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ค าน า 
 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีการผลิตก าลังคนระดับสูงสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest ) ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันได้ด าเนินการ
ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒ ๕๕9 นี้ มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือการน าไปสู่การ
จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะน าไปสู่เป้าหมายแห่งการส าเร็จร่วมกันในทุกประการ 
 
 
 
 
   

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕9 
 
 

1. ปรชัญาของมหาวิทยาลัย 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคดิ (The Power of Thought We Aim The Highest) 
 

2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน  
 

3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย         
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.2 ด้านการวิจัย   
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

ของชุมชนท้องถิ่น 
3.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้

ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
3.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
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4. อัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์และเอกลักษณ ์

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น  (IDWTU : Identity of Western University) 
Intellectual  :    เป็นปัญญาชน   Development  :    พัฒนาคนดี 
Work Ability  :    ปฏิบัติงานมีทักษะ  Talent   :    มีสมรรถนะพิเศษ 
Unity   :    ร่วมมือ สามัคค ี

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (UWTU : Uniqueness of Western University) 
United creative    :    ร่วมมือกันสร้างสรรค ์    Wisdom            :    ช้ันน าทางปัญญา 

            Technology           :    พัฒนาด้วยเทคโนโลยี     Universality              :    ผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง 
 
 
วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย    
 1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
3)  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ 
5)  บริหารจดัการองค์กร ท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
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โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีสถานท่ีท าการของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่  ๖๐๐ หมู่ ๑๑ ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 71170 

๑.๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
รหัสไปรษณีย์ 12150 

๑.๓ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ตั้งอยู่เลขท่ี 123 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นยังมีศูนย์ประสานงานการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและหรือเข้าเรียนบนระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (WTU-TV Online) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนพัฒนา 5 ปี 
 การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจะประเมินด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) ของการบริหารมหาวิทยาลัย และส่วนท่ีสอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจะประเมินด้านโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได้ 
ดังนี ้
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 ด้านการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบห้องเรียน และระบบการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
(WTU Cyber U) 

   2. มีหลักสูตรให้เลือกเรยีนที่หลากหลายและเป็นหลกัสูตรที่ผา่นสภามหาวิทยาลัย มีคุณภาพ
ตามก าหนด ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

   3. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเน้นการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัย 

   4. มีอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านท่ีหลากหลาย ท าให้สามารถสอนหลายคณะและจัดระบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ 

   5. มีระยะการเรียนการสอนทางไกลที่มีความทันสมัย 
   6. มีสื่อการศึกษาหลากหลายนิสิตสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
   7. มีระบบการสอบและการออกข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

8. มีเครือข่ายการเรียนรู้และการให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทุกภาคของ
ประเทศ 

 ด้านการจัดการศึกษา 
1. นิสิตอาจมีปัญหาเรื่องเวลาในการศึกษา การควบคุมตนเอง การขาดเพื่อนและการไม่
สามารถสอบถามได้สะดวก 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างแพร่หลายและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต้องใช้
เวลานาน 
3. มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถผลิตสื่อได้ทุกวิชาเนื่องจากขาดบุคลากร 
4. การศึกษาทางไกล นิสิตที่ไม่สนใจศึกษาตามค าแนะน า จะไม่สามารถสอบผ่านตามเวลาที่
ก าหนดไว้ 
5. ศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคยังไม่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทุกเรื่อง และ
กิจกรรมนิสิตยังมีน้อย 
6. อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นส่วนใหญ่มีอายุมาก  
การพัฒนาอาจารย์ใหม่ๆ ต้องใช้เวลา 

 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 
9. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานพัฒนาองค์ความรู้อื่น 
10. การวิจัยเน้นทั้งทางด้านพื้นที่ในเขตที่ตั้ งมหาวิทยาลัยและก าหนดเรื่องงานวิจัยที่จะ
น าไปแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 
7. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ก าลังอยู่ในระยะด าเนินการหลายเรื่อง จึงไม่สามารถเผยแพร่
ได้ในปัจจุบัน 

 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแกส่งัคม 
11. มหาวิทยาลยัมีบุคลากร หน่วยงาน อาคาร สถานท่ีพร้อมให้บรกิารวิชาการ และได้
ให้บริการวิชาการด้านสาธารสุขแก่ประชาชนในหลายโครงการ 
 
 

 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแกส่งัคม 
8. บุคลากรมีภาระงาน จึงท าให้การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมยังไม่เต็มที่ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสอดแทรก
ในเนื้อหาวิชาที่สอน 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
9. นิสิตนอกศูนย์บริการหลักเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน้อย 

 ด้านบริหารจัดการ 
13. มหาวิทยาลัยมีแผนล่วงหน้าระยะ 5 ปี และมีการถ่ายทอดสู่แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 
14. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ตามโครงสร้าง 
15. การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมบริการท าให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 
16. มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินและงบประมาณตามมาตรฐานสากลและมีการพัฒนาและ
จัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น 
17. มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ 
 

 ด้านบริหารจัดการ 
10. ยังขาดการประเมินแผนและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
11. มหาวิทยาลัยมีภารกิจมากขึ้น ท าให้องค์กรปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน อาจท าให้งานล่าช้า 
12. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
13. การแข่งขันของสถาบันระดับอุดมศึกษามีสูงท าให้จ านวนนิสิตอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
14. ยังขาดบุคลากรระดับอาจารย์เฉพาะด้านจึงจ าเป็นต้องใช้วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
15. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก การผลิตงานวิชาการจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
16. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ค่อนข้างน้อย 
17. บุคลากรมหาวิทยาลัยยังอยู่ในช่วงการปรับค่านิยมร่วมในการพัฒนางานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 

 ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพแกส่งัคม 
20. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาการ
และวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
21. มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนาและสร้างทักษะแก่บุคลากร ส่งเสริมการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ 
22. มหาวิทยาลัยมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
23. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกกคาม (Threat) 

 ด้านเศรษฐกิจ 
1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีศักยภาพและความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร  
ที่จะช่วยผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาการจัดการ 
วิศวกรรมศาสตร์ และด้านสาธารณสุข  
2. ความต้องการแรงงานระดับสูงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ 

 ด้านเศรษฐกิจ 
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท าให้ต้องใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น 

 

 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. การพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล จะส่งเสริมให้มีผู้สนใจเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน 

 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน จะท าให้ความต้องการของผู้เรียนไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาสูงกว่า 
4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยี  
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 

 ด้านสังคม 
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ท าให้ความต้องการแรงงานด้านสาธารณสุขเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น การเตรียมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นความจ าเป็น
อย่างมาก 
6. มหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะท าหลักสูตรสนองความต้องการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 ด้านสังคม 
5. จ านวนประชากรวัย 18 - 21 ปี ลดลง ท าให้จ านวนผู้ต้องการเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนลดน้อยลง 
6. สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมาก การแข่งขันกันเพ่ือจัดการศึกษาสนองความต้องการมีมาก
เช่นเดียวกัน 

 
 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ 

7. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในสาขาวิชา
ต่างๆ รวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ 
7. ระบบบริหารจัดการขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีทั้งที่เป็นผลกระทบเชิงโอกาส และภาวะคุกคามตลอดจนขีดสมรรถนะภายในของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ การก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานตลอดจนแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 โดย มีรายละเอียดที่จะ
น าเสนอดังตารางต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ แผนพัฒนา/ แผนงาน 
๑.การพัฒนาระบบการเรยีน 
การสอนอย่างมีคณุภาพ 
 
๒.การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสรา้ง 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
การศึกษา 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นการผลิตบณัฑติทุก 
ระดับสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 

1.  แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
1.1)  แผนงานปรับปรุงหลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรี 
1.2)  แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
1.3)  แผนงานจัดหาและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 
1.4)  แผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.5)  แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ 
1.6) แผนงานการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา 
1.7) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต 
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิต สื่อการศึกษา 
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา 
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
1.12)  แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

 พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย ๒. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่ 
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
2.3) แผนงานการจัดท าวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพรผ่ลการวิจัยและสนบัสนุนการ
เขียนบทความ 
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร ์ พันธกิจ แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 

3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

๔. แผนการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมชมรมนิสิตเพื่อพัฒนาจิตอาสาและสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.3) แผนงานส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน 

 พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ :  การสนับสนุน 
ทุกพันธกิจ 

5)  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการก าหนดขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ 
5.4) แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5.5) แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา 
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕9 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและมีความทันสมยั
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ทีส่อดคลอ้ง
กับความต้องการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
๒. จัดหลักสตูรในสาขาวิชาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาการ 
 
 
 
๓. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
โดยค านึงถึงทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

๑.๑ มีกลไกการเปดิปรับปรุง
และการปิดหลักสตูรตาม
แนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
๒.๑ ทุกหลักสตูรทีม่อีงค์กร
วิชาชีพก ากับ ดูแลมาตรฐาน
การศึกษา จนเป็นท่ียอมรับ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 
๓.๑ มีการเสรมิสร้างการเรียนรู้
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที ่
บุคคลองค์กรหรือชุมชนภายนอก 
มีส่วนร่วมพัฒนา 
๑.๑.๒ จ านวนหลักสตูร 
ทุกหลักสูตรผา่นการอนุมตัิจาก
สภามหาวิทยาลยั 
๑.๑.๓ จ านวนหลักสตูรทีเ่สนอผ่าน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
๒.๑.๑ จ านวนหลักสตูร 
ทุกหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ
ก ากับดูแลผ่านความเห็น 
ชอบจากองค์กรวิชาชีพ 
 
 
๓.๑.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทุกคนได้รับการอบรม 
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนหลักสตูรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

๑.แผนพัฒนาคณุภาพ 
วิชาการ 
๑.๑) แผนงานปรับปรุง 
หลักสตูรเดิมระดับปริญญา
ตร ีปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
 
 
 
๑.๒) แผนพัฒนาหลักสูตร
ใหม ่
 
 
 
 
๑.3) แผนงานจัดหา 
และพัฒนาอาจารย ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

คณะกรรมการ 
วิชาการและ 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

๔. การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัย
เกื้อหนุนสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๕. พัฒนาระบบและการรายงานผล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๖. พัฒนาความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทบทวนผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของนิสิตและจัดท ารูปแบบการ 
ด าเนินการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ 
หลักสตูรตา่งๆ 
 

๓.๒ มีการพัฒนากระบวน 
การสอนและการประเมิน 
ผลการศึกษา 
 
๔.๑ มีกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้นิสติผา่นช่องทาง
ต่างๆ 
  
๕.๑ พัฒนาการรายงานผล 
การด าเนินการรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
๖.๑ พัฒนาความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นิสิตและจัดท าการทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรต่างๆ 
 

 
 
 
 
๔.๑.๑ ทุกรายวิชาที่เปดิสอนมีการ
ถ่ายทอดความรูม้ากกว่าหนึ่ง
ช่องทางครบทุก 
 
๕.๑.๑ มผีลการด าเนินการ 
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมาพัฒนาการเรยีน
การสอน 
๕.๑.๒ มีการน าผลการประเมิน
การด าเนินงานของหลักสูตรมา
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการศึกษา 
ในทุกหลักสูตร 
 
๖.๑.๑ มรีายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
จัดท าแบบสอบถามส ารวจ
ความพึงพอใจของนิสิต 
ทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการอยา่งน้อย 
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในรอบ 
ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
๑.4) แผนงานพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ ์
 
๑.5) แผนงานพัฒนา 
ระบบและกลไก 
การจัดการศึกษาตาม 
มาตรฐานคุณภาพ 
1.6) แผนงานการพัฒนา
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอดุมศึกษา 
 
๑.7) แผนงานทบทวน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
ศึกษาของนิสิต 
(1) โครงการพัฒนา 
คุณภาพหลักสตูรสู ่
มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 

   (2) โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมมาตรฐานคณุภาพ 
การศึกษาและกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
1.8) แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บรกิารแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาคณาจารย์ใหม้ีความรู้และ
ความเข้าใจในการผลติสื่อการศึกษา
รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมการประเมินผลการใช้สือ่การ
เรียนการสอนและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารยไ์ด้ผลิตสื่อการศึกษา 
ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสิ่งอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ มีการประเมินผลการใช้สื่อ
การเรยีนการสอนและน าผลการ 
ประเมินมาปรบัปรุงสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ จ านวนสื่อประเภท 
ต่างๆ ที่อาจารยผ์ลติ 
เพื่อใช้ในการเรียน 
ของวิชาที่เปิดในปีการ 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๑ ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนิสิตที่เรียนโดยใช้สื่อตา่งๆ 
 
 

ร้อยละ ๘0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๘0  
 
 
 

1.9) แผนงานการพัฒนา
คณาจารย์ด้านการผลิต
สื่อการศึกษา 
1.10) แผนงานการผลิตสื่อ
ทางการศึกษา 
(1) โครงการผลติ
สื่อการศึกษา เพื่อการเรียน
การสอน 
(2) กิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้ด้านการผลิตสื่อ 
แก่บุคลากร 
 
1.11) แผนงานการ
ประเมินผลการใช้และการ
ปรับปรุงสื่อการเรยีนการ
สอน 

คณะกรรม 
การวิชาการ
และ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัหาปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้
ด้านกายภาพ 
 

 

๓.๑ มรีะบบเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็และอุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการนสิิตอย่างเพียงพอ 
ใหเ้กิดความสะดวกและคล่อง 
ตัวในการใช้ 

๓.๑.๑ ระดับความพึงพอใจ 
ของนิสิตด้านระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็และอุปกรณ์ใน 
การให้บริการนสิิตอย่างเพียงพอ 

 มีค่าเฉลีย่ความ 
พึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ 

1.12) แผนงานการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ที่
เหมาะสมกับการเรยีนรู ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศกึษา 
พันธกิจที่ ๑ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บรกิารแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  
E-learning ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ มีการพัฒนาระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ มีจ านวนสื่อประเภทต่างๆ 
ที่อาจารย์ผลิตเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 
๑.๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
นิสิตที่ต่อระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็และอุปกรณ์ในการ
ให้บริการนสิิต 
 
 

ร้อยละ ๘0 ของวิชาที่เปิด
ในปีการศึกษา ร้อยละ ๘0  
 
 
 
 
 
  

1.1) แผนงานพัฒนา 
คุณภาพสื่อทางไกล 
(1) โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
E-Learning  
(2) กิจกรรมผลติสื่อ 
E-Learning  
(3) กิจกรรมผลติสื่อ 
ทางไกล 
1.2) แผนการบริหาร
จัดการ ด้านการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(1) กิจกรรมการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการ
บริหารจดัการ 
(2) โครงการแนะแนว
การศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษา 

คณะกรรม 
การวิชาการ
และ
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒. การบริหารจดัการด้านการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบยีน
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

๒.๑ สนับสนุนให้บณัฑติสอบขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
องค์กร 
 

๒.๑.๑ จ านวนนสิิตที่สอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน 
การสอบครั้งแรก 
๒.๑.๒ ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๑.๓ ร้อยละของบัณฑิต 
มีงานท าภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 
 

ร้อยละ ๖0 
 
 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๖0 
 
บัณฑิตมีงานท าภายใน ๑ ปี
หลังส าเร็จการศึกษา 
 

 คณะกรรม 
การวิชาการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร/ 
กิจการนิสติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
พันธกิจที่ ๒ การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. สรา้งผลส าเร็จของการวิจัยให้อยู่ 
ในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ต่อสถาบันและ
สังคม 
 
 
 
 
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ นสิิต ชุมชน 
และองค์กรในชุมชน พัฒนาโจทยว์ิจัย
และมีการท าวิจัยร่วมกัน 
 
 
๓. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มี Peer Review ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
 
 
 
 

๑.๑ คณาจารย์มผีลงาน 
ทางวิชาการ/วิชาชีพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
 
 
 
๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย ์
เขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 
๓.๑ เพื่อให้มีการน าผล 
การวิจัย/งานสร้างสรรค์ไป
เผยแพรต่่อสังคมระดับ 
ชาติและนานาชาต ิ
  
 

๑.๑.๑ จ านวนผลงานทาง 
วิชาการ/วิชาชีพ/งานวิจัย  
ที่ได้รับการยอมรับและใช้ 
ประโยชนร์ะดับชาติมีการ 
ก าหนดและส่งเสริมระบบ 
งานวิจัยของสถาบัน/คณะ  
 
 
๒.๑.๑ มีจ านวนโครงรา่งวิจัยที่
เสนอขอรับทุนภายในและทุน
ภายนอก 
 
  
๓.๑.๑ จ านวนอาจารย์ที่น า 
เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
๓.๑.๒ จ านวนนสิิต 
ปริญญาโทและปรญิญาเอกท่ี
น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ระดับชาติและนานาชาต ิ

มีจ านวนโครงร่างวิจัย 
ที่เสนอขอรับทุนภายใน 
ร้อยละ ๕0 ของจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
ร้อยละ ๓0 ของจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 
 
 
ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 
ร้อยละ ๑00 ของนิสิต 
ที่จบการศึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 

2.) แผนงานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาสังคมและสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
 
 
 
 
 
(2.1) แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและ 
องค์ความรู้ใหม ่
 
(2.2) แผนงานสนับสนุน
การเผยแพร่ผลการวิจัย 
และการน าผลการน าเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
(2.3) แผนงานการจัดท า
วารสารทางวิชาการเพื่อ
เผยแพรผ่ลการวิจัยและ
สนับสนุนการเขียนบทความ 

คณะกรรม 
การวจิัย/ 
ส านักวิจัย 
และบริการ 
วิชาการ 
สู่สังคม/ 
คณะวิชา 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
วิจัย/ส านักวิจัย 
และบริการ 
วิชาการสู่สังคม/ 
คณะวิชา 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
๔. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุน 
ภายนอก/เป็นท่ีปรึกษางาน 
วิจัยจากชุมชนและองค์กรภายนอกมา
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
๔.๑ คณาจารย์ขอทุนภายนอก
หรือเป็นท่ีปรึกษางานวิจัยกับ
องค์กร หน่วยงานภายนอก 
 
 

3.1.3 จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
๔.๑.๑ จ านวนการเสนอขอ 
ทุนวิจัย/การเป็นที่ปรึกษา 
กับองค์กรภายนอกของอาจารย์
ทั้งหมด 
 
 

ร้อยละ 60 ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
 
 
ร้อยละ ๓0 ของอาจารย์
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
(2.4) แผนงานพัฒนา
อาจารย์และนักวิจัย 
ด้านจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย ์
 

 
 
 
 
 
ส านักวิจัย/
คณะกรรมการ
วิจัย/ 
คณะวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน 
พันธกิจที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้
มีการเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆ มากข้ึน 
 
 
๒. สรา้งภาคีเครือข่ายพันธมิตร  
เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
๓. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อสนบัสนุนการฝึกงานการมี
งานท าของนิสิตและบณัฑิต 
 

๑.๑ พัฒนาระบบและ 
กลไกการบริหารจัดการให ้
บริการวิชาการแกส่ังคมที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
๒.๑ สามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 
 
 
3.1 การเป็นสถาบันแห่ง 
การเรยีนรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพตามความต้องการของ
สังคมให้เป็นทีย่อมรับของสังคม 

๑.๑.๑ ทุกคณะก าหนดชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายของการให้บรกิาร
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะ หน่วยงานใน
สถาบันและหน่วยงานภายนอก 
 
๒.๑.๑ ทุกคณะวิชามีการจัดท า
แผนการให้บริการ 
วิชาการโดยเน้นการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ 
องค์การ 
 
3.1.๑ มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ/จัดตั้งศูนยเ์พื่อให้บริการ
วิชาชีพกับชุมชน 
 

ทุกคณะวิชาก าหนดอยา่ง
น้อย 1 ชุมชน 
 
 
 
 
ทุกคณะวิชาจัดท าแผนการ
ให้บริการอย่างน้อย 1 แผน 
 
 
 
 
จัดตั้งศูนย ์๑ ศูนย ์
 

(3.1) แผนพัฒนาคณุภาพ
การให้บริการ 
 
 
 
 
(3.2) แผนงานการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
(3.3) แผนการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ/ 
การจัดตั้งศูนย์เพื่อให ้
บริการวิชาชีพกับชุมชน 

ส านักวิจัยและ
การบริการ 
วิชาการ 
/คณะวิชา 
 
 
ส านักวิจัยและ
การบริการ 
วิชาการ 
/คณะวิชา 
 
 
คณะกรรมการ
วิชาการ/ 
ส านักวิชาการ/ 
คณะวิชา 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔. ส่งเสริมการให้บริการความรู้และ
วิชาชีพต่างๆ ของอาจารย์และนสิติ 
แก่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
และการยอมรับ 
 
 
 

4.1 มีการก ากับตดิตามส่งเสรมิ
ให้ทุกคณะวิชามีการวางแผน
การบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการ
บริการวิชาการแกส่ังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

4.1.1 หลักสตูรมีการบรูณาการ
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
กับการเรยีนการสอน การวิจัย 
 
 
 
 

อย่างน้อย 1 โครงการ 
ต่อหลักสตูร 
 

(3.4) แผนการบูรณาการ
ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ/ 
ส านักวิชาการ/ 
คณะวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ ๔ การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมการท ากิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
๒. สอดแทรกความรูด้้านคณุธรรม
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
๓. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรม 
และเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ความสัมพันธ์ที่ด ี
 

๑.๑ มีการจดักิจกรรม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
๒.๑ ส่งเสริมการบูรณาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม คณุธรรม 
จริยธรรมในรายวิชาที่สอน 
 
 
๓.๑ พัฒนานิสิตให้เป็นผู ้
ใฝ่เรียนรู้มีภาวะผู้น าที่ม ี
จิตอาสาและพัฒนาทักษะ 
การใช้ชีวิตและทักษะ
ความสัมพันธ์ที่ด ี

๑.๑.๑ มีกิจกรรมทีส่่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ศาสนาท่ีเกิดประโยชน์และสรา้ง
คุณค่าต่อสถาบันและชุมชน 
๑.๑.๒ นิสติเข้าร่วมกิจกรรม 
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของ 
มหาวิทยาลยั 
 
๒.๑.๑ นิสติเข้าร่วมกิจกรรม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของคณะวิชา 
 
 
๓.๑.๑ จ านวนกิจกรรมทีน่สิิต
จัดท าโครงการด้านทักษะการใช้
ชีวิตและทักษะความสัมพันธ์ 

อย่างน้อย ๑ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๘0 ของนิสติ 
ในคณะวิชา  
 
 
 
อย่างน้อย 1 โครงการ 
ต่อคณะวิชา 
 

(4.1) แผนงานอนุรักษ์และ
เผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
(4.2) แผนงานส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต เพื่อพัฒนา
จิตอาสาและสร้างเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
 
(4.3) แผนงานส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
ภายในและภายนอกชุมชน 
 

ส านักกิจการ 
นิสิต/คณะวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักกิจการ 
นิสิต/คณะวิชา 
 
 

 
 
 
 



22 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาบุคลากร 
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
ค านึงถึงความรู้และประสบการณ ์
ในการท างาน 
 
 
 
 
 
๒. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนได้พัฒนาตนเอง  
 
 
 

๑.๑ คณาจารยม์ีศักยภาพ 
สูงขึ้นสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานสามารถรองรับ 
การเปลีย่นแปลงทางสังคมได้ 
 
 
 
 
 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหม้ี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน 

๑.๑.๑ ร้อยละของอาจารย ์
ประจ าที่ท าวิจัยและเผยแพร ่
ผลงานวิชาการ และผลงาน วิจัย 
๑.๑.๒ จ านวนอาจารย์ประจ า 
และสายสนับสนุนท่ีศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
๑.๑.๓ จ านวนอาจารย์ประจ า 
ขอต าแหน่งวิชาการ 
 
๒.๑.๑ จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรได้รับการอบรม สัมมนา 
๒.๑.๒ จ านวนบุคลากรสาย 
สนับสนุนได้รบัการอบรม สัมมนา 
 

อย่างน้อยร้อยละ ๖0 ท า
วิจัยและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
 
อย่างน้อยร้อยละ ๒0 ได้
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ ๒0 ที่ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละ ๑00 อาจารย์
ประจ าไดร้ับการอบรม/
สัมมนาอยา่งน้อย 
ร้อยละ ๕0 /ได้รับการ
อบรม/สัมมนา 

(5.1) แผนงานพัฒนา
บุคลากรด้านการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา และการก าหนด
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
(5.2) แผนงานพัฒนา
บุคลากรให้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
ทรัพยากร 
มนุษย/์คณะวิชา 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบรหิาร 
ทรัพยากร 
มนุษย/์คณะวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการ 
และการบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
๒. พัฒนาระบบและช่องทางการ
จัดการความรู้แก่บุคลากรจากการใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 

๑.๑ มีการน าระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารงานทุกด้านของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
๒.๑ มีการพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจให้กับบุคลากรดา้น
ช่องทางการจัดการความรู้  
จากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้กับคณะวิชาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๑ ระดับการประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งาน 
 
 
 
๒.๑.๑ คณะวิชามีการใช้ช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเผยแพร่การ
จัดการความรู้ของคณะ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
คณะวิชา/สถาบัน 
ใช้ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
มาเผยแพร่การจัดการ
ความรู้ ร้อยละ 100 
 

(5.3) แผนงานการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อกระบวนการจดัการ  
 
 
 
 
(5.4) แผนงานการจัดการ
ความรู้ด้วยการใช้ช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
งานระบบ 
เทคโนโลย ี
/วิทยาลัย 
การศึกษาผ่าน 
ระบบเครือข่าย 
 
วิทยาลัย 
การศึกษาผ่าน 
ระบบเครือข่าย 
/คณะวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. การจดัท าระบบงบประมาณ 
ประจ าปตีามภารกิจและโครงการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

๑.๑ จัดท างบประมาณประจ าปี
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

๑.๑.๑ มีงบประมาณประจ าป ี
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ครบถ้วน 
๑.๑.๒ สดัส่วนงบประมาณ 
ระหว่างรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายตามยุทธศาสตร ์
 

ครบทุกภารกจิ (5.5) แผนงานจดัท าระบบ
งบประมาณประจ าป ี
ของมหาวิทยาลัย 
(5.6) แผนงานวิเคราะห์
รายรับและรายจ่ายตาม
โปรแกรมการศึกษา 
(5.7) แผนงานพัฒนา
ระบบควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

ส านัก 
อธิการบด ี
/คณะวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร 
พันธกิจที่ ๕ การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
แผน/แผนงาน/ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ ์
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 
๒. ปรับปรุงรูปแบบและระบบการเรียน
การสอนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพ
ทางการศึกษาระดบัหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

๑.๑ พัฒนาระบบและ 
กลไกการจัดการศึกษาและ 
บริหารหลักสตูรใหเ้ป็นไป 
ตามมาตรฐานคณุภาพ 
 
๒.๑ ปรับปรุงรูปแบบและ 
ระบบการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานวิชาชีพพัฒนา
หลักสตูรตามเกณฑ ์
มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
๒.๒ พัฒนาระบบเอกสาร 
และหลักฐานเพื่อเตรียม 
พร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๑.๑.๑ หลักสูตรที่มกีารปรับปรุง
ไดร้ับการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลยั 
 
 
๒.2.๑ ทุกคณะ/ทุกหลักสตูร
จัดหาอาจารย์ประจ าและปัจจยั
เกื้อหนุนให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
๒.2.2 ทุกคณะวิชาพัฒนาระบบ
เอกสารและหลักฐานเพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก 

ร้อยละ ๑00 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

(5.8) แผนงานพัฒนา
ระบบและฐานข้อมลูการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 

- ส านักประกัน 
คุณภาพทาง 
การศึกษา 
-ส านักวิชาการ 
-ส านักกิจการ 
นิสิต 
- ส านัก 
อธิการบด ี
คณะกรรมการ
วิชาการ 
-คณะวิชา 
 
 
 

 


	2559
	2559-2

