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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) มา

แจกแจงรายละเอียดสู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และกลไกในการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2560 นี ้ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และค านึงถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต ที่เน้นทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และปัจจัยเสริม ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการเสริม
หลักสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมให้นิสิต เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ เป็นไปตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 นี ้จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ทุกหน่วยงานจะน าไปใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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แผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา 2560 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest) 
 
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง
และยั่งยืน 
 
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

และต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
3.2 ด้านการวิจัย   
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธ ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์

ของชุมชนท้องถิ่น 
3.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้

ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

 
4. อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา   
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4.1 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IDWTU : Identity of Western University) 
Intellectual  :     เป็นปัญญาชน   
Development  :     พัฒนาตนดี 
Work Ability  :     ปฏิบัติงานมีทักษะ  
Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

             Unity   :     ร่วมมือ สามัคคี 
 

4.2 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (UWTU : Uniqueness of Western University) 
United creative    :     ร่วมมือกันสร้างสรรค์  
Wisdom   :     ชั้นน าทางปัญญา 

  Technology  :     พัฒนาด้วยเทคโนโลยี      
              Universality              :     ผลิตบัณฑิตดสีู่ระดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง 
 

5. วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็น

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
3)  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ  
4)  ส่งเสริมและสนับสนุน ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ 
5)  บริหารจัดการองค์กร ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

6. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ 
6.1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่600 หมู่ 11 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 
6.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งวัชรพล ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

12150 
6.3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีศูนย์ประสานงานการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและหรือเข้าเรียนบนระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (WTU-TV Online) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจะประเมินด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
บริหารมหาวิทยาลัย และส่วนที่สอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจะประเมินด้านโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
• ด้านการจัดการศึกษา • ด้านการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบห้องเรียน  และระบบการสอนผ่านระบบเครือข่าย 

(WTU - Cyber U) 
2. มีการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก 
3. เน้นการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นจุดเด่น มีองค์กรวิชาชีพก ากับ

ดูแลคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
5. มีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต ในการประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ 
6. มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน   

.1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนสู่สังคมอย่างแพร่หลาย 
2. ขาดสื่อการศึกษาด้านต ารา และหนังสือมีจ านวนน้อย 
3. ศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคไม่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทุกของพันธกิจ 
4. นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของบัณฑิตศึกษา 

• ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ • ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 

7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานพัฒนาองค์ความรู้อ่ืนๆ 

8. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
9. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยกับภายนอกร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
10. เป็นศูนย์กลางจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย์ 
11. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย 

5. บุคลากรมีการขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกจ านวนน้อย 
6. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติฐาน TCI 1 และระดับนานาชาติ ฐาน TCI 2 มีจ านวน
น้อย 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
• ด้านบริการวิชาการสู่สังคม • ด้านบริการวิชาการสู่สังคม 
12. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับชุมชนทั้งในเขตและเขต
ใกล้เคียงพื้นที่จัดตั้งของมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์จ านวนนอ้ย 
 

• ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม • ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสอดแทรกใน

เน้ือหาวิชาที่สอน 
8. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตน้อย 

• ด้านบริหารจัดการ • ด้านบริหารจัดการ 
14. มหาวิทยาลัยได้น าระบบการจัดการสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการงาน ทั้งด้านธุรการ 

การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพื่อการจัดการงานส านักงาน 
15. มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมแบบ VDO 

Conference 

9. งานขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากรลาออกบ่อย 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

 โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกกคาม (Threat) 
1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีศักยภาพและความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร ที่จะ

ช่วยผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. มีความต้องการแรงงานระดับสูงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ 
3. มีการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลส่งเสริมให้มีผู้สนใจเข้ามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในด้านการบริหารจัดการและการเรียน

การสอน 
5. มีการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุท าให้ความต้องการแรงงานด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูง

อาจมีมากขึ้น การเตรียมการผลิตและพัฒนาด้านสาธารณสุขจึงเป็นความจ าเป็นอย่างมาก 
6. มหาวิทยาลัยสามารถสนองความต้องการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
7. มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดสรร

ผลงานวิจัย 
8. นโยบายประชามคมอาเซียน ปี 2558 เปิดโอกาสให้สามารถขยายการศึกษาสู่นานาชาติ 
9. มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการท างานวิจัยทั้งด้านงบประมาณ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน 
2. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันจะท าให้ความต้องการขอผู้เรียนไปศึกษา

ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูงกว่า 
3. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีต่างๆ 

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 
4. จ านวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ท าให้จ านวนผู้ต้องการเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษามี

จ านวนลดน้อยลง 
5. สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมาก มีการแข่งขัน   
6. มีการแข่งขันในการให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศสูง 
7. มีคู่แข่งทางการศึกษาที่มากขึ้นและการท างานวิจัยมากขึ้น 
 

 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภาวะคุกคาม ตลอดจนถึงขีดสมรรถนะภายในของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564)  โดยมีรายละเอียดที่จะ
น าเสนอดังตารางต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนพัฒนา/ แผนงาน 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
1.1 แผนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดภูมิสังคม 
1.2 แผนพัฒนานิสิตด้านส านึกสาธารณะ 
1.3 แผนพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมและถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โดยส านึกบริหารงานกิจการนิสิต 
1.4 แผนงานสร้างเสริมส านึกสาธารณะของส านักกิจการนิสิต 
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาชีพ 
1.6 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้สอนและผู้เรียน 
1.7 แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
1.8 แผนงานการส่งเสริมและเพิ่มปริมาณคุณภาพอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ 
1.9 แผนงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 

2. แผนงานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
2.1 วางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ให้เกิดความ

สะดวกและคล่องตัวในการใช้ 
2.2 แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.3 แผนการจัดซ้ือต ารา/หนังสือตามหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
2.4 แผนการการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบตามเกณฑ์และตาม

มาตรฐานสากลพร้อมทั้งตามสัดส่วนของนิสิตที่เหมาะสม 
2.5 แผนการจัดห้องสอบ ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก ให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหาร
จัดการและบริการการศึกษา 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 

3. แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 
3.1 แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ 
3.2 แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.3 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมเข้าถึงผู้สอนและ

ผู้เรียนที่หลากหลาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560  
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนพัฒนา/ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 4. แผนพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4.1 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
4.2 แผนงานให้ความรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิขาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
4.3 แผนการจัดท าวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.4 แผนการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก 
4.5 แผนงานการพัฒนาระบบคลินิกวิจัยและส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
4.6 แผนงานอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
4.7 แผนงานการจัดท ากรอบการวิจัยด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม 
5.1 แผนการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงพาณิชย์              
5.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 แผนงานจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาทางวิชาชีพ          
5.4 แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการสู่

ชุมชน           
5.5 แผนงานการจัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6. แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
6.3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาชีพเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความคิดและการ

น าไปใช้ให้สังคม 
6.4 แผนงานการน างานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนพัฒนา/ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากร
การบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการ
ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ การสนับสนุนทุกพันธกิจ 7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

7.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7.2 แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบริหารความเสี่ยง 
7.5 แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดป้ายบอกจุดสถานที่ ชื่อต าแหน่งหน้าที่ ส่วนงานต่างๆ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 
7.7 แผนงานการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team 
7.8 แผนงานสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านที่พักอาศัยตามต าแหน่ง

หน้าที่ 
7.9 แผนงานสวัสดิการด้านนันทนาการส าหรับบุคลากรและนิสิต (เช่น สถานที่ออกก าลังกาย

ในที่ร่ม และกลางแจ้ง) 
7.10 แผนงานสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษ(เช่นค่าต าแหน่งวิชาการ, ค่า

ต าแหน่งงานระดับผู้บริหาร, โบนัส, เบี้ยขยัน เป็นต้น) 
7.11 แผนงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน(เช่น การศึกษาต่อ  การท า

ต าแหน่งวิชาการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การท าหนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการ
สอน  การเป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ) 

7.12 แผนงานประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษา 
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แผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา 2560 
รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แผนและงบประมาณแบ่งตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
   

รายการ งบประมาณท่ีได้ 
งบประมาณขอตั้ง 

ยอดรวมท้ังสิ้น หมายเหต ุ
ปี 2560 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
   

  

ด้านการเรียนการสอน 
   

  
1) ด้านกิจกรรมพฒันานิสิต 1,317,552 บาท 1,317,552 บาท 1,317,552 บาท  เงินสนับสนนุกจิกรรมพัฒนานิสิต 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย      
2) ด้านแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพฒันาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 7,636,000 บาท 7,636,000 บาท 7,636,000 บาท  เงินสนับสนนุการวิจัยของบุคลากร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ      
3) ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม 657,161 บาท 657,161 บาท 657,161 บาท  เงินสนับสนนุการบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
4) ด้านการส่งเสริมการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 131,218 บาท 131,218 บาท 131,218 บาท  เงินสนับสนนุกจิกรรมพัฒนานิสิต 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      
5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1,184,043 บาท 1,184,043 บาท 1,184,043 บาท เงินค่าใช้จา่ยและโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

6) ด้านเงินสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรประจ า 1,181,000 บาท 1,181,000 บาท 1,181,000 บาท เงินสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 

7) ด้านการประชาสัมพันธ์และรบัสมัคร - - -  

8) ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/ประสานงาน 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท เงินค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการประชุม/การประสานงาน 
กับหน่วยงานภายนอก 

รวม  12,206,974 บาท 12,206,974 บาท  12,206,974 บาท 
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ส่วนท่ี 4 สรุปจ านวนแผนยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ/องค์ประกอบ

ประกันคณุภาพ 
แผนพัฒนา/ แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 
 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
1.1 แผนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดภูมิสังคม 
1.2 แผนพัฒนานิสิตด้านส านึกสาธารณะ 
1.3 แผนพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมและถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยส านึก

บริหารงานกิจการนิสิต 
1.4 แผนงานสร้างเสริมส านึกสาธารณะของส านักกิจการนิสิต 
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาชีพ 
1.6 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้สอนและผู้เรียน 
1.7 แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
1.8 แผนงานการส่งเสริมและเพิ่มปริมาณคุณภาพอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ 
1.9 แผนงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ 

107 107 1,189,342 

2. การพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 
 

2. แผนงานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
2.1 วางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ให้เกิดความสะดวกและ

คล่องตัวในการใช้ 
2.2 แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.3 แผนการจัดซ้ือต ารา/หนังสือตามหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
2.4 แผนการการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบตามเกณฑ์และตามมาตรฐานสากลพร้อม

ทั้งตามสัดส่วนของนิสิตที่เหมาะสม 
2.5 แผนการจัดห้องสอบ ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก ให้ได้มาตรฐานสากล 

1 1 2,500 
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ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ/องค์ประกอบ

ประกันคณุภาพ 
แผนพัฒนา/ แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

3. พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการ
บริหารจัดการและบริการ
การศึกษา 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ 

3. แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 
3.1 แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ 
3.2 แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.3 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมเข้าถึงผู้สอนและผู้เรียนที่

หลากหลาย 

5 5 125,710 

4. พัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพการ
วิจัย 
องค์ประกอบที่ 2  
การวิจัย 

4. แผนพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4.1 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
4.2 แผนงานให้ความรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิขาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.3 แผนการจัดท าวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.4 แผนการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก 
4.5 แผนงานการพัฒนาระบบคลินิกวิจัยและส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
4.6 แผนงานอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
4.7 แผนงานการจัดท ากรอบการวิจัยด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ 

15 15 7,636,000 

5. พัฒนาเครือข่ายการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม 

พันธกิจที่ 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
5.1 แผนการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงพาณิชย์              
5.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 แผนงานจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาทางวิชาชีพ          
5.4 แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน           
5.5 แผนงานการจัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ

องค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

71 71 657,161 

 
 



12 

ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ/องค์ประกอบ

ประกันคณุภาพ 
แผนพัฒนา/ แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 

6. พัฒนาและส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
6.3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาชีพเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความคิดและการน าไปใช้ให้สังคม 
6.4 แผนงานการน างานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

17 17 131,218 

7. การพัฒนาบุคลากรการ
บริหารการจัดการสถาบัน
เพื่อการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 5  การบริหาร
จัดการ :  การสนับสนุนทุก
พันธกิจ 
องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจและการประกันคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

7.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7.2 แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบริหารความเสี่ยง 
7.5 แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดป้ายบอกจุดสถานที่ ชื่อต าแหน่งหน้าที่ ส่วนงานต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐานสากล 
7.7 แผนงานการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team 
7.8 แผนงานสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านที่พักอาศัยตามต าแหน่งหน้าที่ 
7.9 แผนงานสวัสดิการด้านนันทนาการส าหรับบุคลากรและนิสิต (เช่น สถานที่ออกก าลังกายในที่ร่มและกลางแจ้ง) 

7.10 แผนงานสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษ(เช่นค่าต าแหน่งวิชาการ, ค่าต าแหน่งงานระดับ
ผู้บริหาร, โบนัส, เบี้ยขยัน เป็นต้น) 

7.11 แผนงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน(เช่น การศึกษาต่อ  การท าต าแหน่งวิชาการ 
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การท าหนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน  การเป็นคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ) 

7.12 แผนงานประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษา 

44 44 2,465,043 
 
 

รวม 260 260  12,206,974 
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ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตรแ์ละจ านวนเงิน แผนปฏบิตัิการประจ าปี 2560 
 
 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียน
การสอน การใหบ้รกิารแก่นสิิต สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการพัฒนานสิิต   

107 1,189,342.- 
2. การพัฒนาสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้เพือ่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 1 2,500.- 
3. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพื่อการสือ่สารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 

5 125,710.- 

4. พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พันธกิจที่ 2 การสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย 

15 7,636,000.- 

5. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหส้ังคม 

พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 71 657,161.- 

6. พัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน พันธกิจที่ 4 การสง่เสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

17 131,218.- 

7. การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกจิและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การ
สนับสนุนทุกพันธกิจ 

44 2,465,043.- 

รวมจ านวนท้ังสิ้น 260  12,206,974.- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 รายละเอียดมีดังน้ี 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจที่ 1  
การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตทุก
ระดับสนองตอบ
ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพฒันาการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายและมี
คุณภาพ 
 

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ    

เงินสนับสนนุ
กิจกรรม 

พัฒนานิสิต 

1.1 แผนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดภูมิสังคม    
- โครงการจิตส านึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร 13,000 - สกน.(ก) 
- โครงการจัดตั้งสโมสรนิสิต และศึกษาดูงานสโมสรนิสิต 15,000 - สกน.(ก) 
- โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 16,000 - สกน.(ก) 
- โครงการทอดผ้าป่าจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน 14,000 - สกน.(ก) 
- โครงการ จป.น้อย ร้อยเรียงความรู้สู่ชุมชน 11,100 - คสธ(ก) 
- โครงการ จป.น้อย ร้อยเรียงความรู้สู่ชุมชน 16,000 - คสธ(บ) 
- โครงการสาะรณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน 32,705 - คสธ(ก) 
- โครงการอัคคีภัยในโรงเรียน (school safety) 7,800 - คสธ(ก) 

รวม (1) 125,605 -  
1.2 แผนพัฒนานิสิตด้านส านึกสาธารณะ    
- โครงการ 5 ส หอพัก รักษ์ ส สิ่งแวดล้อม 20,000 - สกน.(ก) 
- โครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล 20,000 - สกน.(ก) 
- โครงการต้อนรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก 4,000 - สกน.(ก) 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 12,000 - สกน.(ก) 
- โครงการท าความดีถวายแม่แห่งแผ่นดิน:ส่งเสริมสุขภาพเยาวสตรีไทย 3,000 - สกน.(ก) 
- โครงการต้อนรับนิสิตเข้าหอพักวัชรพล 3,500 - สกน.(ว) 
- โครงการท าบุญหอพัก/ประกวดหอพัก Big cleaning day 18,490 - สกน.(ว) 
- โครงการ SAFFTY WEEK 20,000 - คสธ(ก) 
- โครงการ Safety Week 15,000 - คสธ(บ) 
- โครงการจิตอาสาตรวจสุขภาพเทคนิคการแพทย์ 15,400 - คทน. 
- โครงการวันทันตสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 22,454 - คทพ. 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  - โครงการคารางานความดี : กิจกรรมจิตอาสา 19,360 - คทพ. 

เงินสนับสนนุ
กิจกรรม 

พัฒนานิสิต 

- โครงการ Big Cleaning Day 6,955 - คทพ. 
- โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประจ าปีการศึกษา 2560 10,770 - คทพ. 
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5,000 - คบธ. 
- โครงการปันน้ าใจให้น้องผู้ยากไร้ปีที่ 2 10,000 - คนศ 
- โครงการสร้างสุขให้น้องเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 14,000 - คพบ(บ) 
- โครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 6,200 - คพบ(ว) 
- โครงการท าบัญชีรับ-จ่าย เรียนสบายไร้กังวล 3,500 - คพบ(ว) 
- โครงการ 5 ส Big Cleaning Day 3,260 - คพบ(ก) 

รวม (2) 232,889 -  
1.3 แผนพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมและถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ โดยส านึกบริหารงานกิจการนิสิต 
   

- โครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย”ยิ้มง่ายไหว้สวย” 13,000 - สกน.(ก) 
- โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 23,000 - สกน.(ก) 
- โครงการราชพฤกษ์ร าลึกพระคุณครู 13,620 - สกน.(ก) 
- โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ 8,000 - สกน.(ก) 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 6,000 - สกน.(ก) 
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตบัณฑิตในอุดมคติ

ไทย 
35,000 - สกน.(ก) 

- โครงการ Western Color Sport Day 2017 50,000 - สกน.(ก) 
- โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ นิสิตชั้นปีที่ 1 4,000 - สกน.(บ) 
- โครงการรับน้องประชุมเชียร์สานสัมพันธ์น้องพี่ 12,000 - สกน.(บ) 
- โครงการไหว้ครู 4,000 - สกน.(บ) 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใช้สิทธ์ิเลือกตั้งสโมสรนิสิต 3,000 - สกน.(บ) 
- โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีและสันทนาการเน่ืองในวันปีใหม่ 12,000 - สกน.(บ) 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  - โครงการ จป.วิชาชีพความรู้สูงล้ า คุณธรรมเป็นเลิศ 6,657 - คสธ(ก) 

เงินสนับสนนุ
กิจกรรม 

พัฒนานิสิต 

- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงาน 9,360 - คสธ(ก) 
- โครงการปัญญาชน คนท าดี 4,100 - คสธ(ก) 
- โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์ 4,000 - คสธ(ก) 
- โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์ 4,000 - คสธ(บ) 
- โครงการสง่างามอย่างไทยนิสิตวัยใสสาธารณสุข 5,700 - คสธ(ก) 
- โครงการสง่างามอย่างไทยนิสิตวัยใสสาธารณสุข 4,000 - คสธ(บ) 
- โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ 5,300 - คทน. 
- โครงการวันวิชาการและจัดการองค์ความรู้คณะเทคนิคการแพทย์ 4,000 - คทน. 
- โครงการกีฬาสหเวชาศาสตร์สัมพันธ์ 32,200 - คทน. 
- โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 4,900 - คทน. 
- โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3,000 - คสพ. 
- โครงการมอบเสื้อกาวน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 2,000 - คสพ. 
- โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 15,000 - คสพ. 
- โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ 4,000 - คสพ. 
- โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5  11,745 - คทพ. 
- โครงการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์รุ่นที่ 3 และกราบลาครูสู่สังคม 7,365 - คทพ. 
- โครงการ “วันสถาปนาคณะ” 4,075 - คทพ. 
- โครงการกิจกรรมห้องเชียร์ 6,492 - คทพ. 
- โครงการงาน Bye Nior 10,097 - คทพ. 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่3และประเพณีรับน้องข้ามเขา 8,465 - คทพ. 
- โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 15,000 - คทพ. 
- โครงการทันตะยินดีกาญจนบุรีสู่วัชรพล 10,000 - คทพ. 
- โครงการ Dent music contest 15,000 - คทพ. 
- โครงการฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ 10,264 - คทพ 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  - โครงการออกหน่วยตรวจให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล” 12,958 - คทพ. 

เงินสนับสนนุ
กิจกรรม 

พัฒนานิสิต 

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบใหม่ 5,000 - คบธ. 
- โครงการกายขยับมีความสุข แนวประยุกต์วิถีไทย 12,000 - คพบ(บ) 
- โครงการสะสางส่งเสริมสุขนิสัยในวิชาชีพ 15,000 - คพบ(บ) 
- โครงการ“พิธีรับหมวกและเข็มสถาบันคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 5 ประจ าปีการศึกษา 

2560 
25,000 - คพบ(บ) 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตพยาบาล 25,000 - คพบ(บ) 
- โครงการพิธีมอบแถบหมวก-เข็มและปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

รุ่นที่ 3 
32,400 - คพบ(บ) 

- โครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตใหม่รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560 4,200 - คพบ(ว) 
- โครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 4,500 - คพบ(ว) 
- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 25,100 - คพบ(ว) 
- โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้และแนวทางเพื่อการเรียนรู้ 6,600 - คพบ(ว) 
- โครงการเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 4,300 - คพบ(ว) 
- โครงการแอโรบิคเพื่อสุขาภาพ ลดพุง ลดโรด 6,900 - คพบ(ว) 
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เวสเทิร์นวัชรพล 14,400 - คพบ(ว) 
- โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องนิสิตใหม่ 11,400 - คพบ(ว) 
- โครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก 10,300 - คพบ(ว) 
- โครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี 10,600 - คพบ(ว) 
- โครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA 3,500 - คพบ(ว) 
- โครงการรับน้องดอกปีบทองปี 2560 4,010 - คพบ(ก) 
- โครงการคืนสู่เหย้า และสานสัมพันธ์ปีบทอง ครั้งที่ 4 9,810  - คพบ(ก) 
- โครงการปัจฉิมนิเทศพยาบาลใหม่ รับขีดหมวก และเข็มชั้นปี 9,820 - คพบ(ก) 
- โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ และลีลาศ(บอลรูม) 4,230 - คพบ(ก) 

รวม (3) 647,368 -  
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  1.4 แผนงานสร้างเสริมส านึกสาธารณะของส านักกิจการนิสิต    

เงินสนับสนนุ
กิจกรรม 

พัฒนานิสิต 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,480 - สกน.(ก) 
- โครงการมหิดล 12,000 - สกน.(ก) 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 6,000 - สกน.(ก) 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 6,000 - สกน.(ว) 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) 5,000 - สกน.(ว) 
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ 2,310 - สกน.(ว) 
- โครงการวันปิยมหาราช 600 - สกน.(ก) 
- โครงการท าความดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 3,000 - สกน.(บ) 
- โครงการอบรมป้อมกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ 7,000 - สกน.(บ) 
- โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ 23,000 - คสธ(ก) 

รวม (4) 66,390 -  
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาชีพ    
- โครงการน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 8,000 - สกน.(บ) 
- โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9,000 - สกน.(บ) 

รวม (5) 17,000 -  
1.6 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้สอนและผู้เรียน -   
1.7 แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน    
- โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสา 25,000 - คสพ. 
- โครงการทันตะสายใยรัก 18,000 - คทพ. 
- โครงการเวสเทิร์นค่ายอาสาพัฒนา 13,100 - คพบ(ว) 
- โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยไทย ครั้งที่ 32 12,280 - คพบ(ก) 
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที ่32 24,210 - คพบ(ก) 
- โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกับวันพยาบาลแห่งชาติ 2,500 - คพบ(ก) 
- โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกับวันพยาบาลสากล 2,500 - คพบ(ก) 

รวม (6) 97,590 -  
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  1.8 แผนงานการส่งเสริมและเพิ่มปริมาณคุณภาพอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ    

เงินสนับสนนุ 
กิจกรรมพัฒนา

นิสิต 
 

- โครงการอบรมเทคนิคการเขียนการตอบข้อสอบกฎหมาย และการท่องจ าตัวบทกฎหมาย 2,500 - คนศ 
รวม (7) 2,500 -  

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 1,189,342 -  
พันธกิจที่ 1  
การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตทุก
ระดับสนองตอบ
ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาชีพ 

2. แผนงานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ    
2.2 แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อเปน็การสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

-   

- โครงการอบรมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียน เพื่อเข้าสู่
ไทยแลนด์ 4.0 

2,500 - คนศ 

รวม 2,500 -  
3. แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการบริหารจัดการและบริการ

การศึกษา 
   

3.2 แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
- โครงการความรู้สู่การปฏิบัติการจัดท าระบบสารสนเทศ 3,000 - สกน.(บ) 

รวม(1) 3,000 -  
3.3 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมเข้าถึง
ผู้สอนและผู้เรียนทีห่ลากหลาย 

 -  

- โครงการศิษย์คิดสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 25,000 - คพบ(ว) 
- โครงการเวสเทิร์นใส่ใจท า น านวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 11,700 - คพบ(ว) 
- โครงการผลิตนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมทางการพยาบาล 16,010 - คพบ(ก) 

 -  การก ากับ ติดตามบุคลากรทุกคนในคณะต้องมีการสัมมนาและฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 70,000 - สปก เงินค่าใช้จ่ายและ
โครงการประกันฯ 

รวม (2) 122,710    
รวมทั้งสิ้น (1) +(2) 125,710    
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจที่ 2  
การส่งเสริมและ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 พัฒนาและ
สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

4. แผนพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ    

เงินสนับสนนุการ
วิจัยของบุคลากร 

- การสนับสนุนการขอทุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 675,000  - คพบ(ก) 
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 1,080,000 - คพบ(ว) 
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 1,035,000 - คพบ(บ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,237,500 - คทพ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 630,000 - คสพ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 292,500 - คทน 
คณะสาธารณสุข กาญจนบุรี 382,500 - คสธ(ก) 
คณะสาธรณสุข บุรีรัมย์ 112,500 - คสธ(บ) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 315,000 - คศว 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 1,065,000 - คบธ 
คณะนิติศาสตร์ 240,000 - คนศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 458,000 - บฑว 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 80,000 - สวจ 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 - สปก 

รวม (1) 7,623,000 -  
- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิจัย 13,600 - คสธ(ก) งบสนับสนุนกจิกรรม

พัฒนานิสิต รวม (2) 13,600 -  
รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 7,636,600 -   
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

 
พันธกิจที่ 3  
การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาเครือข่าย
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม    

เงินสนับสนนุ
การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี)          59,800    
-โครงการครีมมะนาว 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการผิวสวยด้วยสมุนไพร 5,980 - คพบ(ก) 
- โครงการยุงร้ายไม่รบกวน 5,980 - คพบ(ก) 
- โครงการผมสวยด้วยมะกรูด 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการคลายปวดด้วยลูกประคบ 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการฟันสวยยิ้มใส 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการเหาร้ายมลายสิ้น 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการรางจืดสลายพิษ 5,980 - คพบ(ก) 
-โครงการสมุนไพรไล่ศัตรู 5,980 - คพบ(ก) 
    
คณะพยาบาลศาสตร์ (วัชรพล) 88,540    
-โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 5,900 - คพบ(ว) 
-โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ในชุมชน.  6,170 - คพบ(ว) 
-โครงสร้างเสริมสุขภาพผู้พิชิตขยะ เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ 5,640 - คพบ(ว) 
-โครงการเด็กไทยพัฒนา ก้าวหน้า ก้าวไกล ร่วมใจป้องกันโรค 8,600 - คพบ(ว) 
-โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน 14,910 - คพบ(ว) 
-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 8,960 - คพบ(ว) 
-โครงการบริการวิชาการเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 4,200 - คพบ(ว) 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพเรื้อรังเน่ืองในวันพยาบาลสากล 8,750 - คพบ(ว) 
-โครงการประเมินสุขภาวะทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 9,930 - คพบ(ว) 
-โครงการเวสเทิร์นรักษ์ถัน ป้องกันมะเร็งเต้านม 15,480 - คพบ(ว) 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม    

เงินสนับสนนุ
การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

คณะพยาบาลศาสตร์ (บุรีรัมย์)          69,911   คพบ(บ) 
- โครงการ “ภาวะซึมเศร้า เราป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว” 10,816 - คพบ(บ) 
-โครงการเฝ้าระวังรักษ์เต้าเฝ้าระวังความเสี่ยงมะเร็ง 10,000 - คพบ(บ) 
-โครงการ “คนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรีแอลกอฮอล์และยาเสพติด” 10,100 - คพบ(บ) 
-โครงการ “อสม.น้อย บ้านยางดูดี มีพลานามัย” 14,610 - คพบ(บ) 
-โครงการ “Stop Teen Mom ในจังหวัดบุรีรัมย์” 11,360 - คพบ(บ) 
-โครงการศักยภาพ แกนน าสุขภาพครอบครัว 5,580 - คพบ(บ) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ 7,445 - คพบ(บ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 44,347    
-โครงการออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล” 12,365 - คทพ 
-โครงการวันทันตสาธารณสุข 21,412 - คทพ 
-โครงการตรวจให้ความรู้ทันตสุขภาพ 10,570 - คทพ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์    37,500    
-โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตชุมชน ต าบลสระลงเรือ 23,137 - คสพ 

-โครงการบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน 11,270 - คสพ 

-โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวโดยความร่วมมือของ
เทศบาลต าบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น ปีการศึกษา 2560 

- - คสพ 

-โครงการให้ค าปรึกษาประชาชนด้านสุขภาพสัตว์ 3,093 - คสพ 

คณะเทคนิคการแพทย์      48,870    
-โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 30,050 - คทน 
-โครงการเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์นร่วมใจบริการตรวจสุขภาพบุคลากร 18,820 - คทน 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม    

เงินสนับสนนุ
การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี   48,000    

-โครงการ การผลิตถังดักไขมันใช้เองในครัวเรือนและร้านอาหาร  13,000 - คสธ(ก) 
-โครงการ การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

ประชาชน 
35,000 - คสธ(ก) 

ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบุรีรัมย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  24,400    
-สาธารณสุขชุมชนเข็มแข็งด้วยแกนน า อสม. 11,400 - คสธ(บ) 
-การผลิตถังดักไขมันใช้เองในครัวเรือนและร้านอาหาร 13,000 - คสธ(บ) 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์     33,450  -  
-โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมมการโครงสร้าง(sem)ด้วยโปรแกรมAmos 11,100 - คบธ 

-โครงการเก่ียวกับการท าบัญชีครัวเรือน  11,100 - คบธ 

-โครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการประชาชนเก่ียวกับการเสียภาษี 11,250 - คบธ 

คณะนิตศิาสตร์     29,278    
-โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย 9,000 - คนศ 
-โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 3 3,700  - คนศ 
-โครงการให้ค าปรึกษากฎหมายเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเรื่องปัญหา

กฎหมายที่ดิน 
4,388  - คนศ 

-โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาลครั้งที่ วันที่ 
16 มิถุนายน  2561 

2,850  - คนศ 

-โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร 3,290 - คนศ 

-โครงการให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายส าหรับแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 3 2,390 - คนศ 

-โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย์ 3,660 - คนศ 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม    

เงินสนับสนนุ
การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  12,740    
-โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับค่าด าเนินการงานก่อสร้างเส้นทางส าหรับ องค์การ

ปกครองท้องถิ่น 
4,040 - ควศ 

-โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและให้ความรู้เก่ียวกับไฟฟ้าภายในชุมชน ต าบลดอนแสลบ 2,820 - ควศ 
-โครงการบริการวิชาการเพื่อประชาชน “แสงสว่างสู่ชุมชน” 2,820 - ควศ 
-โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน 3,060 - ควศ 
บัณฑิตวิทยาลัย     32,375  -  
-โครงการอบรมทางการศึกษาแผนการจัดการ การปฏิบัติการงานนิพนธ์ของนิสิต 

ขั้นตอนในการท างานนิพนธ์ 
4,800 - คบว 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4,750 - คบว 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา เรื่องการเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาคธุรกิจและภาครัฐของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4,375 - คบว 

-อบรมทางการศึกษาภาวะผู้น าคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยปัจจุบันส าหรับผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษา 

3,550 - คบว 

-โครงการอบรมทางการศึกษาการวิจัยและการเขียนบทความ การบูรณาการและการ 
วิจัยด้านการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน ด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ 

3,550 - คบว 

-โครงการอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอนและการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4,200 - คบว 
-โครงการอบรมบริการวิชาการทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 
4,200 - คบว 

-โครงการบริการวิชาการ ความร่วมมือในชุมชน การส่งเสริมชีวิตและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

2,950 - คบว 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

 
 

 5. แผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม 

   

เงินสนับสนนุ
การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ   83,050    
-คลินิกวิจัย - - สวจ. 
-เสริมสร้าง ศักยภาพนักวิจัย  “การใช้สถิติขั้นสูง” 19,250 - สวจ. 
-โครงการเวสเทิร์นสานรักษ์ชุมชน 62,000 - สวจ. 
-สู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมขอต าแหน่งทางวิชาการ 1,800 - สวจ. 

รวม (1) 612,261 -  
5.4 แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเชิง

ปฏิบัติการสู่ชุมชน           
   

- โครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน 8,600 - คพบ(บ) 
- โครงการทันตน าความรู้สู่ชุมชน 20,000 - คทพ. 

งบสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา

นิสิต 

- โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เน่ืองในวันพยาบาลสากล 3,400 - คพบ(ว) 
- โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ 3,700 - คพบ(ว) 
- โครงการเวสเทิร์นอาสา สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุไทย 9,200 - คพบ(ว) 

รวม (2) 44,900 -   
รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 657,161    
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจที่ 4  
การส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาและส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6. แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

เงินสนับสนนุ
กิจกรรมพัฒนา

นิสิต 

- โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 -  สกน.(ก) 
- โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 13,000  สกน.(ก) 
- โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทยครั้งที่ 4 (วัฒนธรรมวิถีชีวิต “กินอยู่

คือ”) 
33,000  สกน.(ก) 

- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 3,000  สกน.(บ) 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 3,000  สกน.(ก) 
- โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์(วิทยาเขตวัชรพล) 15,000  สกน.(ก) 
- โครงการวันวิสาขบูชา 3,000  สกน.(บ) 
- โครงการอัคลาค : จริยธรรมในอิสลาม 4,648  คสธ(ก) 
- โครงการวัฒนธรรมอีสานผสมผสานด้านสุขภาพ 7,000  คสธ(บ) 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเวสเทิร์น 2,800  คทน. 
- โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน 6,400  คพบ(ว) 
- โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 15,000  คพบ(บ) 
- โครงการฝึกมารยาทไทย และส่งประกวด ระดับอุดมศึกษา “ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 
9,310  คพบ(ก) 

- โครงการฝึกมารยาทไทย และส่งประกวด ระดับอุดมศึกษา “มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง” 6,510  คพบ(ก) 
- โครงการฝึกอ่านพังเสียง และส่งประกวด ระดับอุดศึกษา “ธนชาติ ริเริ่มเต็มเต็ม

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 
2,130  คพบ(ก) 

- โครงการฝึกซ้อมและประกวดร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค 2,910  คพบ(ก) 
- โครงการฝึกซ้อมร าไทย 4,510  คพบ(ก) 

รวม 131,218   
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

พันธกิจที่ 5  
การบริหารจัดการ 
การสนับสนุนทุก
พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
บุคลากรการ
บริหารการจัดการ
สถาบันเพื่อการ
ก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ให้ได้
มาตรฐานสากล 

7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

    
 

เงินสนับสนนุ
กิจกรรมพัฒนา

นิสิต 
 
 
 
 
 

เงินค่าใช้จ่าย
และโครงการ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

7.1 แผนงานประกนัคณุภาพการศึกษา    
- โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจการประกันคุณภาพการศึกษา 3,000  สกน.(บ) 
- โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 5,330  คสธ(ก) 
- โครงการประกันคุณภาพและวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 3,400  คทน. 
- โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
5,000  คบธ. 

รวม (1) 16,730   
- การอบรมสัญจร 3 วิทยาเขต การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 32,202  สปก 
- การอบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 36,922  สปก 

รวม (2) 69,124   
7.2 แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย    

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 
(ระดับหลักสูตร) 

185,577  สปก 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 
(ระดับคณะวิชา) 

507,607  สปก 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 
(ระดับสถาบัน) 

59,755  สปก 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 
2560 (ระดับสถาบัน) 

211,795  สปก 

- การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล (สกอ.) 133,455  สปก 
รวม (3)  1,098,189   
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  7.11 แผนงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เช่น การศึกษาต่อ  
การท าต าแหน่งวิชาการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การท าหนังสือ ต ารา และเอกสาร
ประกอบการสอน  การเป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ) 

   

เงินสนับสนนุการ
พัฒนาบุคลากร 

 

- เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ประจ า    
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 93,000 - คพบ(ก) 
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 156,000 - คพบ(ว) 
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 147,000 - คพบ(บ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 174,000 - คทพ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 75,000 - คสพ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 48,000 - คทน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี 36,000 - คสธ(ก) 
ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบุรีรัมย์ หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต 15,000 - สศ.บ. 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 66,000 - คศว 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 39,000 - คบธ 
คณะนิติศาสตร์ 27,000 - คนศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 165,000 - บฑว 

รวม (4) 1,041,000   
- เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย ข    

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 3,000 - คพบ(ก) 
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 3,000 - คพบ(ว) 
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 3,000 - คพบ(บ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 12,000 - คทพ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,500 - คสพ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 9,000 - คทน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี 3,000 - คสธ(ก) 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ผู้รับผิดชอบ เงินสนับสนนุ 
ภายใน ภายนอก 

  ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบุรีรัมย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3,000 - สศ.บ. 

เงินสนับสนนุการ
พัฒนาบุคลากร 

 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7,500 - คศว 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 3,000 - คบธ 
คณะนิติศาสตร์ 3,000 - คนศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 3,000 - บฑว 
ส านักอธิการบดี 10,000 - สอก 
ส านักวิชาการ 10,000 - สวก 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 10,000 - สวจ 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 - สปก 
ส านักบริหารทรัพย์สิน 10,000 - สบท 
ส านักกิจการนิสิต 10,000 - สกน 
ส านักประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร 10,000 - สปส 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000 - สทส 

รวม (5) 140,000 - คณะ/วิชา 
- การประชุม/การประสานงานส าหรับผู้บริหาร 100,000 -  เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การประชุม/การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกฯ 

รวม (6) 100,000 -  

รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 2,465,043 -   
5 พันธกิจ 7 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน (12 แผนย่อย) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,206,974 -   

 


	1) ปก-คำนำ-สารบัญ  60
	2) ฉบับเต็มแผนปฏิบัติการ 60 24-8-60
	3) สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 up 28-8-60 (1)

