องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5) ด้านเงินสนับสนุนหมวดทรัพย์สินและอุปกรณ์การศึกษา
6) ด้านเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจา
7) ด้านเงินค่าตอบแทน(เงินเดือน)
8) ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/ประสานงาน
รวม

งบประมาณที่ได้

งบประมาณขอตั้ง
ปี 2558

ยอดรวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1,476,209.00

11,975,000.00
732,500.00
ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าซ่อมบารุง ปป.อาคารและ
งานก่อสร้าง

104,631,300.00
1,221,500.00
239,011,371.86
200,000.00
359,247,880.86
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