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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนต้ังแตระดับช้ันปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก 
และมีการผลิตกำลังคนระดับสูงสนองความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  การบริหารจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศดวยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest ) 
ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันดำเนินการตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตดานการวิจัย ดาน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการดำเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปกับนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ 
รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) และประเทศไทย 4.0 มาวิเคราะห สังเคราะห และรวม
พิจารณากลั่นกรองจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ปของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการถายทอดยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติเพื่อจัดทำกลยุทธ แผนงานและโครงการในชวงระยะ 5 ปและกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่เปนรูปธรรม  

ดังน้ันในการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)  สามารถเปนแนวทางสําหรบัการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตรฉบับน้ีไดมุงเนนการพัฒนางานในดานตางๆ เพื่อ
นําพามหาวิทยาลัยเวสเทิรนสูคุณภาพที่มีความมั่นคงและย่ังยืน การจัดทำยุทธศาสตรฉบับน้ีไดคำนึงถึง
ประเด็นความทาทายในดานตางๆ ความคาดหวังที่สังคมมีตอมหาวิทยาลัย แนวนโยบายตางๆที่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนดและผูมีสวนเกี่ยวของใหขอเสนอแนะในทุกระดับอยางทั่วถึงและกวางขวาง ใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อใหเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางแทจริงเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการผูบริหารสถาบัน และนำเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชเปนนโยบายตอไป 

 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ขอขอบคุณผูบริหารทุกหนวยงานที่ชวยใหการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวาจะใชประโยชนในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู
เปาหมายแหงการสำเร็จรวมกันในทุกประการ 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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บทที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงานที่ผานมาของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2560 – 2564 
 

1. ความเปนมาของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เดิมช่ือมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกชนที่ไดสถาปนาข้ึนเน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการ
โปรดเกลา สถาปนาพระอิสริยศักด์ิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา เจาฟาตางกรมฝายใน 
เฉลิมพระนามเปนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยมี
เปาหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลาง และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
สูภูมิภาคของประเทศในการสงเสริมการพัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 4 
ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ี
เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานทรพัยากรมนุษยของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลติทรัพยากรมนุษยที่พรั่งพรอมดวยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะข้ันสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรดวยคุณธรรมจริยธรรม 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดรับอนุญาตใหประกอบการ เลขที่ 2/2540 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และใหเปดทำการสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรตางๆ ต้ังแตป 2541 ถึงปจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีภาระกิจสำคัญคือ  
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถสูง รวมทั้งเปนผูมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอความตองการขององคกรและหนวยงานตางๆ
ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานธุรกิจ และ 
ดานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 2) พัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมใหเกิดข้ึนโดยการสงเสริมในการผลิต คนควาวิจัยงานทาง
วิชาการตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
 3) เปนศูนยกลางถายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิดและคานิยม ที่สงเสริมตอการ
พัฒนาประเทศระหวางบุคคลที่มีความเช่ียวชาญแตกตางกันในแตละสาขาไปยังอีกบุคคล รวมทั้งสรางสรรค
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 

 4) การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเปนเปาหมายหลักสำคัญบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาตองกระทำควบคูไปกับการเผยแพร รักษา ทำนุบำรุง และสรางความ
เขาใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของชาติไทยใหคงอยูและเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

5) เพื่อเปนการสรางโอกาสกับประชาชนที่หางไกลและดอยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
พยายามที่จะกระจายการศึกษาไปในภูมิภาคใหมากข้ึน และเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ ของรัฐบาลในการ
ชวยเหลือประชาชนใหมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 

 6)  เปนศูนยบริการดานทันตกรรมแกประชาชน โดยใหบริการดานการตรวจรักษา และปองกันโรค
ทางชองปากแกประชาชนทั่วไป เพื่อเปนงานบริการดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนชวยการแบงเบาภาระ
ของโรงพยาบาลของรัฐทางดานบริการทันตกรรมแกประชาชนไดทางหน่ึง 
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 มหาวิทยาลยัเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่มุงสงเสริมใหการบริหาร
จัดการภายในความเขมแข็ง สามารถตัดสินใจดำเนินการตามภารกิจไดอยางเต็มที่ ตามแผนพัฒนาและ
แผนการปฏิบัติงานประจำปที่ไดนำเสนอและไดอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานประจำป จะมีทิศทางการดำเนินงานอยางชัดเจน สามารถใหหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทำ และ
รวมมือในการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 

2.  โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดจัดโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดังภาพที่ 1 
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                   สภามหาวิทยาลัย                    
                                              

                    อธิการบดี                     

                             
สำนักงานอธิการบดี 

    
                                 
                         

รองอธิการบดี 
    สวนงานสภามหาวิทยาลัย 

 สวนงานเลขานกุารและสารบรรณ 
 สวนงานหลักสูตรและประสานงานภายนอก 
 สวนงานทรัพยากรมนุษย 
 สวนงานการเงิน 
 สวนงานบัญชี 
 สวนงานนติิกร 
 สวนงานตรวจสอบภายใน 

    
  

                                 
                          

ผูชวยอธิการบดี 
     

                               
                          

 
     

                                          

                                         
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
  

คณะสาธารณสุขศาสตร 
  

สำนักวิชาการ 
  สำนักวิจัย 

และบรกิารวิชาการ 
  สำนักประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

สำนักบริหารทรัพยสิน 
          
        สวนงานการเรียนการ

สอนและการสอบ 
 สวนงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
 สวนงานหอสมุด 
 งานขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ 

   สวนงานวจิัยและพัฒนา 
 สวนงานบริการวิชาการ 

  
 สวนงานประกันคณุภาพ

การศึกษา 
 สวนงานนโยบายและ

แผนงาน 

  สวนงานอาคารสถานท่ี 
 สวนงานภูมทัศน 
 สวนงานซอมบำรุง 
 สวนงานยานพาหนะ 
 สวนงานพัสดุและจัดซื้อ 
 สวนงานรักษาความปลอดภัย 
 สวนงานหอพัก 
 สวนงานเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร 
 คลินิกทันตกรรม 
 โรงพยาบาลสัตวเล็ก 
 โรงพยาบาลสัตวใหญ 
 ศูนยชันสูตรโรคสัตว 
 โรงเรือนสัตว 
 คลินิกเทคนิคการแพทย 

 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

  
คณะนิติศาสตร 

       
  

              

 คณะบริหารธุรกิจ
และ 

รัฐประศาสนศาสตร 

  คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

    สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  สำนักประชาสัมพันธ 
และรับสมัคร 

 

    

          

 สวนงานระบบและ
บริการสารสนเทศ 
 วิทยาลัยการศึกษา
ผานระบบเครือขาย 
  - สวนงานบริการขอมูล
ขาวสาร (Call Center) 
  - สวนงานพัฒนาการเรยีน
การสอน 

 

 สวนงาน
ประชาสัมพันธ 

 สวนงานรับสมคัร 
 สวนงานวิเทศและศิษย

เกาสัมพนัธ 

 

 คณะทันต
แพทยศาสตร 

  
คณะสัตวแพทยศาสตร 

  
สำนักกิจการนิสิต 

    
         
       

 สวนงานกีฬา 
 สวนงานกองทุน 
 สวนงานกิจกรรม      

นิสิต 
 สวนงานวินยันิสิต 
 สวนงานสวัสดิการ

นิสิต 
 ศูนยวัฒนธรรม 

     

 คณะเทคนิค
การแพทย 

  คณะพยาบาลศาสตร
กาญจนบรุ ี

       

           
             

 
คณะพยาบาลศาสตร        

วัชรพล 

  
คณะพยาบาลศาสตร      
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3.  โครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  มีสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย 3 แหง ไดแก 
 3.1 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนศูนยการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย 
ต้ังอยูเลขที่ 600 หมู 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย 71170 
 3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัชรพล จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ต้ังอยู
เลขที่ 4 หมู 11 ถนนหทัยราษฎร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12150 
 3.3 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ต้ังอยู
เลขที่ 123 หมู 11 ถนนเลี่ยงเอง ตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย 31000 
 นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ยังมีศูนยประสานงานการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผาน
ระบบเครือขายและหรือเขาเรียนบนระบบโทรทัศนออนไลน (WTU - TV Online)  
 

4.  การจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และองคการวิชาชีพที่เกี่ยวของใหการรับรองหลักสูตร 
โดยแบงเปนคณะและสาขาวิชาดังน้ี 
 4.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 
  1)  หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สถานที่ต้ัง จังหวัดกาญจนบุรี) 
  2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตวัชรพล) 
  3)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตบุรีรัมย) 
  4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
  5)  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
  6)  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
  7)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ปกติ) 
  8)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) 
  9)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปกติ) 
  10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทางไกล) 
  11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปกติ) 
  12) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) 
  13) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ปกติ) 
  14) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ทางไกล) 
  15) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปกติ) 
  16) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) 
 4.2  หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบดวย 
  1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) 
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  2)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) 
  3)  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ปกติ) 
  4)  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ทางไกล) 
  5)  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) 
  6)  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) 
  7)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 4.3  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ประกอบดวย 
  1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  2)  หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต  
  3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร 
  4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  5)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
  6)  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 

 5.  ดานการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาของ
สำนักกรรมการกรอุดมศึกษา โดยมีกรอบการวิจัยทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศ 3 
ดาน คือ 
 5.1  ดานการพัฒนาองคความรูใหม เนนกาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ และพัฒนาขยายองค
ความรูเดิมในยุทธศาสตรสาขาตางๆ 
 5.2  ดานการแกปญหาของชุมชน เนนการนำโจทยปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน มาแสวงหาวิธีการ
วิเคราะหปญหา จัดรูปแบบและวิธีการแกปญหาของชุมชนอยางเปนระบบ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีนโยบายสงเสริมการวิจัยที่ชัดเจน โดยการออกระเบียบงานวิจัย จัดทำคูมือ
การวิจัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทุกป โดยมุงสงเสริมใหอาจารยไดสรางสรรงานวิจัยใหมๆ ซึ่งการ
ดำเนินงานในชวงป 2560-2564 จัดสรรงบประมาณการวิจัย และมีผูดำเนินการวิจัย  
 5.3  ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศ เนนการวิจัยเพื่อนำผลไปใชในการแกไขปญหา วิกฤตของ
สังคมและประเทศ สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

6.  ดานบริการวิชาการแกสังคม 
 การบริการวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
ใหมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนอยางย่ังยืน โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ชวยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งในทุกปการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดจัดสรรงบประมาณ
ใหกับทุกคณะ เพื่อใหทุกคณะไดจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในจังหวัดที่เปน
ที่ต้ังของมหาวิทยาลัย และที่ต้ังของวิทยาเขต ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศักยภาพของสังคม การชวยแก ปญหาทางสังคม
โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีจุดเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานสุขภาพ และอนามัยใน
ชนบทอยางมาก เน่ืองจากจุดเนนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูที่ดานวิทยาศาสตรสุขภาพมากที่สุด 
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นอกจากน้ันยังมีการใหบริการวิชาการแกสังคม ผานระบบอินเตอรเนตและระบบเครือขายการศึกษาทางไกล 
นอกจากน้ันยังมีการจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันของรัฐอีกดวย 
 

7.  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปนงานหลักงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปญญา คุณธรรม 
จริยธรรม การสรางเสริมความรับผิดชอบ ความเปนผูนำ การพัฒนาสงเสริมสุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน  
การพัฒนานิสิต ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการมีจิตอาสา      
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนำกิจกรรมเหลาน้ีบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาตางๆ อบรมขัดเกลานิสิต
ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูกับหอพักมหาวิทยาลัยเวสเทิรน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมระหวางเขารับ
การศึกษาตลอดจนกิจกรรมปจฉิมนิเทศซึ่งในแตละปการศึกษามีโครงการตางๆ ดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมีโครงการ/กิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเปนประจำทุกปอยางตอเน่ือง 
 

8.  การสนับสนุนแตละพันธกิจ 
 การสนับสนุนแตละพันธกิจของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีลักษณะรวมบริการประสานภารกิจ โดยมี 
การวางแผนและใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการแบงโครงสรางที่ชัดเจน  
มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ระยะเวลา 5 ป และแผนปฏิบัติงานประจำป โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนพันธ
กิจและวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจหลัก โดยมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT) ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาจดัทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2560 - 2564) และแผนปฏิบัติงานประจำป รวมทั้งการสรางแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป 
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บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ที่
สงผลตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิค สวอท 
(SWOT Analysis) โดยจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกการประเมินสภาพแวดลอมภายใน เพื่อ
จะประเมินดานจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของการบริหารมหาวิทยาลัย และสวนที่สอง การ
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อจะประเมินดานโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ทั้งน้ี
เพื่อนำผลการประเมินที่ไดมาใชประกอบการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

1. การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internet Assessment) 
 ขอบเขต ของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรโดยทั่วไปจะใชตัวแบบ 7 ปจจัย (7 S’s) ของ 
R. Waterman ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวยกลยุทธ (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน 
(System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) โดยพิจารณาปจจัยดังกลาวรวมกับพันธกิจหลักสี่ดาน ไดแก ดานการ
จัดการศึกษา ดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัย และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาวิเคราะหรวมกัน 
เพื่อใหไดขอสรุปถึงจุดแข็ง (strength) และจุดออน (Weakness) ของมหาลัยตอไป 
 

1.1 ดานการจัดการศึกษา 
  1.1.1 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จัดการศึกษาทั้งระบบการศึกษาแบบในช้ันเรียนในระบบปด และ
จัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูเรียนตามอัธยาศัย ประหยัดคาใชจายใน
การเดินทาง โดยมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตางๆ 3 รูปแบบ ไดแก 
  แบบท่ี 1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกลผานระบบเครือขาย 
(WTU - Cyber U) เปนหลักสูตรที่อำนวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกคนทุกแหงตลอดเวลา 
โดยนิสิตตองเขาเรียนในบทเรียนออนไลน (Class by Demand) ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย พรอม
รับชมการบรรยายสรุปเสริม (เฉพาะวันอาทิตย) ผานเครือขายอินเตอรเน็ตจากคอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Notebook) หรือไอโฟน (I Phone) 
  แบบท่ี 2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนหลักในระบบถายทอดสดหองเรียนผานระบบ
เครือขาย (WTU - Broadcast) เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในหองเรียน และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
การเรียนการสอนโดยการถายทอดสดการเรียนการสอนในหองเรียนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
  แบบท่ี 3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน (Class) ซึ่งเปนหลักสูตรทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพที่มีองคกรวิชาชีพกำกับดูแลเพื่อใหไดมาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัยจะตองใหการสนับสนุน
ทุกดานตามเกณฑมาตรฐานที่องคกรวิชาชีพกำหนด 
  จุดแข็ง : การจัดระบบการศึกษาที่หลากหลายทำใหผูเรียนมีทางเลือกโดยเฉพาะการเรียนการ
สอนทั้งแบบ Cyber U & Broad Cast ซึ่งทำใหมีความสะดวกตอผูเรียน ใหเรียนไดตามอัธยาศัย เรียนไดทุก
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ระดับทุกสถานที่ โดยไมตองละทิ้งงานประจำ ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ตลอดจนเรียนไดตามความ
ตองการในทุกทองที่ 
  ***การจัดการเรียนการสอนในระบบศึกษาทางไกล นอกจากจะใชอาจารยประจำซึ่งมีคุณวุฒทิี่
ตรงกับวิชาที่สอน ยังไดมีการเชิญวิทยากรที่มีความรูความเช่ียวชาญและความสามารถเฉพาะดานมาใหความรู
และสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆรวมกัน  
  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนทีม่ีองคกรวิชาชีพกำกับดูแล ทำใหผูเรียนมั่นใจ  ใน
มาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
  จุดออน : การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผานเครือขายอาจเปนระบบใหมของนิสิต ซึ่ง
อาจมีปญหาเรื่องการจัดเวลาในการศึกษา การควบคุมตนเองใหศึกษาตามคำแนะนำ ขาดเพื่อนรวมเรียน และ
ไมสามารถสอบถามคำถามไดสะดวกและทันที   

 

1.1.2 หลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จัดการศึกษาทั้งในระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี

หลักสูตรใหเลือกเรียนแบบหลากหลาย โดยระดับปริญญาเอก มีจำนวน 6 หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 4 
หลักสูตร และปริญญาตรี จำนวน 11 หลักสูตร  

จุดแข็ง : มีหลักสูตรใหเลือกเรียนที่หลากหลายมีความทันสมัยและเปนที่ตองการของผูเรียน
และไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยทุกหลักสูตรผานสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ นอกจากน้ันมหาวิทยาลัย 
ยังเปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
มีคณะตางๆ ที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลทางวิชาการระหวางคณะและนำความรูไปใชในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งมีวิทยากรที่มีความรูและประสบการณมีความเช่ียวชาญในวิทยาการตางๆ อยางดี 
มาชวยสอน 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเนนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีแขนงวิชาตางๆ 
ใหเลือกมาก นิสิตสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสามารถ เพื่อตอบสนองความตองการแรงงาน
ระดับสูงของสังคมไทย และตอบสนองการผลิตกำลังคนที่ขาดแคลนของประเทศไทยโดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ รวมทั้งสามารถใหบริการนักศึกษาตางชาติดวย 

จุดออน : ยังขาดการประชาสัมพันธดานหลักสูตรการเรียนการสอนสูสังคมอยางแพรหลาย 
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตองใชเวลานาน เน่ืองจากตองรับฟงความคิดเห็นจาก
วิทยากรอยางหลากหลาย 

 

1.1.3 สื่อการศึกษา 
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียน

ออนไลน ระบบโทรทัศนออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตจากคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) หรือ
ไอโฟน (I Phone) รวมทั้งอุปกรณการทดลองและเครื่องมืออื่นๆ 

จุดแข็ง : มีสื่อการศึกษาแบบหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสมและ
สะดวกตอการศึกษาดวยตนเอง และมีอุปกรณการเรียนการสอนเฉพาะดานที่ทันสมัย 
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จุดออน : สื่อการศึกษาโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพยังมีความสมบูรณในบางวิชา ตองมีการปรับปรุง
แกไขบางในบางวิชา ตองมีการปรับปรุงแกไขบางในระยะตอไป 

 

1.1.4 การสอบและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดสอบที่ดำเนินการพรอมกันในทุกศูนยประสานงานของ

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ซึ่งจะจัดปละ 5 ครั้ง การจัดสอบใหนิสิตสามารถเขาสอบไดตามศูนยที่สมัครเรียน 
สำหรับแบบทดสอบกเ็ปนแบบทดสอบที่มมีาตรฐานที่ออกโดยอาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติ และเปนผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานในแตละสาขาวิชาโดยมีกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการพัฒนาและกำกับมาตรฐาน
การศึกษาแตละคณะกำกับดูแล 

จุดแข็ง : มีระบบการสอบและการออกขอสอบที่ไดมาตรฐาน นิสิตเขาสอบตามศูนยที่ 
สมัครเรียน และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดออน : กรณีที่นิสิตไมสนใจศึกษาตามคำแนะนำของอาจารยอาจไมสามารถสอบผานตาม
กำหนดเวลาที่วางไวก็ได 
 

1.1.5. การบริหารการศึกษาและนิสติ  
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดต้ังศูนยประสานงาน เพื่อประสานงานระหวางนิสิตและมหาวิทยาลัย 

ที่กระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ จำนวน 32 ศูนย โดยใชเปนแหลงดำเนินใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ต้ังแตเรือ่งการปฐมนิเทศ การสอน การสอบ การแนะแนว และการประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผานระบบเครือขาย 

(WTU - Cyber U) ในบางหลักสูตร โดยมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการถายทอดสดการสอน 
ในหองเรียนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และนิสิตสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได
ลวงหนา สำหรับการติดตอกับมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถติดตอกับทางมหาวิทยาลัยได ทั้งการติดตอโดยตรง 
การติดตอทางโทรศัพทและการติดตอทางเครือขายอินเตอรเน็ต 

จุดแข็ง : มีเครือขายที่ใหความชวยเหลือแกนิสิต ใหประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน
ตามภูมิภาคตางๆ จำนวน 32 ศูนย ครอบคลุมเกือบทุกภาคของประเทศ 

จุดออน : 1) การใหบริการของศูนยประสานงานแกนิสิตในตางจังหวัดยังไมสามารถใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จไดทุกเรื่อง 

    2) กิจกรรมในการสรางความสัมพันธระหวางนิสิตกับทางมหาวิทยาลัยยังมีนอย 
 

1.2 ดานการพัฒนาการวิจัยและสรางองคความรู 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีนโยบายและแผนสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัย มีการใหความรูดานการ
วิจัยแกคณาจารย และมีการจัดสรรทนุสนับสนุนการวิจัยจากเงนิรายไดของมหาวิทยาลยั สนับสนุนใหคณาจารย
ไดขอทุนจากแหลงทุนภายนอก และงานวิจัยที่แลวเสร็จก็มีการสนับสนุนใหอาจารยเขียนบทความวิจัยลงใน
วารสารวิจัย และวารสารทางวิชาการอื่นๆ 
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  จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนงานวิจัย จัดสรรทุนเพื่อการวิจัย การ
สงเสริมใหเขียนบทความวิจัยลงวารสาร มีอาจารยเริ่มต่ืนตัวเพื่อทำการวิจัยและดำเนินการวิจัยหลายเรื่องใน
ปจจุบัน 
  จุดออน : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนำไปใชประโยชนในระดับชาติ
และนานาชาติยังมีนอย เน่ืองจากอยูในชวงของการดำเนินการวิจัยหลายเรื่อง 
  

1.3 ดานบริการวิชาชีพ/วิชาชีพแกสังคม 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีนโยบายและแผนการดำเนินการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ชัดเจน โดยใหคณะ
และหนวยงานตางๆ จัดทำโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย ตามความตองการของชุมชน
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ การใหบริการตางๆ สวนใหญเปนการใหบริการ เปนรายบุคคล 
  จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีบุคลากร หนวยงาน อาคารสถานที่ ที่พรอมจะใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกสงัคมและมหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานวิทยาศาสตรการแพทยแกประชาชนหลายโครงการ 
  จุดออน : บุคลากรมีภาระงานดานการเรียนการสอนมาก ทำใหมีเวลาที่ใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกสังคมไมเต็มที่ 
 
 

1.4 ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนตระหนักถึงภารกิจและบทบาทในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได
กำหนดกิจกรรม และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินกิจกรรม และปลูกฝงคานิยมที่ดีงามพัฒนา
หลักสูตรโดยการสอดแทรกความรูดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต มีการจัดสรางหอพระเพื่อเปนศูนยรวม
จิตใจใหกับนิสิตอีกดวย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเทศกาล และตามวัน
สำคัญทางพุทธศาสนามาโดยตลอด โดยมีอาจารยและนิสิตเขารวมจำนวนมาก 
  จุดแข็ง : สงเสริมการจัดกิจกรรมและแผนแพรศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ และสอดแทรก
ความรูปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในเน้ือหาวิชาการที่สอน 
  จุดออน : นิสิตที่ศึกษาแบบระบบการศึกษาผานเครือขาย เขารวมกิจกรรมดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไดนอย 
 

1.5 ดานบริหารจัดการ 
 1.5.1 กลยุทธ (Strategy) มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

การดำเนินงาน ในปการศึกษา 2560 - 2564 ซึ่งเปนแผน 5 ป และเมื่อสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมี
การเปลี่ยนแปลง จึงไดมีการปรับปรุงแผนใหทันสมัยมากข้ึน 

 จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีแผนลวงหนา 5 ป และมีการถายทอดสูแผนงานประจำป 
 จุดออน : ยังขาดการประเมินแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปอยางตอเน่ือง 
  

1.5.2 โครงสราง (Structure)  
การบริหารงานมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรบริหารสูงสุด ทำหนาที่

ปกครองและรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จในกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
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อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และหนวยงานตางๆ ทำหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยภายใตกรอบที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยการแบงหนวยงานตางๆ จะพิจารณาจากภารกิจที่ตองดำเนินงานในตละป 

 จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน มีการแบงหนาที่ใหหนวยงานตางๆ 
ตามโครงสราง 

 จุดออน : ภารกิจของมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากข้ึน ทำใหองคกรตางๆ ตองมีการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน และเมื่อปริมาณงานมีมากอาจทำใหงานลาชา 

  

1.5.3 ระบบการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมรีะบบการบริหารงานแนวราบ โดยใชระบบรวมบริการ เพื่อใหเกิดการ

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใหทรัพยากรคุมคา หนวยงานตางๆ จะทำงานและประสานงานกันทั้งสำนักงาน
ใหญกาญจนบุรี และศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในกรุงเทพมหานคร 

 จุดแข็ง : การบริหารจัดการที่เปนระบบรวมบริการ ทำใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยาง
คุมคาและประหยัด 

 จุดออน : ปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำใหมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงตอ
การปฏิบัติงานมากข้ึน 

  

1.5.4 ระบบการเงินและงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีการจัดทำบัญชี ระบบการเงิน และระบบงบประมาณตามแบบสากล 

โดยในแตละปจะมีการประมาณการรายรับและรายจาย และมีการสรุปผลการดำเนินการทางดานการเงินผาน
การตรวจสอบและผานสภามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 

 จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณตามมาตรฐานสากล และ มี
การพัฒนา และจัดสรรงบประมาณใหมีความยืดยุน 

 จุดออน : งบประมาณของมหาวิทยาลัยข้ึนอยูกับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน บางครั้งอาจมีการ
ประมาณการผิดพลาดได 

  

1.5.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดมีการพัฒนาละปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรมาโดยตลอด ทั้งการใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ 
งานการเงินและงบประมาณ งานทะเบียนและประเมินผล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล 

จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีระบบเครือขายคอมพวิเตอรทีส่มบูรณแบบ มีระบบการเรียนการสอน
ทางไกลที่ทันสมัย สามารถใหบริการการเรียนการสอนไดอยางกวางขวางและมีมาตรฐาน 

จุดออน : ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำใหตองเสียคาใชจายสูง 
 

1.5.6 บุคลากร (Staff)  
องคประกอบสำคัญของบุคลากรมีทั้งฝายบริหาร คณาจารยในคณะตางๆ และบุคลากรฝาย

สนับสนุน โดยบุคลากรทุกฝายจะมีระบบการสรรหา และการคัดเลือกใหเหมาะสมกับความรูความสามารถใน
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งานที่ทำ โดยเฉพาะคณาจารยของมหาวิทยาลัยจะมีการคัดสรรใหตรงกับสายงานที่สอน และความรู
ความสามารถของอาจารย 

จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรตามความรูความสามารถในงาน
ที่ทำ อาจารยสวนใหญมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพดีมาก มีอาจารยหลากหลายประเภทของ
ศาสตรจึงสามารถใหบริการการสอนแกนิสิตในหลากหลายแขนงวิชา 

จุดออน : ยังขาดบุคลากรระดับอาจารยเฉพาะดาน จึงจำเปนตองใชวิทยากรจากภายนอก 
1.5.7 ทักษะการสงเสริมความรูความสามารถ (Skill) 
มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และขอบขายงานของบุคลากรแตละ

ตำแหนงอยางชัดเจน รวมทั้งมีการกำหนดภาระงานข้ันต่ำของคณาจารยสายวิชาการ มีการสงเสรมิบุคลากรใหมี
โอกาสไดพัฒนาตนเอง โดยการจัดฝกอบรม การสงเสริมใหไปสัมมนานอกมหาวิทยาลัย การสงเสริมการผลิต
เอกสารการสอนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การทำวิจัย เพื่อขอกำหนดตำแหนงวิชาการในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้ง
มีเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 

จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนาและเสริมสรางทักษะแกบุคลากร สงเสริมบุคลากร
ใหสรางผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ 

จุดออน : อาจารยมีภาระงานสอนมาก การผลิตงานวิชาการจึงตองใชระยะเวลาพอสมควร 
นอกจากน้ันอาจารยที่มีคุณวุฒิสูงและมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเปนที่ยอมรับสวนใหญอายุมาก 
การพัฒนาอาจารยใหมจึงตองใชเวลาในระยะหน่ึง 

 

1.5.8 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  
อธิการบดีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงคณบดีใหหลักการบริหารจัดการองคกรโดยการ

วางแผนและการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกฝาย มีการกระจายอำนาจ
การบริหารและการตัดสินใจระดับตางๆ มากข้ึน เพื่อสรางความรูสึกรวมรับผิดชอบ และสรางความฝนหน่ึง
เดียวกับองคกรตลอดจนมุงเนนการบริหารงานเชิงกลยุทธศาสตร และมุงเนนการทำงานเชิงผลสัมฤทธ์ิ 

จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
จุดออน : บุคลากรยังขาดความเขาใจในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร การขับเคลื่อน

ระบบงานตามกลยุทธจึงมีความลาชา 
 

1.5.9 คานิยมรวม (Shared Value) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกระตือรือรนในการทำงานแตมาจากแตละทองที่ แตละ

สถาบัน การอยูรวมกันจึงจำปนตองสรางคานิยมรวมใหเกิดข้ึน และมีแรงผลักดันในการพัฒนางานไปสู
ความสำเร็จ 

จุดแข็ง : บุคลากรมคีวามกระตือรือรนในการทำงาน 
จุดออน : บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังอยูในชวงการปรับคานิยมรวมในการพัฒนางานรวมกัน

อยางเปนระบบ 
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กลาวโดยสรุป จากผลการวิเคราะหโดยใชระบบ 7 S’s มาวิเคราะหใหเห็นจุดแข็งและจุดออน

ดังกลาวสามารถสรุปใหเห็นในตาราง 2.1 ดังน้ี 
ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• ดานการจัดการศึกษา • ดานการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบหองเรียน  
และระบบการสอนผานระบบเครือขาย (WTU - 
Cyber U) 
2. มีการเปดหลักสูตรทีห่ลากหลาย มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ทั้งในระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
3. เนนการจัดการเรียน การสอนดานวิทยาศาสตร
สุขภาพเปนจุดเดน  มีองคกรวิชาชีพกำกับดูแล
คุณภาพมาตรฐาน 
4. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใช
สื่อไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 
5. มีเครือขายที่ใหความชวยเหลือแกนิสิต ในการ
ประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 
6. มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษาและ
วิจัยสูประชาคมอาเซียน  

1. ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน
สูสงัคมอยางแพรหลาย 
2. ขาดสื่อการศึกษาดานตำรา และหนังสือมจีำนวน
นอย 
3 .ศูนยบริการการศึกษาในภูมิภาคไมสามารถ
ใหบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ในทุกของพันธกจิ 
4. นิสิตไมสามารถสำเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่
กำหนดของบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดานการพัฒนางานวิจัยและสรางองคความรู • ดานการพัฒนางานวิจัยและสรางองคความรู 
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor) 
 การพิจารณาปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงสภาวะดานเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐ
ทางดานการศึกษา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ความตองการของผูรับบริการ และปจจัยอื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อ
วิเคราะหหาปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ที่สงผลในเชิงบวกและลบ 
ตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปไดดังน้ี 
 
 
 

7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและ
การสรางผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ รวมทัง้งาน
พัฒนาองคความรูอื่นๆ 
8. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัย
รวมกับเครือขายภายนอก 
9. มีการสรางเครือขายวิจัยกบัภายนอกรวมกับองคกร
ภาครัฐและเอกชน 
10. เปนศูนยกลางจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย 
11. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยสำหรบัการเรียน
การสอนและวิจัย 

5. บุคลากรมีการขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก
จำนวนนอย 
6. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติฐาน TCI 1 
และระดับนานาชาติ ฐาน TCI 2 มีจำนวนนอย 

• ดานบริการวิชาการสูสังคม • ดานบริการวิชาการสูสังคม 
12. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการบริการ
วิชาการที่ หลากหลาย ทั้ งด านวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรใหกับชุมชนทั้งในเขตและเขต
ใกลเคียงพื้นที่จัดต้ังของมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย
จำนวนนอย 

 

• ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม • ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
13. สงเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งสอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่สอน 

8. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมศิลปะเพื่อให
ความรูแกนิสิตนอย 

• ดานบริหารจัดการ • ดานบริหารจัดการ 
14. มหาวิทยาลัยไดนำระบบการจัดการสารสนเทศใชใน
การบริหารจัดการงาน ทัง้ดานธุรการ การเงิน การบัญชี 
พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพือ่การจัดการงานสำนักงาน 
15. มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการนำระบบเทคโนโลยีมา
ใชในการประชุมแบบ VDO Conference 

9. งานขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
บุคลากรลาออกบอย 
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2.1 ดานเศรษฐกิจ 
  2.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ผลจากการพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กลาวไดคือโครงสรางทางเศรฐกิจของไทยเปลีย่นแปลงไปจากประเทศ
ที่มีภาคเศรษฐกิจการเกษตรที่มีขนาดใหญ เปนประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความสำคัญมากข้ึน 
การสงสินคาออกในรูปของสนิคาอุตสาหกรรมมีปริมาณมากข้ึน การใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมี
สัดสวนที่เพิ่มสูงข้ึนอยางมาก ดังน้ันความตองการแรงงานระดับสูงเฉพาะดาน 
จึงมีมากข้ึน 
  โอกาส : มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพรอมดานสถานที่ 
อุปกรณและบุคลากร สามารถที่จะชวยรัฐบาลผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน ไมวาจะเปนสาขาวิชา
ทางดานวิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาลและสาธารณสุข เปนตน 
ตอบสนองความตองการระดับประเทศได ในขณะเดียวกันก็สามารถใหบริการความรูแกกลุมแรงงาน ประชาชน
ในทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิต 
การลดตนทุนการผลิต ตลอดจนการดูแลรักษาคุณภาพ เพื่อทำใหมาตรฐานการครองชีพของตนเองดีข้ึน 
  ภาวะคุกคาม : สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับเปลี่ยนเร็วทำใหมหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยน
หลักสูตรบอย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน 
   

2.1.2 ตลาดแรงงานในอนาคต ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการกระจาย
อำนาจการปกครองของไทย ทำใหความตองการแรงงานทางธุรกิจ แรงงานดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตรดานการปกครองทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มสูงข้ึน  
ทำใหความตองการแรงงานดานการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุขมากข้ึน เพื่อใหบริการดานสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนนอกจากน้ันนโยบายการเพิ่มคาจางแรงงานใหผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เปน 15,000 บาทตอเดือน ทำใหความตองการเรียนใหสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มสูงข้ึน 
  โอกาส : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสถานการณดานแรงงาน
ของประเทศโดยเฉพาะดานธุรกิจ วิศวกรรมศาสตรและดานสาธารณสุข 
  ภาวะคุกคาม : ระบบการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งทำใหมีภาระดานคาใชจาย 
 
2.2 กระแสโลกาภิวัตน 
  2.2.1 การเปนประชาคมอาเซียนหน่ึงเดียวในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำใหมีการเคลื่อนยาย
ประชากรแรงงาน การคา การอุตสาหกรรม ระหวางหวางกันในประเทศอาเซียน โดนเฉพาะอยางย่ิงการ 
มีความรวมมือกันทางดานการศึกษา จะทำนิสิตจากประเทศเพื่อนบานเขามาเรียนในประเทศไทยมากข้ึน 
มหาวิทยาลัยตางๆ อาจทำความรวมมือเพื่อทำวิจัยรวมกัน ผลิตสื่อการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย การ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกันเพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีความสำคัญใหประเทศ
เพื่อนบานสนใจเขามาศึกษาในประเทศไทยมากข้ึน 
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  โอกาส : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
จะสงเสริมใหมีผูสนใจเขามาในมหาวิทยาลัยของไทยมากข้ึน 
  ภาวะคุกคาม : หากระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึการษาที่ไมสามารถกำกับ 
และควบคุมไดอยางเทาเทียมกัน ก็จะทำใหความตองการทางการศึกษาไปอยูกับประเทศที่มคุีณภาพการศึกษา 
ที่สูงกวา 
  2.2.2 ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำใหสังคมมีการปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ไรพรหมแดน และยังพัฒนาไปสูการใชงาน
ทางธุรกิจตางๆ อยางกวางขวาง ประเทศที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา ก็จะเปนประเทศที่สามารถสราง
ความเขมแข็งและสามารถแขงขันกับนานาชาติไดเปนอยางดี 
  ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึง ที่มีการสงเสริมใหเกดิการพฒันาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ไดนำเทคโนโล ยี เหล าน้ัน ไป ใชและพัฒ นางานตางๆในหลายด าน  ไดแก  การบริห ารงานภาครัฐ  
(E-Government) การพาณิชย (E-Industry) การศึกษา (E-Education) และสังคม (E-Society) ทั้งน้ีเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศใหย่ังยืน และกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับทางดานการศึกษาน้ัน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหระบบ
การศึกษามีความเจริญกาวหนา ทำใหเกิดความรูเทาทันกับประเทศพัฒนาแลว 
  โอกาส : มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดาน
ตางๆนำมาใชในระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอนทางไกล เชน การศึกษาผานระบบ
อินเตอรเน็ต (Web-based Education) การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online-Learning) เปนตน 
  ภาวะคุกกคาม : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและใชเพื่อการเรียน
การสอนตองใชเงินลงทุนสูง และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำใหเกิดความลาสมัยไดงายและตองมีการพัฒนา
ตลอดเวลา 
 
2.3 ดานสังคม 
  2.3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรไทย ประชากรไทยในอนาคต แนวโนม
จำนวนเด็กจะลดลง และจำนวนผูสูงอายุจะมากข้ึน จากการประมาณการของมหาวิทยาลัยประชากรศาสตร : 
ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 25.65 เปน 17.75 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2563 โดยในจำนวนน้ี
ประชากรวัย 15 - 17 ป จะลดลงจาก 3.2 ลานคน เปน 2.75 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 ในขณะที่เด็กในวัยเขา
การ ศึ กษ าอุ ดม ศึ กษ าอ ายุ ระห ว า ง  18  - 21 ป  ล ดล งจ าก  4 .30  ล าน คน  เป น  3 .77  ล าน คน  
สวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนจากรองละ 9.4 ในป พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2563 
  โอกาส : การเพิ่มข้ึนของประชากรผูสูงอายุ ทำใหความตองการแรงงานดานสาธารณสุขเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุมากข้ึน การเตรียมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขจึงเปนความจำเปนอยางมาก 
  ภาวะคุกคาม : จำนวนประชากรวัย 18 - 21 ลดลง ทำใหจำนวนผูตองการเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษามจีำนวนลดนอยลงดวย 
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  2.3.2 คานิยมของสังคมดานการศึกษา คานิยมของสังคมไทยดานการศึกษามีแนวโนมไปที่
ความตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาสูงข้ึน เพราะคนย่ิงมีการศึกษาสูงกส็ามารถที่จะหางานทำไดงาย และ
มีรายไดสูงกวาคนที่ไดรับการศึกษาที่ต่ำกวา 
  โอกาส : มหาวิทยาลัยสามารถที่จะจัดทำหลักสูตรสนองความตองการของคนที่ตองการศึกษา
สูงกวาระดับปริญญาตรี 
  ภาวะคุกคาม : สถาบันอุดมศึกษามีจำนวนมาก การแขงขันเพื่อจัดการศึกษาสนองความ
ตองการก็มีมากเชนเดียวกัน 
 

2.4 การเมืองและนโยบายรัฐ 
  ปจจุบันรัฐมีนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึนโดยมีการใหอำนาจ 
แกทองถ่ินในการบริหารงานเองในรูปแบบตางๆ ไดแก การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)การบริหารสวนตำบล
(อบต.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เหลาน้ีมีจำนวน
ประมาณ 7,853 แหงทั่วประเทศ ซึ่งมีความตองการบุคลากรตางๆ เขาไปชวยในการบริหารจัดการองคกร ทั้ง
ทางดานการเงินงบประมาณการศึกษา การสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการบริหาร เปนตน 
  โอกาส : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินใน
สาขาวิชาตางๆ รวมทั้ งการใหการอบรมแกบุคลากรในองคกรใหมีความสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ภาวะคุกคาม : ระบบบริหารจัดการขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

โดยสรุป : จากผลการวิเคราะหโอกาสและภาวะคุกคามที่ กลาวมาขางตน สามารถสรุปได 
ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของมหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศักยภาพและความพรอม

ดานสถานที่ อุปกรณและบุคลากร ที่จะชวยผลิต
แรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะใน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. มีความตองการแรงงานระดับสูงเปนโอกาสให
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ 

3. มีการพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลสงเสริมใหมผีูสนใจเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของไทยมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

1. สภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยน 

2. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน
จะทำใหความตองการขอผูเรียนไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาทีสู่งกวา 

3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทำใหตองใชเงิน
ลงทุนสูงและเทคโนโลยีตางๆ เปลีย่นแปลง
คอนขางรวดเร็ว 

4. จำนวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ทำใหจำนวนผู
ตองการเขาศึกษาใสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนลด
นอยลง 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
ใชในดานการบรหิารจัดการและการเรียนการสอน 

5. มีการเพิม่ข้ึนของประชากรผูสูงอายุทำใหความ
ตองการแรงงานดานสาธารณสุข เพื่อดูแลผูสงูอาจ
มีมากข้ึน การเตรียมการผลิตและพฒันาดาน
สาธารณสุขจงึเปนความจำเปนอยางมาก 

6. มหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการศึกษาสูง
กวาระดับปริญญาตร ี

7. มีความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน ในดาน
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ในการจัดสรร
ผลงานวิจัย 

8. นโยบายประชามคมอาเซียน ป 2558 เปดโอกาส
ใหสามารถขยายการศึกษาสูนานาชาติ 

9. มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการทำงานวิจัย
ทั้งดานงบประมาณ และเทคโนโลยีตาง ๆ  

5. สถาบันอุดมศึกษามจีำนวนมาก มีการแขงขัน   
6. มีการแขงขันในการใหการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศสูง 

7. มีคูแขงทางการศึกษาทีม่ากข้ึนและการทำงานวิจัย
มากข้ึน 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และวัตถุประสงค  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

 จากการวิเคราะหผลกระทมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ในบทที่ 2 มีทั้งที่เปนผลกระทบเชิงโอกาส และภาวะคุกคาม ตลอดจนขีดสมรรถนะภายในของมหาวิทยาลัยที่
เปนจุดแข็งและจุดออนซึ่งขอคนพบดังกลาวนำมาเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีลัดษณะในเชิงแผนกลยุทธ ไดแก การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ 
การกำหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธการดำเนินงาน
ตลอดจนแผนการปฏิบั ติงานระยะยาว และแผนปฏิบั ติงานประจำป โดยในบทที่  3 มีรายละเอียด 
ที่จะนำเสนอดังตอไปน้ี 
 

1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 มุงสูความเปนเลิศดวยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest) 
 

2. วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน

สังคมและประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมือ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน 
 

3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3.1  ดานการผลิตบัณฑิต 
 สนับสนุนและสงเสรมิผูเรยีนใหเปนคนดี คนเกง และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข สรางเสริมให
เปนผูมีวิสันทัศนกวางไกล ใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยางย่ังยืนและตอเน่ืองตลอด
ชีวิต 
 3.2  ดานการวิจัย 
 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาการงานวิจัย/หรืองานสรางสรรคที่พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธำรงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน 
 3.3  ดานการใหบริการทางการวิชาการแกสังคม 
 สรางเสริมใหชุมชนทองถ่ินเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเปนชุมชนที่
เขมแข็ง ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใตความรวมมือทางวิชาการ และ
การเรียนรูรวมกัน 
 
 3.4  ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ทั้งใน
ระดับชุมชนทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 

3.5 ดานการบริหารจัดการ 
 การวนับสนุนทุกพันธกิจ 
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4. อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณและเอกลักษณ 
 อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่ เปนตัวตนในผลผลิตของผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน     
พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะที่
โดดเดนของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

 อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
4.1 อัตลกัษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (IDWTU : Identity of Western University) 

Intellectual  :     เปนปญญาชน   
Development  :     พัฒนาตนดี 
Work Ability  :     ปฏิบัติงานมีทักษะ  
Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

           Unity   :     รวมมือ สามัคคี 
4.2 เอกลกัษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (UWTU : Uniqueness of Western University) 

United creative   :     รวมมือกันสรางสรรค  
Wisdom  :     ช้ันนำทางปญญา 

 Technology  :      พัฒนาดวยเทคโนโลยี      
          Universality              :      ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/ มีความรูกวางขวาง 
 
5. วัตถุประสงคการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถนำความรูไปประยุกตใชใน
การประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุด แกสังคมและประเทศชาติ และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปน
พลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ 
 2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชน
ตอชุมชนทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
 3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรูตนเอง อันจะนำไปสูการสรางสังคม
การเรียนรู และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
 4)  สงเสริมและสนับสนุนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน ชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 5)  บริหารจัดการองคกร ที่เอื้ออำนวยตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนต้ังแตระดับช้ันปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก 
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โดยมีการผลิตกำลังคนระดับสูงสนองความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  การบริหารจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศดวยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest ) 
ตามผลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ดำเนินการตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตดานการวิจัย ดาน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการดำเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปกับนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ รวมทั้ง
กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) และประเทศไทย 4.0 มาวิเคราะห สังเคราะห และรวม
พิจารณากลั่นกรองจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ปของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการถายทอดยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติเพื่อจัดทำกลยุทธ แผนงานและโครงการในชวงระยะ 5 ปและกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่เปนรูปธรรม  

ดังน้ันในการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)  สามารถเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตรฉบับน้ีไดมุงเนนการพัฒนางานในดานตางๆ เพื่อ
นําพามหาวิทยาลัยเวสเทิรนสูคุณภาพที่มีความมั่นคงและย่ังยืน การจัดทำยุทธศาสตรฉบับน้ีไดคำนึงถึงประเด็น
ความทาทายในดานตางๆ ความคาดหวังที่สังคมมีตอมหาวิทยาลัย แนวนโยบายตางๆที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนดและผูมีสวนเกี่ยวของใหขอเสนอแนะในทุกระดับอยางทั่วถึงและกวางขวาง ใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนเพื่อใหเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง โดยมหาวิทยาลัยไดกำหนด
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนที่สำคัญ 7 ประเด็นยุทธศาสตร ในการผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและคงรักษาการ 
ใหดำเนินการอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
กลยุทธน้ีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความตองการของการพัฒนาประเทศและ

ตลาดแรงงาน,เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเนนใหเปนผูนำสังคมและประชาคม
อาเซียน,พัฒนานิสิตใหมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา โดยมุงเนนการปฏิบัติไดจริง มีจริยธรรม คุณธรรม และมี
คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและทันตอสถานการณ, สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางสังคม
ความรูทางวิชาชีพ, พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย,พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยยึดเปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉ.ที่ 12 (พ.ศ.2551-2565)อยางตอเน่ือง,พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญมือ
อาชีพใหเปนอาจารย และการพัฒนาการเพิ่มปริมาณอาจารยใหตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
          กลยุทธน้ีเพื่อการสรางระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูอาเซียน, สนับสนุน
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณใหแกบุคลากรและนิสิต เพื่อพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่ม
โอกาสในการหางานทำของตลาดอาเซยีนใหกับบุคลากรและนิสติ และสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตความสามารถใน
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การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามจุดเนนของสถาบัน และการพัฒนาการจัดหาปจจัยครุภัณฑ อุปกรณเกื้อหนุน 
การเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 

กลยุทธน้ีเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย,การพัฒนาบุคลากรให
มีคุณภาพและสอดคลองกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัยโดยการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ, 
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพัฒนาระบบและประเมินผลพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและ 
การเรียนรูที่ เหมาะสมเขาถึงผูเรียนที่หลากหลายและการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 
 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธน้ีเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกที่จูงใจตอการทำงานวิจัย/งานสรางสรรคโดย สนับสนุนใหอาจารย/
นักวิจัย นำผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเขารับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริมใหอาจารย/นักวิจัย
นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และสนับสนุนการนนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนอยาง
ตอเน่ือง/ สรางนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย ตลอดจนมี
ระบบหรือการติดตามขอมูลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรใน ระดับชาติ นานาชาติ ตามเกณฑ 
สกอ. และสมศ.อยางตอเน่ือง,พัฒนาระบบคลินิก ที่เผยแพรงานวิจัยถายทอดใหผูรับบริการไดรับความรูและนำ
ผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาดานตาง ๆ  ทีประสิทธิภาพ เชน การใหคำปรึกษาการเขียนบทความ/ดานสถิติ  รวมทั้งจัดใหมี
การจัดประชุมเพื่อน นำเสนอผลงานวิจัยระหวางสถาบันกับองคกรภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง และพัฒนาวารสาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูฐาน TC I และพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซตงานวิจัยและมีความรวมมือดานการวิจัย
กับหนวยงานภายในและภายนอก และการพฒันาอาจารยใหมีความสามารถในการทำงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
และสามารถเขียนบทความ วิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหสังคม 

กลยุทธน้ีเพื่อการสรางเครือขายและยกระดับความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน
และภายนอกตลอดจนพัฒนาและเปนศูนยกลางทางวิชาการของกลุมจังหวัด  มหาวิทยาลัยภาคกลาง และ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชนตามความเช่ียวชาญของแตละคณะวิชาผานการจัดทำโครงการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)ที่มุงช้ีนำในการปองกันและแกไขปญหาของสงัคม เพื่อสรางพฒันาชุมชนใหเขมแข็ง ตามแนวพระราชดำริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการจดักิจกรรม/โครงการตางๆเพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับทองถ่ินและ
ชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลาง ที่ไดรับการพัฒนาและบูรณาการเช่ือมโยงสูภูมิภาค สังคม ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยใหสามารถชวยเหลือ ช้ีนำและเปนที่พึ่งของสังคม ไดอยาง
ย่ังยืน ,พัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชใหสังคมและการ
ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ,พัฒนาการนำประสบการณ
ในการประยุกตและถายทอดความรูจากงานวิจัยเพี่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธน้ีเพื่อการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนิสิต ,จัดทำกิจกรรมที่สืบสาน

ประเพณีเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิตเพื่อการศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินเพื่อนำมาเผยแพรและถายทอดองคความรู มีมาตรการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูหนวยงานภายนอกเพื่อ
ทำนุบำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย รวมทั้งสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรมลงในเน้ือหาวิชา
ตางๆ ที่เกี่ยวของและการพัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรู ความคิดและการ
นำไปใชใหสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

 กลยุทธน้ีเพื่อมุงพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เสริมสราง
ความรูเรื่องประกันคุณภาพแกบุคลากร/นิสิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสงเสริมการสรางเครือขายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร มีการวิเคราะหคาใชจายและรายรับของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรม
การศึกษาอยางเปนระบบ เสริมสรางระบบและวิธีการทำงานตามโครงการยุทธศาสตรและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่ชัดเจน ทั้งเสริมสรางสวัสดิการดานที่พักทั้งของบุคลากรและนิสิต และ
สวัสดิการคาตอบแทนตำแหนงทางวิชาการและรางวัลพิเศษ และสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน(เชน การศึกษาตอ  การทำตำแหนงวิชาการ  การอบรมพัฒนาวิชาชีพ  การทำหนังสือ ตำรา และ
เอกสารประกอบการสอน การเปนคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร ฉบับ พ.ศ.2555 - 2559 และ พ.ศ.2560 – 2564 
ฉบับ พ.ศ.2555-2559 ฉบับ พ.ศ. 2560 - 2564 

1) วิสัยทัศน :  
     มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนสังคมและประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมอืยิง่
กวาการแขงขัน 

1) วิสัยทัศน : 
     มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนสังคมและประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมือ 
เพ่ือการพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

2) อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
2.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน (IDWTU : Identity of Western University) 

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

           Unity   :     รวมมอื สามัคคี 
2.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (UWTU : Uniqueness of Western 
University) 

United creative          :     รวมมือกันสรางสรรค  
Wisdom           :     ช้ันนำทางปญญา 

         Technology           :     พัฒนาดวยเทคโนโลยี     
           Universality              :     ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/ มีความรู 
                                               กวางขวาง 
 

2) อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
2.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน (IDWTU : Identity of Western University) 

Intellectual  :     เปนปญญาชน   
Development  :     พัฒนาตนดี 
Work Ability  :     ปฏิบัติงานมีทักษะ  
Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

           Unity   :     รวมมือ สามัคคี 
2.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (UWTU : Uniqueness of Western 
University) 

United creative   :     รวมมือกันสรางสรรค  
Wisdom  :     ช้ันนำทางปญญา 

 Technology  :     พัฒนาดวยเทคโนโลยี      
            Universality               :     ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/ มีความรู

กวางขวาง 
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ฉบับ พ.ศ.2555-2559 ฉบับ พ.ศ. 2560 - 2564 

3) ยุทธศาสตรมีจำนวน 10 ยุทธศาสตร 3) ยุทธศาสตร มีจำนวน 7 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยางมคุีณภาพ   ยุทธศาสตรที่ 1     การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาและปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนสนับสนุนการเรียนรู ยุทธศาสตรที ่2     การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารการศึกษา ยุทธศาสตรที ่3     พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหารจัดการและ
การบริการการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาและสงเสริมการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 4     พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 5   เพื่อใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคมเพือ่ประโยชนแก         
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5     พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6   สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที ่6     พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่ 7   การพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรที่ 7     การพัฒนาบุคลากรการบรหิารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกบั 
ติดตาม ผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 8   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย      

ยุทธศาสตรที่ 8     รวมกับยุทธศาสตรที่ 3           

ยุทธศาสตรที่ 9   การบรหิารจัดการการเงินพฒันาระบบกลไกการบริหาร
จัดการดานการเงินใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ      

ยุทธศาสตรที่ 9     รวมกับยุทธศาสตรที่ 7           

ยุทธศาสตรที่ 10  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล            
                      ทุกหลักสูตร   

ยุทธศาสตรที่ 10   รวมกับยุทธศาสตรที่ 7           
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• ดานการจัดการศึกษา • ดานการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบหองเรียน  และระบบการสอนผานระบบ

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

ปริญญาโท และปริญญาเอก 
3. เนนการจัดการเรียน การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพเปนจุดเดน  มีองคกร

วิชาชีพกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสมกบัตนเอง 
5. มีเครือขายที่ใหความชวยเหลือแกนิสิต ในการประสานงานดานการจัดการเรียน

การสอนอยางมีคุณภาพ 
6. มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษาและวิจัยสูประชาคมอาเซียน  

1. ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนสูสังคมอยางแพรหลาย 
2. ขาดสื่อการศึกษาดานตำรา และหนังสือมจีำนวนนอย 
3. ศูนยบริการการศึกษาในภูมิภาคไมสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสรจ็ในทกุของ

พันธกิจ 
4. นิสิตไมสามารถสำเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

• ดานการพัฒนางานวิจัยและสรางองคความรู • ดานการพัฒนางานวิจัยและสรางองคความรู 
7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสรางผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบตางๆ รวมทั้งงานพัฒนาองคความรูอื่นๆ 
8. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยรวมกบัเครือขายภายนอก 
9. มีการสรางเครือขายวิจัยกบัภายนอกรวมกับองคกรภาครฐัและเอกชน 
10. เปนศูนยกลางจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย 
11. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยสำหรบัการเรียนการสอนและวิจัย 

5. บุคลากรมีการขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกจำนวนนอย 
6. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติฐาน TCI 1 และระดับนานาชาติ ฐาน TCI 2 

มีจำนวนนอย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• ดานบริการวิชาการสูสังคม • ดานบริการวิชาการสูสังคม 
12. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรใหกับชุมชนทั้งในเขตและ
เขตใกลเคียงพืน้ที่จัดต้ังของมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเชิงพาณิชยจำนวนนอย 
 

• ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม • ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
13. สงเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง

สอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่สอน 
8. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมศิลปะเพื่อใหความรูแกนิสิตนอย 

• ดานบริหารจัดการ • ดานบริหารจัดการ 
14. มหาวิทยาลัยไดนำระบบการจัดการสารสนเทศใชในการบรหิารจัดการงาน ทั้ง

ดานธุรการ การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพื่อการจัดการงาน
สำนักงาน 

15. มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการประชุมแบบ 
VDO Conference 

9. งานขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากรลาออกบอย 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศักยภาพและความพรอมดานสถานที่ อุปกรณและ
บุคลากร ที่จะชวยผลิตแรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะใน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. มีความตองการแรงงานระดับสูงเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัย ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ 

3. มีการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลสงเสริมใหมี
ผูสนใจเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชในดานการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน 

5. มีการเพิ่ ม ข้ึนของประชากรผูสูงอายุทำใหความตองการแรงงานดาน
สาธารณสุข เพื่อดูแลผูสูงอาจมีมากข้ึน การเตรียมการผลิตและพัฒนาดาน
สาธารณสุขจึงเปนความจำเปนอยางมาก 

6. มหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
7. มีความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในดานวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ใน

การจัดสรรผลงานวิจัย 
8. นโยบายประชามคมอาเซียน ป 2558 เปดโอกาสใหสามารถขยายการศึกษาสู

นานาชาติ 
9. มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการทำงานวิจัยทั้งดานงบประมาณ และ

เทคโนโลยีตาง ๆ  

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำใหมหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยน 
2. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไมเทาเทียมกันจะทำใหความตองการขอ

ผูเรียนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูงกวา 
3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทำใหตองใชเงนิลงทุนสงูและเทคโนโลยีตางๆ 

เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว 
4. จำนวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ทำใหจำนวนผูตองการเขาศึกษาใสถาบัน

อุดมศึกษามีจำนวนลดนอยลง 
5. สถาบันอุดมศึกษามีจำนวนมาก มีการแขงขัน   
6. มีการแขงขันในการใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศสูง 
7. มีคูแขงทางการศึกษาที่มากข้ึนและการทำงานวิจัยมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความสอดคลอง : 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตรประเทศ 12 ป (พ.ศ.2560 - 2564) 
3. ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
4. กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ.2551 – 2565) 
5. Thailand 4.0 
6. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
7. แผนงานทัง้ 7 ยุทธศาสตร 
8.  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 9 5 16 1 (1.1-1.9) 

รวม 9 แผนยอย 
16 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 5 5 15 1 (2.1-2.5)  
รวม 5 แผนยอย 

15 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการบริหารจัดการและบริการ
การศึกษา 

6 4 11 1 (3.1-3.3)  
รวม 3 แผนยอย 

11 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 6 5 9 1 (4.1-4.7) 
รวม 7 แผนยอย 

9 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเครือขายการบรกิารวิชาการและวิชาชีพเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งให
สังคม 

6 4 8 1 (5.1-5.5)  
รวม 5 แผนยอย 

8 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 6 4 6 1 (6.1-6.4)  
รวม 4 แผนยอย 

6 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

8 7 15 1 (1.1-1.12) รวม 12 
แผนยอย 

15 

รวม 46 34 80 7 (45 แผนยอย) 80 

 



ผังที่ 1 แสดงความเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญ /ยุทธศาสาตรชาต/ิกรอบอดุมศึกษา /Thailand 4.0 /ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทิรน/กลยุทธและแผนงาน 

 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ.2560 

วิสัยทัศน : 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน มุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาตนเองอยาง

มีคุณภาพ 

สอดคลองกับ

ความตองการของ

ชุมชนสังคมและ

ประเทศชาติดวย

อุดมการณแหง

ความรวมมือ เพื่อ

การพัฒนาท่ีม่ันคง

และย่ังยืน 

มาตราที่ 40 บุคคลยอมมี

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

มาตราที่ 54 รัฐตองดำเนินนการใหประชาชนไดรับ

การศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้ง

สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตราที่ 65  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผน 

มาตราที่ 69 รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศิลปวทิยาการ

แขนงตาง ๆ การพัฒนา และนวัตกรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประเทศฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-

2564) 

 

ยุทธศาสตรที ่1การ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การสรางความเปน

ธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

 

ยุทธศาสตรที ่3 การ

สรางความเขมแขง็ทาง

เศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที ่4 การ

เติบโตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที ่5  

การเสริมสรางความมั่นคง

แหงชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที ่6  

บริหารจัดการในภาครัฐ การ

ปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตรที ่8 การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 

ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาและเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 

 

ผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากร

ทางการศึกษา 

 

พัฒนาการบริหารจัดการ 

 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ถายทอดองคความรู 

 

กรอบแผน

อุดมศึกษา15ป 

(พ.ศ.2551-

2565) 

 

-รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น 

โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู   

เครือขายอุดมศึกษา 

 

ผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

Thailand 4.0 กลุมสายสังคมศาสตร 

กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ 

ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสองกลฝงตัว เนน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร

  

 

กลุมสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 

 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

ยุทธศาสตรที ่1 การ

พัฒนาการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย

และมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที ่1การ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

ยุทธศาสตรที ่2 การ

พัฒนาส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูเพ่ือสราง

ความเขมแข็งทาง

วิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตรที ่3 

พัฒนานวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการ

ส่ือสารการบริหาร

จัดการและบริการ

การศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาและ

สรางสรรค

ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที ่5 

พัฒนาเครือขายการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพเพ่ือ

เสริมสรางความ

เขมแข็งใหสังคม 

 

ยุทธศาสตรที ่6 

พัฒนาและสงเสริม

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที ่7 

การพัฒนาบุคลากรการบริหาร

การจัดการสถาบันเพ่ือการ

กำกับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจและการประกันคุณภาพ

การศึกษาไมไดมาตรฐานสากล 
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แผนงาน 

แผนงานที ่1 แผนงานการ

พัฒนาการเรียนการสอนที่

หลากหลายและมีคุณภาพ       

1.1 แผนการเรียนรูสูชุมชน

เพื่อใหเกิดภูมิสังคม                 

1.2 แผนพัฒนานิสิตดาน

สำนึกสาธารณะ 

1.3 แผนพัฒนานิสิตใหเปน

คนดี มีคณุคาตอสังคมและ

ถึงพรอมดวยคณุลักษณะท่ี

พึงประสงค โดยสำนกึ

บริหารงานกิจการนิสิต 

1.4 แผนงานสรางเสริม

สำนึกสาธารณะของสำนัก

กิจการนิสิต    

1.5 แผนพัฒนานวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันทางวิชาชีพ   

1.6 แผนงานการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

และการเรียนรูท่ีเขาถึง

ผูสอนและผูเรียน           

1.7 แผนงานการสราง

เครือขายความรวมมือ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.8 แผนงานการสงเสริม

และเพิ่มปริมาณคุณภาพ

อาจารยใหเปนผูเช่ียวชาญ

และมืออาชีพ 

1.9 แผนงานตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุมิแหงชาติ

ระดับอดุมศึกษาตามพันธ

กิจ 

แผนงานที ่2 แผนงานการ

พัฒนาส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางวิชาชีพ     

1.1 วางแผนการจัดหาส่ิง

สนับสนุนดานครุภัณฑ 

อุปกรณการศกึษา

คอมพิวเตอรใหเกดิความ

สะดวกและคลองตัวในการ

ใช                         

1.2.แผนงานการพัฒนา

คณาจารยดานการผลิต

ส่ือการศกึษาเพื่อเปนการ

สนับสนุนการเรียนรู      

1.3 แผนการจดัซือ้ตำรา/

หนังสือตามหลักสูตรท่ีเปด

สอนพรอมดวยงบประมาณ

ท่ีไดรับการจัดสรร        

1.4 แผนการการจัดซื้อ

จัดหาอุปกรณการเรียนการ

สอนใหครบตามเกณฑและ

ตามมาตรฐานสากลพรอม

ท้ังตามสัดสวนของนิสิตท่ี

เหมาะสม                  

1.5 แผนการจดัหองสอบ ป.

ตรี ป.โท และ ป.เอก ใหได

มาตรฐานสากล 

แผนงานที ่3 แผนงานพัฒนา 
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร
การบรหิารจัดการและบริการ
การศึกษา 
 1.1 แผนงานการพัฒนาศนูย
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพือ่การ
บริหารจัดการ 
1.2 แผนงานการจัดการ

ความรูดวยการใชชองทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส               

1.3 แผนงานการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีเหมาะสมเขาถึง

ผูสอนและผูเรียนท่ี

หลากหลาย 

 

แผนงานที ่4 แผนงาน 

พัฒนาและสรางสรรค

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ                   

1.1 แผนงานวจิัยเพือ่พัฒนา

สังคมและสรางองคความรู

ใหม                        

1.2. แผนงานใหความรูการ

เขียนบทความวิจัย/

บทความวิขาการเพือ่

สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย                

1.3 แผนการจดัทำวารสาร

ทางวิชาการเพื่อเผยแพร

ผลงานวิจัย                

1.4 แผนการขอทุนวิจัย

ภายในและภายนอก      

1.5 แผนงานการพัฒนา

ระบบคลีนิกวิจัยและ

สงเสริมระบบพี่เล้ียงนักวิจัย

1.6 แผนงานอบรม

จริยธรรมวิจัยในมนษุย           

1.7 แผนงานการจัดทำ

กรอบการวิจัยดานการ

สงเสริมพัฒนาผูสูงอายุ 

 

ยุทธศาสตรที ่1การ

พัฒนาการเรียนการ

สอนที่หลากหลายและ

มีคุณภาพ 

 

แผนงานที ่5 แผนงาน 

พัฒนาเครือขายการบรกิาร

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งให

สังคม                           

1.1) แผนการพัฒนาคณุภาพ

ผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการเชิงพาณิชย             

1.2) แผนงานการสราง

เครือขายการพัฒนาการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

1.3) แผนงานจัดตั้งคลีนิกให

คำปรึกษาทางวิชาชีพ         

1.4) แผนการบูรณาการดาน

การบริการวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนเชิง

ปฏิบัติการสูชุมชน           

1.5) แผนงานการจัดอบรม

วิชาชีพตาง ๆ ท้ังระยะส้ันและ

การจัดอบรมใหสอดคลองกับ

ความตองการขององคกรตาง 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ผังที่ 1 (ตอ)  แสดงความเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญ /ยุทธศาสาตรชาติ/กรอบอดุมศึกษา /Thailand 4.0 /ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเวสเทิรน/กลยุทธและแผนงาน 

วิสัยทัศน : 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน มุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาตนเอง

อยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับ

ความตองการของ

ชุมชนสังคมและ

ประเทศชาติดวย

อุดมการณแหง

ความรวมมือ เพื่อ

การพัฒนาท่ี

ม่ันคงและย่ังยืน 

แผนงานที ่6 แผนงานการ

พัฒนาและสงเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น                  

1.1 แผนพัฒนาการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรม                  

1.2 แผนการสรางเครือขายทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

1.3 แผนพัฒนาเครือขายการ

บริการวิชาชีพเสริมสราง

ศักยภาพความรู ความคิดและ

การนำไปใชใหสังคม             

1.4 แผนงานการนำ งานวิจัย

ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ี

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาและสรางสรรค

ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที ่5 

พัฒนาเครือขายการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งใหสังคม 

 

แผนงานที ่7 แผนงานการพัฒนา
บุคลากรการบรหิารการจัดการสถาบัน
เพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจและการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานสากล       
1.1 แผนงานประกันคณุภาพการศกึษา 
1.2 แผนงานจัดทำระบบงบประมาณ
ประจำปของมหาวิทยาลัย             
1.3 แผนงานการวิเคราะหตนทุนทาง
การเงิน   
1.4 แผนงานการบริหารความเส่ียง   
1.5 แผนกลยุทธจากผลการวเิคราะห 
SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน      
1.6 แผนงานการจัดปายบอกจดุสถานท่ี 
ช่ือ ตำแหนงหนาท่ี สวนงานตางๆท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล                   
1.7 แผนงานการจัดบุคลากรตามแผน
ฉุกเฉิน ERT (Emergency Response 
Team   
1.8 แผนงานสวัสดกิารบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนดานท่ีพัก
อาศัยตามตำแหนงหนาท่ี  
1.9 แผนงานสวัสดกิารดานนันทนาการ
สำหรับบุคลากรและนิสิต (เชน สถานท่ี
ออกกำลังกายในท่ีรม และกลางแจง) 
1.10 แผนงานสวัสิการคาตอบแทน
พิเศษและรางวัลพเิศษ(เชนคาตำแหนง
วิชาการ, คาตำแหนงงานระดับผูบริหาร, 
โบนัส,เบ้ียขยัน เปนตน)   
1.11 แผนงานพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน(เชน 
การศึกษาตอ  การทำตำแหนงวิชาการ  
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ  การทำหนังสือ 
ตำรา และเอกสารประกอบ การสอน 
การเปนคณะกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมายตาง ๆ 
1.12 แผนงานประชาสัมพันธ และ
แนะแนวการศกึษา 

ยุทธศาสตรที ่6 

พัฒนาและสงเสริมการ

ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที ่7 

การพัฒนาบุคลากรการบริหาร

การจัดการสถาบันเพ่ือการ

กำกับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจและการประกันคุณภาพ

การศึกษาไมไดมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรที ่2 การ

พัฒนาส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนา

นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการ

ส่ือสารการบริหาร

จัดการและบริการ
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ผังที่ 2 แสดงความเช่ือมโยงความสัมพันธของวิสัยทัศนและผลสัมฤทธิท์ี่ 1 ถึงผลสัมฤทธิท์ี่ 5 
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วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงม่ันที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนสังคมและ

ประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.1 เปนชุมชนวิชาการที่เขมแข็ง 1.2 มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 1.3 เปนมหาวิทยาลัยที่ใชนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

3.1 บัณฑิตเปนผูมีความรู สมรรถนะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคตอบสนอง

ตอสังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก 

2.1 เสริมสรางผลงานวิจัยที่โดดเดน 
(ระดับชาติ-นานาชาติ) ที่ชี้นำการพัฒนา      
และแกปญหาสังคม 

 2.2 มีระบบการบริหารทรัพยสินทาง
ปญญาใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ 

 

5.3 เปนมหาวิทยาลัยแหงความมั่นคงและยั่งยืน                     
สงเสริมใหนิสิต บุคลากรและชุมชนเปนสังคมแหงปญญา 

 

5.1 สงเสริมความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา เก้ือกูล นิสิต บุคลากร 

 
5.2 มีสวนรวมในการสนับสนุนชุมชน 

  

 

4.3 มีระบบบริหาร

ทรัพยากรกายภาพ

สนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

 

4.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

และมีธรรมาภิบาล 

 

4.2 มีระบบบริหารการเงินและ             
การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี 
(ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปรงใส ตรวจสอบได) 
 

4.4 สรางความผูกพันอยางแนน

แฟนกับนิสิตเกาและปจจุบัน 

 

ผลสัมฤทธ์ิที่ 5 

 

ผลสัมฤทธ์ิที่ 2 

ผลสัมฤทธ์ิที่ 3 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิที่ 4 

 

ผลสัมฤทธ์ิที่ 1 

 



ตารางที่ 5 เปรียบเทียบยุทธศาสตร/กลยุทธ/เปาประสงค/แผนงาน/ตัวช้ีวัด/โครงการ /คาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2560 - 2564 
พ.ศ. 2560 - 2564 
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.ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายและมี
คุณภาพ 

1.1 พัฒนาหลักสูตร
ทันสมัยและตรงกับความ
ตองการของการพัฒนา
ประเทศและ
ตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีโดย
เนนใหเปนผูนำสังคมและ
ประชาคมอาเซียน 
1.2 พัฒนานิสิตใหมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
โดยมุงเนนการปฏิบัติได
จริง มีจริยธรรม คุณธรรม 
และมีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
1.3 ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรใหมีความ
ทันสมัยและทันตอ
สถานการณ 
1.4 สรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
1.5 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน สรางสังคม
ความรูทางวิชาชีพ 
1.6 พัฒนาเทคโนโลยทีาง

(1) เพ่ือใหนิสิตเปนผูมีความรู 
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงคตอบสนองตอ
สังคมไทย อาเซียน และสังคม
โลก 
(2)  เพ่ือสรางบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ อยูบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม มทีักษะ
ดานความคดิ ทักษะดาน
ความสัมพันธ ทักษะดาน
วิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และศักยภาพที่สมบูรณสูสังคม 
(3)  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการศึกษาและบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(4) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
(5) เพ่ือพัฒนาอาจารยประจำ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาการและวชิาชีพ โดยคำนึง
ทั้งความรูและประสบการณใน
การทำงาน 

แผนงานที่ 1 แผนงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
1.1 แผนการเรียนรูสูชุมชน
เพ่ือใหเกิดภูมิสังคม 
1.2แผนพัฒนานิสิตดาน
สำนึกสาธารณะ 
1.3 แผนพัฒนานิสิตใหเปน
คนดี มีคุณคาตอสังคมและ
ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่
พึงประสงค โดยสำนึก
บริหารงานกิจการนิสิต 
1.4 แผนงานสรางเสริมสำนึก
สาธารณะของสำนักกิจการ
นิสิต 
1.5 แผนพัฒนานวตักรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันทางวชิาชีพ 
1.6 แผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรูที่เขาถงึผูสอนและ
ผูเรียน 
1.7 แผนงานการสราง
เครือขายความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน 
1.8 แผนงานการสงเสริมและ
เพ่ิมปริมาณคณุภาพอาจารย
ใหเปนผูเชี่ยวชาญและมือ
อาชีพ 
1.9 แผนงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ

16โครงการ/
16ตัวชี้วัด 

1. เคาโครงรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ
ระดับอุดมศึกษา (ตามหลักสูตร 
มคอ.2 รอยละ 100 

ปรับ 
ปรุงทุก  
5 ป 

ปรับ 
ปรุงทุก  

5 ป 

ปรับ 
ปรุงทุก 
 5 ป 

ปรับ 
ปรุงทุก 
 5 ป 

ปรับ 
ปรุงทุก  
5 ป 

คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

2. รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามเกณฑ
ประกันคุณภาพ 

100% 100% 100% 100% 100% คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

3. รอยละจำนวนหลักสูตรที่มี
กระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ทำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไมนอย
รอยละ 80 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

4. รอยละของจำนวนรายวิชาที่เปด
สอนในแตละภาคเรียนมีนวตักรรม
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา/การ
ผลิตส่ือที่หลากหลายไมนอยรอยละ 
80 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา/
สำนัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. รอยละของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละป มีจัดโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมใหนิสิตไดมีความพรอมใน
สายวิขาชีพไมนอยรอยละ80 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา 

6. ผลคาเฉล่ียพัฒนาการเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงคสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
คาเฉล่ียไมนอย ≥3.51 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 คณะวิชา 

7. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำ
ภายใน 1 ป ในระดับปริญญาตรี ไม
นอยกวารอยละ 70 

≥70% ≥80% ≥85% ≥90% 10% คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

8. จำนวนเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการ
ลงนาม MOU รวมกันตรงกับความ

อยางนอย
2 

หนวย 

อยาง 
นอย3 
หนวย 

อยาง
นอย4 
หนวย 

อยางนอย
5 

หนวย 

อยาง
นอย6 
หนวย 

คณะวิชา 
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การศึกษาและการเรียนรู
ที่เหมาะสมเขาถึงผูสอน
และผูเรียนที่หลากหลาย 
1.7 พัฒนาการบริหาร
การศึกษาโดยยดึ
เปาหมายอุดมศึกษาตาม
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉ.ที่ 12 
(พ.ศ.2551-2565)อยาง
ตอเนื่อง 
1.8 พัฒนาคุณภาพ
อาจารยใหเปนมืออาชีพ 
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพใหเปนอาจารย 
1.9 พัฒนาการเพ่ิม
ปริมาณอาจารยใหตรง
ตามความตองการในการ
ผลิตบัณฑิต 

ระดับอุดมศึกษาตามพันธ
กิจ 
 

ตองการของการพัฒนาประเทศและ
ตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

งาน 
 

งาน งาน งาน งาน 

9.รอยละอาจารยประจำหลักสูตร
ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยคำนงึทั้ง
ความรูและประสบการณในการ
ทำงานและนำมา 
เพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการอยาง
นอยไมต่ำกวาจำนวนรอยละ 80  

≥80% 
  

≥85% 
  

≥90% 
  

≥95% 
  

100% 
  

คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

10.มีผลการดำเนินการของทุก
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) 

ผาน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผานระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผาน
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผาน
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ผาน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

คณะวิชา 

11.คาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
ของนิสิตตอหลักสูตรเฉล่ีย ≥ 4.00 

≥4.00 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12.จำนวนศิษยเกาที่เขารวมกิจรรม
ตางๆ รอยละ ≥70%ของ
กลุมเปาหมาย 

≥70% ≥75% ≥80% ≥85% 100% คณะวิชา/ 
สำนัก 
ประชา 
สัมพันธ 

13.รอยละ≥80 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนดของแตละ
หลักสูตร 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

14.รอยละของนิสิตและบุคลากรเขา
รวมโครงการตามพันธกิจ 4 ดาน รอย
ละ 75 ขึ้นไป 

≥75% ≥80% ≥85% ≥90% ≥95% คณะวิชา 

15. รอยละของจำนวนนิสิตของชั้นป
ที่ไดรับมอบเส้ือกาวน, และนิสิตของ
ชั้นปไดรับประดับเข็มและหมวก 

≥20% ≥25% ≥30% ≥35% ≥40% คณะวิชา 
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กลุมสาขาวิทยาศาสตร และนิสิตของ
ชั้นปไดรับวุฒิบัตรการเขารวมแขงขัน
ในกลุมสาขาสังคมและมนุษยศาสตร 
รอยละ 20% ขึ้นไป 
16. การเพ่ิมปริมาณอาจารยใหได
ตามสัดสวนและเกณฑมาตรฐานของ
แตละหลักสูตอยูในระดับผานการ
ตรวจ QA 

ผานตาม
เกณฑ

มาตรฐาน 

ผานตาม
เกณฑ

มาตรฐาน 

ผานตาม
เกณฑ

มาตรฐา
น 

ผานตาม
เกณฑ

มาตรฐาน 

ผาน
ตาม

เกณฑ
มาตรฐา

น 

คณะวิชา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและมคุีณภาพ 
รวม  16   ตัวชี้วัด  รวม   16  โครงการ/กิจกรรมรวม 1 แผน (9 แผนยอย) 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูเพ่ือสราง
ความเขมแขง็
ทางวิชาชีพ 

2.1. สรางระบบการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือ
เตรียมพรอมสูอาเซียน 
2.2 สนับสนุนการเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ และ
ประสบการณใหแก
บุคลากรและนิสิต เพ่ือ
พรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
2.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองกับการปรับตัว 
และเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการ
เพ่ิมโอกาสในการหางาน
ทำของตลาดอาเซียน
ใหกับบุคลากรและนิสิต 
2.4 สนับสนุนสงเสริมให
นิสิตมีความสามารถใน

(1) เพ่ือพัฒนาคณาจารยให
มีความรูและความเขาใจใน
การผลิตส่ือการศึกษาตางๆ 
(2) เพ่ือการวางแผนการ
จัดหาปจจัยเก้ือหนุนดาน
ครุภัณฑ อุปกรณการศึกษา
คอมพิวเตอรใหเกิดความ
สะดวกและคลองตวัในการ
ใช 
(3) เพ่ือการจัดซ้ือตำรา/
หนังสือใหเพียงพอตอความ
ตองการครบทุกหลักสูตร 
(4) เพ่ือความพรอมในการ
เปนสนามสอบตาม
มาตรฐานสากลของทุก
หลักสูตร 
(5) เพ่ือพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูดานส่ือการสอนที่
อาจารยผลิตเพ่ือใชในการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่

แผนงานที่ 2 แผนงาน
การพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพ 
2.1 วางแผนการจัดหาส่ิง
สนับสนุนดานครุภัณฑ 
อุปกรณการศึกษา
คอมพิวเตอรใหเกิดความ
สะดวกและคลองตวัในการ
ใช 
2.2 แผนงานการพัฒนา
คณาจารยดานการผลิต
ส่ือการศึกษาเพ่ือเปนการ
สนับสนุนการเรียนรู 
2.3 แผนการจัดซ้ือตำรา/
หนังสือตามหลักสูตรที่เปด
สอนพรอมดวยงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร 
2.4 แผนการการจัดซ้ือ
จัดหาอุปกรณการเรียนการ

15โครงการ 
/15 ตัวชี้วดั 

1 . จ ำน วน โค ร งก า ร พั ฒ น า ส่ิ ง
สนับสนุนการเรียนรูที่นิสิตที่ ได รับ
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมสู
อาเซียน ≥ 2 โครงการ/กิจกรรม 

≥ 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

≥ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

≥ 4 
โครงการ/
กิจกรรม 

≥ 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

≥ 6 
โครงกา

ร/
กิจกรรม 

คณะวิชา 

2. จำนวนรอยละของส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูดานส่ือการสอนที่อาจารย
ผลิตเพ่ือใชในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เปดสอนของแตหลักสูตร
อยางนอยจำนวน รอยละ 80 ขึ้นไป 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา/
สำนัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.จำนวนแผนงานการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารยดานสนับสนุนการ
เรียนรูดานการผลิตส่ือการสอนโดยใช
เทคโนโลย ี

2 
แผน 

3 
แผน 

4 
แผน 

5 
แผน 

6 
แผน 

คณะวิชา/
สำนัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 . ร อ ย ละ จำน วน อ าจา รย ที่ มี
คุณ สม บัติ ต ามเกณ ฑ ม าต รฐาน
วิชาชีพ 

100% 100% 100% 100% 100% คณะวิชา 

5.รอยละของจำนวนส่ือที่อาจารย
ผลิตเพ่ือใชในการเรียนการสอนครบ
ทุกรายวิชา 

≥75% ≥80% ≥85% ≥90% 100% คณะวิชา 
 
 

6. มีผลประเมินของความพึงพอใจ ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 คณะวิชา/
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การใชภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร ตามจุดเนนของ
สถาบัน 
 
 
2.5 พัฒนาการจัดหา
ปจจัยครุภัณฑ อุปกรณ
เก้ือหนุน การเรียนรูในยุค
ศตวรรษที ่21 

เปดสอนของแตหลักสูตร สอนใหครบตามเกณฑและ
ตามมาตรฐานสากลพรอม
ทั้งตามสัดสวนของนิสิตที่
เหมาะสม 
 
2.5 แผนการจัดหองสอบ 
ป.ตรี,ป.โท และ ป.เอก ให
ไดมาตรฐานสากล 

ของนิสิตเรียนโดยใชสนับสนุนการ
เรียนรู คาเฉล่ีย ≥3.51 ขึ้นไป 
 
 
 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. ค าเฉล่ียการมี ระบบเค รือขาย
อินเทอร เน็ต  และอุปกรณ ในการ
ใหบริการแกนิสิตอยางเพียงพอมีคา
คะแนนมากกวา 3.51 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8.คาเฉล่ียความพึงพอใจในการใช
บริการสำนักหอสมุดในการใหบริการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอย ≥ 
3.51 ขึ้นไป 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 สวนงาน
หอสมุด 

9.รอยละของนิสิตที่ไดรับการทดสอบ
ความรูภาษาตางประเทศผานเกณฑ
มาตรฐานไมนอยรอยละ 80 ขึ้นไป
(เชนทดสอบภาษาอังกฤษ)ของระดับ
ปริญญาเอก 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา 

10. คาเฉล่ียของนิสิต/บุคลากรมี
ความพึงพอใจดานการจัดปจจัย
เก้ือหนุน ครุภัณฑ อุปกรณ  ≥ 3.51 
ขึ้นไป 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 คณะวิชา/
สำนักบริหาร
ทรัพยสน/

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

11.รอยละของหนังสือ/ตำราที่จัดซ้ือ
จัดหาครบตามหลักสูตรอยางนอย
จำนวนรอยละ 80 ขึ้นไป 
 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% สวนงาน
หองสมุดและ
คณะวิชา 

12. รอยละการจัดสรรงบประมาณ
ตามผลของการดำเนินงานในการ
จัดซ้ือจัดหาหนังสือ/ตำราครบตาม

≥5% ≥5% ≥5% ≥5% ≥5% สวนงาน
หองสมุด 
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หลักสูตรในปการศึกษารอยละ 5 ขึ้น
ไป  
13. รอยละของการจัดซ้ือจัดหา
อุปกรณการเรียนการเรียนใหไดตาม
สัดสวนของนิสิตในหลักสูตรรอยละ 
80  ขึ้นไป 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% สำนักบริหาร
ทรัพยสินและ

คณะวิชา 

14. รอยละการจัดสรรงบประมาณ
การจัดซ้ือจัดหาอุปกรณการเรียนการ
เรียนใหไดตามสัดสวนของนิสิตใน
หลักสูตรไมนอยกวา  รอยละ 10 

≥10% ≥15% ≥20% ≥25% ≥30% สำนักบริหาร
ทรัพยสินและ

คณะวิชา 

15. ความพึงพอใจของนิสิต/
คณาจารยในการจัดหองสอบของ
นิสิต ป.ตรี,ป.โท และ ป.เอก ให
เหมาะสามตามหลักสูตรและเพียงพอ
กับจำนวนนิสิต ≥ 3.51 ขึ้นไป 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 สำนักบริหาร
ทรัพยสิน/

สำนักวิชาการ
และคณะวิชา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
จำนวน  15  ตัวชี้วัด  จำนวน 15 โครงการ/กิจกรรม และจำนวน 1 แผนงาน (5 แผนยอย)  

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร
การบริหาร
จัดการและ
บริการการศึกษา 

3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
3.2 การพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกับความ
คาดหวังของมหาวทิยาลัย
โดยการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาและบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน 
3.4 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลพัฒนา

(1) เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนใหทันตอความกาวหนา
ของเทคโนโลยี ปรับปรุง
เนื้อหาวิชาและวิธีสอนได
ทันสมัยที่จะชวยใหบัณฑิต
ไดรับการเตรียมพรอมที่จะ
เขาสูตลาดแรงงาน 
(2) เพ่ือมีกระบวนการ
เตรียมความพรอมเพ่ือให
นิสิตสอบ Exit Exam ใหได
มาตรฐาน 
(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการการศึกษา 
(4) พัฒนาอาจารยประจำ

แผนงานที่ 3 แผนพัฒนา 
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
การบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 
 3.1 แผนงานการพัฒนา
ศูนยขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.2 แผนงานการจัดการ
ความรูดวยการใชชองทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
3.3 แผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยทีางการศึกษา
และการเรียนรูที่เหมาะสม

11โครงการ/
11 ตัวชี้วัด 

1. มีฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่
ส นั บ ส นุ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย ≥ 2 ฐานขอมูล 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 สำนกั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. มีชองทางการรับฟงความคดิเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ผานชองทาง
ที่เปดเผยและเปนที่ทัง้คณาจารยและ
นิสิตรับรู ≥ 2 ชองทาง 

≥  2 
ชองทาง  

≥ 3  
ชองทาง 

≥  3 
ชองทาง  

≥  4 
ชองทาง  

≥  4 
ชองทาง  

คณะวิชา/ 
สำนกั

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ร อยละจำน วน บุ คลากรสาย
วิชาการที่เขารวมพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานแกบุคลากรในดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารการ
บริหารจัดการและบริการการศึกษา
รอยละ 80 ขึ้นไป 

≥ 80% ≥85% ≥90% ≥  95% 100% คณะวิชา/
สวนงาน

ทรัพยากร
มนุษย 
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บุคลากร 
3.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการศึกษาและ
การเรียนรูที่เหมาะสม
เขาถึงผูเรียนที่
หลากหลาย 
3.6 พัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย 
 
 
 

หลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพโดยคำนึงถึงทั้ง
ความรูและประสบการณใน
การทำงาน 

เขาถึงผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย 
 

 

4. รอยละจำนวนบุคลากรสายสนับ 
สนุนที่เขารวมพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานแกบุคลากรในดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารการ
บริหารจัดการและบริการการศึกษา
รอยละ 80 ขึ้นไป 

≥ 80% ≥85% ≥90% ≥  95% 100% คณะวิชา/
สวนงาน

ทรัพยากร
มนุษย 

 

5. รอยละของอาจารยประจำทีม่ีการ
พัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ
ของคุณสมบัติอาจารยของ สกอ. 
รอยละ ≥20  

≥ 20%  ≥  25%  ≥  0%  ≥  40%  ≥  0%  คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

6.รอยละของอาจารยประจำที่
ตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑระดับ
คณะวิชา 

40 % 60% 80% 100% 100% คณะวิชา/
สำนักวิชาการ 

7.รอยละของการสรรหาบรรจุและ
แตงตั้งพนักงานที่เปนไปตามพันธกิจ 

60% 70% 80% 90% 100% คณะวิชา/
สวนงาน

ทรัพยากร
มนุษย 

8.จำนวนระบบงานดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยทีี่ไดรับการพัฒนา 

2 
ระบบ 
งาน 

4 
ระบบ 
งาน 

6 
ระบบ 
งาน 

8 
ระบบ 
งาน 

10 
ระบบ 
งาน 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9. รอยละของผูลงทะเบียนในโครง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการขอรับ
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชา 
ชีพ รอยละ ≥ 70 ของผูลง ทะ เบียน 
เขาสอบภายใน 1 ปการ ศึกษา 

≥ 70% ≥75% ≥80% ≥  85% ≥  0% คณะวิชา 

10.รอยละของระบบอาจารยที่
ปรึกษา และแนะนำในการวางแผน 
การเรียนใหนิสิตโดยผานระบบสาร 
สนเทศของมหาวิทยาลัยรอยละ      
≥ 80 ขึ้นไ 

≥  0% ≥85% ≥90% ≥ 95% 100% คณะวิชา 

11. รอยละของการสงเสริมบุคลากร ≥  0% ≥85% ≥90% ≥ 95% 100% คณะวิชา/
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ในคณะ/หลักสูตรใหมีโอกาสไป 
สัมมนาและฝกอบรมดานสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา รอยละ ≥ 80 ขึ้นไป  

สวนงาน
ทรัพยากร

มนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการบริหารจดัการและบริการการศึกษา 

 จำนวน    11   ตัวชี้วัด จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 แผนงาน (3 แผนยอย) 
ยุทธศาสตรที่ 4 
พั ฒ น า แ ล ะ
ส ร า ง ส ร ร ค
ผลงานวิจั ยที่ มี
คุณภาพ  

4.1 พัฒนาระบบและกลไกที่
จูงใจตอการทำงานวิจัย/งาน
สรางสรรคโดย สนับสนุนให
อาจารย/นักวิจัย นำ
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค
เขารับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาต ิและ
สงเสริมใหอาจารย/นักวิจัย
นำผลงานวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน  
4.2 สนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานวิจัย เพ่ือรับรางวัล
นักวิจัยดีเดนอยางตอเนื่อง/ 
สรางนักวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
สามารถใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย 
ตลอดจนมีระบบหรือการ
ติดตามขอมูลงานวิจัย
หรือ งานสรางสรรคที่
ตีพิมพ/เผยแพรใน 
ระดับชาติ นานาชาติ 
ตามเกณฑ สกอ. และสม
ศ.อยางตอเนื่อง 
4.3 พัฒนาระบบคลินิก ที่
เผยแพรงานวิจัยถายทอดให

(1) เพ่ือมีระบบกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
ผลงานสรางสรรคและ
สงเสริมการนำผลงานวิจัย
เขาสูการตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
โดยงานวิจัยสามารถใช
ประโยชนตอชุมชนและ
ทองถิ่น ตามนโยบาย
Thailand 4.0 
(2) เพ่ือมีระบบการบริหาร
ทรัพยสินทางปญญาสูการใช
ประโยชนในเชิงธุรกิจและ
สังคมอยางเปนรูปธรรมและ
คุมคา 
(3) เพ่ือมีการสราง
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
ในระดับสากลที่สามารถ
ชี้นำการพัฒนาและการ
แกปญหาของสังคมไทย
อยางบูรณาการ สมดุลและ
ยั่งยืน 
(4) พัฒนาอาจารยใหมี
ความสามารถในการทำงานวิจัย 
งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
และสามารถเขียนบทความ 

แผนงานที่ 4 พัฒนาและ
สรางสรรคผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 
4.1 แผนงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสังคมและสรางองค
ความรูใหม 
4.2 แผนงานใหความรูการ
เขียนบทความวิจัย/
บทความวิขาการเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย 
4.3 แผนการจัดทำวารสาร
ทางวิชาการเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัย 
4.4 แผนการขอทุนวิจัย
ภายในและภายนอก 
4.5 แผนงานการพัฒนา
ระบบคลินิกวิจัยและ
สงเสริมระบบพ่ีเล้ียง
นักวิจัย 
4.6 แผนงานอบรม
จริยธรรมวิจัยในมนุษย 
4.7 แผนงานการจัดทำ
กรอบการวิจัยดานการ
สงเสริมพัฒนาผูสูงอาย ุ
 

9โครงการ/9 
ตัวชี้วัด 

1. มีเงินทุนการสนับสนุนงานวิจัย
ภายในและภายนอกการวิจัยตาม
สัดสวนตอจำนวนอาจารยประจำ 
(ระดับคะแนนตามเกณฑประกัน
คุณภาพ) 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

2. รอยละของคณาจารยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
บูรณาการกับการเรียนการสอนแตละ
คณะวิชารอยละ ≥60 

≥60% ≥70% ≥80% ≥90% ≥100% คณะวิชา 

3.สรางเครือขายและความรวมมือ
การวิจัยกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอป
การศึกษา 

≥ 2 ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

4.รอยละผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพรในระดับชาตติอ
จำนวนอาจารยประจำระดับคณะ
วิชา 

≥40 % ≥50 % ≥60 % ≥70 % ≥80 % คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

5. รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพและเผยแพรระดับนานาชาติ
ตอจำนวนงานวิจัย(ตอจำนวน
อาจารยในคณะวิชา) 

≥20% ≥30% ≥40% ≥50% ≥60% คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

6. จำนวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิด
ผลกระทบเชิงประโยชนดาน
เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบายตอป
การศึกษา 

≥10 เร่ือง ≥15 เร่ือง ≥20 
เร่ือง 

≥25 เร่ือง ≥30 
เร่ือง 

คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

7.มีระบบพ่ีเล้ียงนักวิจัยของแตละ ทุกคณะ ทุกคณะ ทุกคณะ ทุกคณะ ทุกคณะ คณะวิชา/
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ผูรับบริการไดรับความรูและ
นำผลงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ที ่
ประสิทธิภาพ เชน การให
คำปรึกษาการเขียนบทความ/
ดานสถิติ   
4.4 จัดใหมีการจัดประชุม
เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย
ระหวางสถาบันกับองคกร
ภายนอกอยางนอยปละ 2 
คร้ัง และพัฒนาวารสาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเขาสูฐาน TC I และ
พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย 
เว็บไซตงานวิจัย 
4.5 รวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายในและ
ภายนอก 
4.6  พัฒนาอาจารยใหมี
ความสามารถในการทำงาน
วิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรม และสามารถเขียน
บทความ วิชาการตีพิมพ
เผยแพรในระดบัชาติและ/
หรือนานาชาติใน
วารสารวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับ 

วิชาการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
วารสารวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับ 
 (5) พัฒนาจริยธรรมงานวิจัยใน
มนุษย 

 คณะวิชา วิชา วิชา วิชา วิชา วิชา สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

8. มีการจัดทำวารสารวิชาการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

≥2 
ฉบับ 

≥2 
ฉบับ 

≥2 
ฉบับ 

≥2 
ฉบับ 

≥2 
ฉบับ 

สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

9. รอยละอาจารยที่ไดเขารวมอบรม
จริยธรรมวิจัยในมนุษย รอยละ ≥ 80 
ของอาจารยประจำคณะวิชา 

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% สำนักวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 จำนวน  9  ตัวบงชี้ จำนวน 9 โครงการ/กจิรรม รวม    1  แผนงาน (7 แผนยอย) 
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ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาเครือขาย
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสังคม 

5.1 สรางเครือขายและ
ยกระดับความรวมมือดาน
การบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายในและ
ภายนอก ตลอดจนพัฒนา
และเปนศูนยกลางทาง
วิชาการของกลุมจังหวัด  
มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
5.2 สงเสริมการเรียนรู
ของชุมชนตามความ
เชี่ยวชาญของแตละคณะ
วิชาผานการจัดทำ
โครงการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ที่มุง
ชี้นำในการปองกันและ
แกไขปญหาของสังคม 
เพ่ือสรางพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง ตามแนว
พระราชดำริ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 สงเสริมการจัด
กิจกรรม/โครงการตางๆ
เพ่ือเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยกับทองถิ่น
และชุมชนในพ้ืนที่กลุม
จังหวัดภาคกลาง ที่ไดรับ
การพัฒนาและบูรณาการ
เชื่อมโยงสูภูมิภาค สังคม 
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพ่ือพัฒนา
บทบาทของมหาวิทยาลัย

(1) เพ่ือเปนการถายทอด
องคความรูเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน และ 
สังคม 
(2) เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการ มีความรวมมือดาน
การบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพตางๆ  
(3) เพ่ือพัฒนาพัฒนา
เครือขายการบริการวิชาชีพ
เสริมสรางศักยภาพความรู
และการนำไปใชใหสังคม 
(4)  เพ่ือสงเสริมการจัด
อบรมวิชาชีพตาง ๆ ทัง้
ระยะส้ันและการจัดอบรม
ใหสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรตาง ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

แผนงานที่ 5 พัฒนา
เครือขายการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหสังคม 
5.1) แผนการพัฒนา
คุณภาพผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการเชิงพาณิชย             
5.2) แผนงานการสราง
เครือขายการพัฒนาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
5.3) แผนงานจัดตั้งคลินิก
ใหคำปรึกษาทางวิชาชีพ         
5.4) แผนการบูรณาการ
ดานการบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน
เชิงปฏิบัตกิารสูชุมชน          
5.5) แผนงานการจัดอบรม
วิชาชีพตาง ๆ ทั้งระยะส้ัน
และการจัดอบรมให
สอดคลองกับความตองการ
ขององคกรตาง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

8โครงการ/
กิจการม  

8 
 ตัวชี้วดั 

1. จำนวนหนวยงานคณะวิชาที่มี
ความรวมมือกับเครือขายการบริการ
วิชาการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3 
หนวย 
งาน/

คณะวิชา 

4 
หนวย 

งาน/คณะ 
วิชา 

5 
หนวย 
งาน/

คณะวิชา 

6 
หนวย 
งาน/

คณะวิชา 

7 
หนวย 
งาน/ 
คณะ
วิชา 

คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

2.คาเฉล่ียความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการวิชาการแกชุมชนของ
องคกรตาง ๆ ≥ 3.51 

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

3. จำนวนรายวิชาที่เปดสอนทุก
หลักสูตรตอปการศึกษามีงานวิจัยที่
บูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการนำวิจัยไปใช
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 

≥ 10 
รายวิชา 

≥ 15 
รายวิชา 

≥ 20 
รายวิชา 

≥25 
รายวิชา 

≥30 
รายวิชา 

คณะวิชา 

4. จำนวนหัวขอในหลักสูตรมีการจัด
อบรมในระยะส้ันและการจัดอบรมให
สอดคลองกับความตองการของ
องคกรตาง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยาง≥ 1 เร่ือง 

≥ 1 เร่ือง ≥ 1 
 เร่ือง 

≥ 1 
เร่ือง 

≥ 1  
เร่ือง 

≥ 1 
เร่ือง 

สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

5.รอยละของโครงการมีการประเมิน
ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

100% 100% 100% 100% 100% คณะวิชา/
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ใหสามารถชวยเหลือ  
 ชี้นำและเปนที่พ่ึงของ

สังคม ไดอยางยั่งยืน 
5.4 พัฒนาเครือขายการ
บริการวิชาชีพเสริมสราง
ศักยภาพความรูและการ
นำไปใชใหสังคม 
5.5 ดำเนินการจัดประชุม
วิชาการเพ่ือเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
5.6 พัฒนาการนำ
ประสบการณในการ
ประยุกตและถายทอด
ความรูจากงานวิจัยเพ่ีอ
นำมาใชในการจัดการเรียน
การสอนหรือบริการ
วิชาการ 

   6.ความพึงพอใจจากผูรับบริการ
วิชาการแกชุมชนขององคกรตาง ๆ  
≥ 4.00 

≥4.00 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 คณะวิชา/
สำนกัวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

7. จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เปดสอนตอปการศึกษา
ของแตละหลักสูตร 

≥5ราย 
วิชา 

≥10 ราย 
วิชา 

≥15 
ราย 
วิชา 

≥20 ราย 
วิชา 

≥25 
ราย 
วิชา 

คณะวิชา 

8. คาเฉล่ียความพึงพอใจในการจัด
ประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการคาเฉล่ีย ≥ 3.51 
 

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 เครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
จำนวน  8  ตัวบงชี้ จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม จำนวน  1 แผนงาน ( 5 แผนยอย) 

ยุทธศาสตรที่ 6  
พัฒนาและ
สงเสริมการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

 

 

6.1 จัดทำแผนกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับนิสิต 
6.2 จัดทำกิจกรรมที่สืบ
สานประเพณีเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและ 
จิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต 
6.3 ศึกษาวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นเพ่ือนำมาเผยแพร
และถายทอดองคความรู 

(1) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใน
พ้ืนที่ของที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
(2) เพ่ือเสริมสราง
วัฒนธรรมทีด่ีงามใหแก
บุคลากร นิสิต และผูมีสวน
ไดสวนเสียในการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
ส่ิงแวดลอม 
(3) เพ่ือสงเสริมใหนิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 6 แผนงานการ
พัฒนาและสงเสริมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสราง
เครือขายทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
6.3 แผนงานพัฒนา

6โครงการ/6 
 ตัวชี้วดั 

1. จำนวนแผน/โครงการคณะวิชามี
แผนปฏิบัติการดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 

2 แผน 
งาน 

4 แผน 
งาน 

4 แผน 
งาน 

5 แผน 
งาน 

6 แผน 
งาน 

คณะวิชา/
สำนักกิจ 
การนิสิต 
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6.4 มาตรการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสู  

รวมกิจกรรม ตระหนักใน
คุณคาความเปนไทยและ 

เครือขายการบริการ
วิชาชีพเสริมสรางศักยภาพ 

 หนวยงานภายนอกเพ่ือ
ทำนุบำรุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย 
6.5 สอดแทรกความรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ลงในเนื้อหาวิชาตางๆ ที่
เก่ียวของ 
6.6 พัฒนาเครือขายการ
บริการวิชาชีพเสริมสราง
ศักยภาพความรู ความคิด
และการนำไปใชใหสังคม 
 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(4) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศทีท่ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเปน
ศูนยบริการและเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร 

 

ความรู ความคดิและการ
นำไปใชใหสังคม 
6.4 แผนงานการนำ 
งานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

 2. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการทำนุ
บำรุงพุทธศาสนา สืบสานประเพณี
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต ไมนอยกวา 2
กิจกรรมตอปการศกึษา 

อยางนอย 
2 
กิจ 

กรรม 

อยางนอย 
4 
กิจ 

กรรม 

อยาง
นอย 
6 
กิจ 

กรรม 

อยางนอย 
8 
กิจ 

กรรม 

อยาง
นอย 
10 
กิจ 

กรรม 

คณะวิชา/
สำนักกิจ 
การนิสิต 

3 .รอยละผลการบูรณาการงานดาน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยตอ
โครงการ/กิจกรรม/ในรายวิชาที่เปด
สอนของปการศึกษานั้นแตละ
หลักสูตร 

50% 60% 70% 75% 80% คณะวิชา/
สำนักกิจ 
การนิสิต 

4. จำนวนงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนอยางนอย 2 
รายวิชาตอหลักสูตร 

≥2  
เร่ือง 

≥2  
เร่ือง 

≥2  
เร่ือง 

≥2  
เร่ือง 

≥2  
เร่ือง 

คณะวิชา/
สำนักกิจ 
การนิสิต 

5. มีเว็บไซดที่สนับสนุนและสงเสริม
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกคณะวิชาเพ่ือการบริหารจัดการ
ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการ
สรางเสริมอัตลักษณ 

ทุกคณะวิชา
มีการ

เผยแพร
วัฒนธรรมสู 
สาธารณ 

ชน 

ทุกคณะวิชามี
การเผยแพร
วัฒนธรรมสู  
สาธารณ 

ชน 

ทุกคณะวิชา
มีการ

เผยแพร
วัฒนธรรมสู
สาธารณ 

ชน 

ทุกคณะวิชา
มีการ

เผยแพร
วัฒนธรรมสู  
สาธารณ 

ชน 

ทุกคณะ
วิชามีการ
เผยแพร

วัฒนธรรมสู
สาธารณ 

ชน 

คณะวิชา/
สำนกักิจการ
นิสิต/สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. รอยละของโครงการทีท่ำรวมกับ
ทองถิ่น/ชุมชน 

≥60% ≥70% ≥80% ≥100% ≥100% คณะวิชา/
สำนัก 

กิจการนิสิต 
 ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

จำนวน 6 ตัวชีว้ัด  จำนวน 6 โครงการ/กจิกรรม จำนวน 1 แผน  ( 4 แผนยอย) 
ยุทธศาสตรที่ 7  
การพัฒนา
บุคลากรการ

7.1 มุงพัฒนาการ
ดำเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพภายใน

(1) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหกาวสูระดับชาติ ดวยการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ

แผนงานที่ 7 แผนงาน
การพัฒนาบุคลากรการ
บริหารการจัดการสถาบัน

13โครงการ/
13 

 ตัวชี้วดั 

1.ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (IQA) 

≥4.00 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 คณะวิชา/
สำนกัประกัน

คุณภาพ
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บริหารการ
จัดการสถาบัน 

และภายนอก 
7.2 เสริมสรางความรู 

ทางการศึกษา สงเสริมสนับ
บุคลากรใหพัฒนาไปสูผู  

เพ่ือการกำกับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกจิและ 

การศึกษา 

เพ่ือการกำกับ 
ติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจและ
การประกันคุณ 
ภาพการศึกษาให
ไดมาตรฐาน 
สากล 

เร่ืองประกันคุณภาพแก
บุคลากร/นิสิต
มหาวิทยาลัย 
7.3 สงเสริมการสราง
เครือขายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 
7.4 การวิเคราะห
คาใชจายและรายรับของ
มหาวิทยาลัยตาม
โปรแกรมการศึกษาอยาง
เปนระบบ 
7.5 เสริมสรางระบบและ
วิธีการทำงานตามโครงการ
ยุทธศาสตรและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ทางการเงินโดยมีแผนการ
ที่ชัดเจน 
7.6 เสริมสรางสวัสดิการ
ดานที่พักทั้งของบุคลากร
และนิสิต และสวัสดิการ
คาตอบแทนตำแหนงทาง
วิชาการและรางวัลพิเศษ 
7.7 สงเสริมใหบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (เชน 
การศึกษาตอ  การทำ
ตำแหนงวิชาการ  การ
อบรมพัฒนาวิชาชีพ  การ
ทำหนังสือ ตำรา และ

ประเมินได 
 (2) เพ่ือการดำเนิน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และสอดรับ
กับการบริหารมหาวิทยาลัย 
ภายใตกรอบปฏิบัติตาม
หลักธรรมา 
ภิบาลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
(3) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
สูสถาบันการเรียนรู มี
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทั้งดานวิชาการ การกาวสู
ตำแหนงวิชาการและการ
เปนภาวะผูนำ 
(4) เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ
จากการวิเคราะห SWOT 
กับวิสัยทัศนของสถาบัน 
(5) เพ่ือดำเนินงานแผน
วิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
และการติดตามแผนบริหาร
ความเส่ียงของคณะและ
สถาบัน 
(6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาตนเอง 
(7) เพ่ือสรางเครือขาย

การประกันคุณ 
ภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 
7.1 แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
7.2 แผนงานจัดทำระบบ
งบประมาณประจำปของ
มหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะห
ตนทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบริหาร
ความเส่ียง 
7.5 แผนกลยุทธจากผล
การวิเคราะห SWOT กับ
วิสัยทัศนของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดปาย
บอกจุดสถานที่ ชื่อ 
ตำแหนงหนาที่ สวนงาน
ตางๆทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล 
7.7 แผนงานการจัด
บุคลากรตามแผนฉุกเฉิน 
ERT (Emergency 
Response Team 
7.8 แผนงานสวัสดิการ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนดานที่พัก
อาศัยตามตำแหนงหนาที ่
7.9 แผนงานสวัสดิการดาน

 2.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา (EQA) 

ระดับ 
ดีมาก 
ขึ้นไป 

ระดับ 
ดีมาก 
ขึ้นไป 

ระดับ 
ดีมากขึ้น

ไป 

ระดับดี
มากขึ้นไป 

ระดับ 
ดีมาก
ขึ้นไป 

สำนักประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
3. จำนวนโครงการการประกัน
คุณภาพที่จัดใหกับบุคลากร/นิสิต 

อยาง 
นอย 
2 

กิจกรรม 

อยาง 
นอย 
2 

กิจกรรม 

อยาง 
นอย 
2 

กิจกรรม 

อยาง 
นอย 
2 

กิจกรรม 

อยาง 
นอย 
2 

กิจกรรม 

สำนักประกัน
คุณภาพ/

รวมกับคณะ
วิชาทุกคณะ 

4. จำนวนหนวยงานที่สรางความ
รวมมือการประกันคุณภาพกับ
สถาบันภายนอก 

อยาง 
นอย 
2 

หนวยงาน 

อยาง 
นอย 
2 

หนวยงาน 

อยาง 
นอย 
2 

หนวย 
งาน 

อยาง 
นอย 
2 

หนวยงาน 

อยาง 
นอย 
2 

หนวย  
งาน 

คณะวิชา/
สำนักประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

5. จัดทำแผนกลยุทธจากผลวิเคราะห 
SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัตกิารประจำป
การศึกษาจำนวน 1 แผน 

จำนวน 
1 

แผน 

จำนวน 
1 

แผน 

จำนวน 
1 

แผน 

จำนวน 
1 

แผน 

จำนวน 
1 

แผน 

คณะวิชา/
สำนักประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

6. รอยละของการบริหารความเส่ียง
ที่เปนผลการวิเคราะหและระบุปจจัย
ความเส่ียงภายในและภายนอก
ประจำปการศกึษา และสามารถลด
ความเส่ียงได 

80% 100% 100% 100% 100% คณะวิชา/
สำนักประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

7. จัดทำแผนการพัฒนาทักษะ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเตรียมพรอมสู Thailand 
4.0 

2 
แผน 

3 
แผน 

3 
แผน 

3 
แผน 

3 
แผน 

คณะวิชา/
ประกันคุณภาพ
การศึกษา/สวน
งานทรัพยากร

มนุษย 
8. รอยละของการจัดปายบอกจุดสถานที่ 
ชื่อ ตำแหนงหนาที่ สวนงานตางๆทั้ง

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% สำนักบริหาร
ทรัพยสิน 



ตารางที่ 5 เปรียบเทียบยุทธศาสตร/กลยุทธ/เปาประสงค/แผนงาน/ตัวช้ีวัด/โครงการ /คาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2560 - 2564 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมายป พ.ศ. ผูรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 

~ 45 ~ 
 

เอกสารประกอบการสอน  
การเปนคณะกรรมการที่ 

ประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา 

นันทนาการสำหรับ
บุคลากรและนิสิต (เชน  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากลไมนอยกวารอยละ 80 

  ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 
7.8 ใชการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing 
Communication) ดวย
วิธีการและชองทางที่
หลากหลาย 

สถานที่ออกกำลังกายในที่
รม และกลางแจง) 
7.10 แผนงานสวัสดิการ
คาตอบแทนพิเศษและ
รางวัลพิเศษ(เชนคา
ตำแหนงวิชาการ, คา
ตำแหนงงานระดับผูบริหาร
, โบนัส, 
เบ้ียขยัน เปนตน) 
7.11 แผนงานพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน(เชน 
การศึกษาตอ  การทำ
ตำแหนงวิชาการ  การ
อบรมพัฒนาวิชาชีพ  การ
ทำหนังสือ ตำรา และ
เอกสารประกอบการสอน  
การเปนคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 
7.12 แผนงาน
ประชาสัมพันธ และแนะ
แนวการศึกษา 

 9. จำนวนบุคลากรที่เปนบุคลากร
ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ERT 
(Emergency Response Team) 
เมื่อมีเหตุการณที่มหาวิทยาลัยตอง
เผชิญปญหา (เชนนักขาว / บุคคล
อันตราย เปนตน) ไมนอยกวา 5 คน 

≥5 คน ≥5 คน ≥5 คน ≥5 คน ≥5 คน สำนักงาน
อธิการบดี 

10. คาเฉล่ียความพึงพอใจสวัสดิการ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนดานที่พักอาศัยตาม
ตำแหนงหนาที่งานมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจ ≥ 3.51 

≥3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สวนงาน
ทรัพยากร

มนุษย/สำนัก
อธิการบดี/

สำนักบริหาร
ทรัพยสิน 

11. คาเฉล่ียความพึงพอใจสวัสดิการ
ดานนันทนาการสำหรับบุคลากรและ
นิสิต (เชน สถานที่ออกกำลังกายในที่
รม และกลางแจง)คาเฉล่ียความพึง
พอใจ≥ 3.51 

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สำนักกิจการ
นิสิต/สำนัก

บริหาร
ทรัพยสิน 

12.คาเฉล่ียความพึงพอใจ
คาตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษ
(เชนคาตำแหนงวิชาการ, คาตำแหนง
งานระดับผูบริหาร, โบนัส)คาเฉล่ีย
ความพึงพอใจ≥ 3.51 

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สวนงาน
ทรัพยากร

มนุษย/สำนัก
อธิการบดี 

13. รอยละของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของสายวิชาการ
และสายสนับสนุน(เชน การศึกษาตอ  
การทำตำแหนงวิชาการ  การอบรม
พัฒนาวิชาชีพ  การทำหนังสือ ตำรา 
และเอกสารประกอบการสอน  การ
เปนคณะกรรมการทีไ่ดรับมอบหมาย

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% 100% คณะวิชา/
สวนงาน

ทรัพยากร
มนุษย 



ตารางที่ 5 เปรียบเทียบยุทธศาสตร/กลยุทธ/เปาประสงค/แผนงาน/ตัวช้ีวัด/โครงการ /คาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2560 - 2564 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมายป พ.ศ. ผูรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 
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ตาง ๆ) ไดทำตามแผนพัฒนา
บุคลากร รอยละ ≥ 80 
 

     14. การเผยแพรภาพลักษณและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  

ไมนอย
กวา 3 

ประเภท/
ป 

ไมนอย
กวา 4 

ประเภท/
ป 

ไมนอย
กวา 4 

ประเภท
/ป 

ไมนอย
กวา 5 

ประเภท/
ป 

ไมนอย
กวา 5 

ประเภท
/ป 

สำนัก
ประชาสัมพัน

ธ และรับ
สมัคร 

15. การแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษาใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

4 คร้ัง/ป 5 คร้ัง/ป 6 คร้ัง/ป 6 คร้ัง/ป 7 คร้ัง/
ป 

สำนัก
ประชาสัมพัน

ธ และรับ
สมัคร 

 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
จำนวน   15   ตัวชี้วัด จำนวน 15 โครงการ/กจิกรรม จำนวน 1 แผนงาน (12 แผนยอย) 

รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร กลยุทธ 46  จำนวน   80  โครงการ/กิจกรรม   80  ตัวชี้วัด   34  เปาประสงค และจำนวน 7 แผนงาน (45 แผนยอย) 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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บทที่ 4 
กลยุทธ แผน และแผนงาน/โครงการ 

 

 ในบทที่ 3 ไดกลาวถึงเรื่อง วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดที่
ระบุคาเปาหมายทั้ง 5 ป คือ พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งในบทน้ีจะไดกลาวถึงเรื่องกลยุทธ แผน และ
แผนงาน/โครงการ โดยใชขอมูลจากการวิเคราะห (SWOT Analysis) และการประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยกลยุทธ แผน และแผนงาน/โครงการ จะดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 
5 ประการ และการสนับสนุนทุกพันธกิจ ดังน้ี 
 

 พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 

 พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
 พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
 พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการ : การสนับสนุนทุกพันธกิจ 
 เพื่อใหทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีการปฏิบัติที่สงผลใหบรรลุวิสัยทัศน จึงได
กำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจไว 7 แผน (7 ยุทธศาสตร) ดังน้ี 

1) แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
2) แผนงานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
3) แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหารจัดการและบริการ

การศึกษา 
4) แผนพัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
5) แผนพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
6) แผนงานการพัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7) แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
 

การดำเนินการจะมีจุดเนนการบริหารเชิงยุทธศาสตรไว 7 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนองคกร รวมทั้งกำหนดเปาประสงคในทุกประเด็นยุทธศาสตร อันเปนผลลัพธสุดทายที่
มุงหวังใหเกิดข้ึนจากการนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติโดยผานกลยุทธ ซึ่งเปนวิธีการดำเนินงานเพื่อให
เปนไปตามเปาประสงคตางๆ ต้ังแตป พ.ศ. 2560 – 2564  สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญของ
กลยุทธและแผน แผนงาน/โครงการ ที่จะกลาวถึงตอไป จะประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 กลยุทธ ซึ่งเปนวิธีการดำเนินงานเพื่อผลักดันใหบรรลุเปาประสงคที่กำหนดไวในแต
ละประเด็นยุทธศาสตร ภายใตพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สวนที่ 2 แผน แผนงาน/โครงการ ซึ่งเปนการแปลงกลยุทธลงสูการปฏิบัติ โดยผานโครงการ
สำคัญตางๆ รวมทั้งภารกิจพื้นฐานที่สนับสนุนกลยุทธ/ยุทธศาสตรตลอด 5 ป ภายใตพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนตละแผน พรอมทั้งสรุปใหเห็นสาระสำคัญของแตละแผนงาน/
โครงการทั้งหมด ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สวนที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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สวนท่ี 1 : กลยุทธของแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) 
มีจำนวนทั้งสิ้น 46 กลยุทธ จำแนกตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน และดานการสนับสนุนพันธกิจ 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอ
การพัฒนาประเทศ 

ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่  1 มีจำนวน 9 กลยุทธ เพื่อใหบรรลุ 5 
เปาประสงค และยุทธศาตรที่ 2  มีจำนวน  5  กลยุทธ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 5 เปาประสงค และ
ยุทธศาสตรที่ 3  มีจำนวน 6 กลยุทธ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 4 เปาประสงค ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 กลยุทธเพื่อรองรับพันธกิจที่ 1   
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ยุทธศาตรท่ี 1 การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ 

(1) เพื่อใหนิสิตเปนผูมีความรู สมรรถนะและ
คุณ ลักษณะที่พึ งประสงคตอบสนองตอ
สังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก 
( 2 )  เพื่ อ ส ร า ง บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู  
ความสามารถ อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม มี
ทักษะดานความคิด ทักษะดานความสัมพันธ 
ทักษะดานวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
ศักยภาพที่สมบูรณสูสังคม 
(3) เพื่ อพัฒ นาระบบและกลไกการจัด
การศึกษาและบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(4 ) เพื่ อส ง เสริม และส นับสนุนการจั ด
การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(5) เพื่อพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดย
คำนึงทั้งความรูและประสบการณในการ
ทำงาน 

1.1 พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความ
ต อ งก า ร ข อ งก าร พั ฒ น าป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเนนใหเปนผูนำ
สังคมและประชาคมอาเซียน 
1 .2  พั ฒ นานิ สิต ให มีค วาม เช่ีย วชาญ ใน
สาขาวิชา โดยมุ งเนนการปฏิบัติ ไดจริง มี
จริยธรรม คุณธรรม และมีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
1.3 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยใช เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร ให มีความ
ทันสมัยและทันตอสถานการณ 
1.4 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
1.5 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน สรางสังคมความรูทางวิชาชีพ  

  1.6 พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ
เรียนรูที่ เหมาะสมเขาถึงผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย 
1.7 พัฒนาการบริหารการศึ กษาโดยยึ ด
เปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉ.ที่ 12 (พ.ศ.2551-2565)
อยางตอเน่ือง 
1.8 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ 
และพัฒนาผูเช่ียวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย 
1.9 พัฒนาการเพิ่มปริมาณอาจารยใหตรงตาม
ความตองการในการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาส่ิง

(1) เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีความรูและ
ความเขาใจในการผลิตส่ือการศึกษาตางๆ 

2 .1  สรางระบบการบ ริห าร จัด การของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูอาเซียน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
สนับสนุนการเรียนรู
เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพ 

(2) เพื่อการวางแผนการจัดหาปจจัยเก้ือหนุน
ดานครุภัณฑ อุปกรณการศึกษาคอมพิวเตอร
ใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการใช 
(3) เพื่อการจัดซ้ือตำรา/หนังสือใหเพียงพอ
ตอความตองการครบทุกหลักสูตร 
(4) เพื่อความพรอมในการเปนสนามสอบ
ตามมาตรฐานสากลของทุกหลักสูตร 
(5) เพื่อพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดาน
ส่ือการสอนที่อาจารยผลิตเพื่อใชในการเรียน
การสอนในราย วิชาที่ เป ดสอนของแต
หลักสูตร 

2.2 สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ประสบการณใหแกบุคลากรและนิสิต เพื่อ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองกับการปรับตัว และเปล่ียนแปลง
ทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการ
หางานทำของตลาดอาเซียนใหกับบุคลากร
และนิสิต 
2.4 สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ตามจุดเนนของ
สถาบัน 
2.5 พัฒนาการจัดหาปจจัยครุภัณฑ อุปกรณ
เก้ือหนุน การเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร 3  
พัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อ
การส่ือสารการ
บริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 
 

(1) เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหทันตอ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  ปรับปรุง
เน้ือหาวิชาและวิธีสอนไดทันสมัยที่จะชวยให
บัณฑิตไดรับการเตรียมพรอมที่จะเขาสู
ตลาดแรงงาน 
(2) เพื่อมีกระบวนการเตรียมความพรอม
เพื่อใหนิสิตสอบ Exit Exam ใหไดมาตรฐาน 
(3) เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภ าพ การ ให บ ริก าร
การศึกษา 
(4 ) พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
คำนึงถึงทั้งความรูและประสบการณในการ
ทำงาน 

3.1 พั ฒ น าร ะ บ บ เท ค โน โล ยี ส นั บ ส นุ น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
3.2 การพัฒนาบุคลากรให มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
โดยการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและบริหาร
จัดการ 
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
3.4 พัฒนาระบบและประเมินผลพัฒนา
บุคลากร 
3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและการ
เรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูเรียนที่หลากหลาย 
3.6 พัฒนาระบบโครงสรางพื้ นฐานของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย 
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พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 6 กลยุทธ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 5 

เปาประสงค  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2 กลยุทธเพื่อรองรับพันธกิจที่ 2  
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ยุทธศาสตร 4 
พัฒนาและ
สรางสรรคผลงาน 
วิจัยท่ีมีคุณภาพ 

(1) เพื่อมีระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย ผลงานสรางสรรคและสงเสริมการ
นำผลงานวิจัยเขาสูการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับ ชาติ และนานาชาติ โดย งานวิ จัย
สามารถใชประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 
ตามนโยบายThailand 4.0 
(2) เพื่อมีระบบการบริหารทรัพยสินทาง
ปญญาสูการใชประโยชนในเชิงธุรกิจและ
สังคมอยางเปนรูปธรรมและคุมคา 
(3) เพื่อมีการสรางผลงานวิจัยในระดับชาติ
และในระดับสากลที่สามารถช้ีนำการพัฒนา
และการแกปญหาของสังคมไทยอยางบูรณา
การ สมดุลและยั่งยืน 
(4) พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการ
ทำงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
และสามารถเขียนบทความ วิชาการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 
(5) พัฒนาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกที่ จูงใจตอการ
ทำงานวิจัย/งานสรางสรรคโดย สนับสนุนให
อ าจ าร ย / นั ก วิ จั ย  น ำผล งาน วิ จั ย / งาน
สรางสรรค เข ารับการตีพิ มพ เผยแพร ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสง เสริมให
อาจารย/นักวิจัยนำผลงานวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน  
4.2 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อรับ
รางวัลนักวิจัยดี เดนอยางตอเน่ือง/ สราง
นักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
สามารถใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย ตลอดจนมีระบบหรือการติดตาม
ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพรใน ระดับชาติ นานาชาติ ตามเกณฑ 
สกอ. และสมศ.อยางตอเน่ือง 
4.3 พัฒนาระบบคลินิก ที่ เผยแพรงานวิจัย
ถายทอดใหผูรับบริการไดรับความรูและนำ
ผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ที่
ประสิทธิภาพ เชน การใหคำปรึกษาการเขียน
บทความ/ดานสถิติ   
4.4 จั ด ให มี ก าร จั ด ป ร ะ ชุ ม เพื่ อน ำ เสน อ
ผลงานวิจัยระหวางสถาบันกับองคกรภายนอก
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และพัฒนาวารสาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูฐาน TC I 
และพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซตงานวิจัย 
4.5 รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายใน
และภายนอก 
4.6 พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการ
ทำงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม และ
สามารถเขียนบทความ วิชาการตีพิมพเผยแพร
ใน ร ะ ดั บ ช าติ แ ล ะ / ห รื อ น าน าช า ติ ใน
วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ  
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พันธกิจท่ี 3 การบรกิารวิชาการแกสังคม 
ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 5 จำนวน  6 กลยุทธดำเนินการเพือ่ใหบรรลุ 4 

เปาประสงค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 กลยุทธเพื่อรองรับพันธกิจที่ 3  
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาเครือขาย
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสังคม  

(1) เพื่อเปนการถายทอดองคความรู เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสังคม 
(2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมการ
ใหบริการวิชาการ มีความรวมมือดานการ
บริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือหนวยงาน
วิชาชีพตาง ๆ  
(3) เพื่อพัฒนาพัฒนาเครือขายการบริการ
วิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการ
นำไปใชใหสังคม 
(4)  เพื่อสงเสริมการจัดอบรมวิชาชีพตาง ๆ 
ทั้งระยะส้ันและการจัดอบรมใหสอดคลอง
กับความตองการขององคกรตาง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

5.1 สรางเครือขายและยกระดับความรวมมือ
ดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกตลอดจนพัฒนาและเปนศูนยกลางทาง
วิชาการของกลุมจังหวัด มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
5.2 ส งเสริมการเรียนรูของชุมชนตามความ
เช่ียวชาญของแตละคณะวิชาผานการจัดทำ
โครงการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มุงช้ีนำใน
การปองกันและแกไขปญหาของสังคมเพื่อสราง
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ตามแนวพระราชดำริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เพื่อ
เช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับทองถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางที่ไดรับการพัฒนา
และบู รณ าการเช่ื อมโยงสู ภู มิภ าค  สั งคม 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
บทบาทของมหาวิทยาลัยใหสามารถชวยเหลือ 
ช้ีนำและเปนที่พึ่งของสังคมไดอยางยั่งยืน 
5.4  พั ฒ นาเครื อข ายการบ ริ การ วิชาชี พ
เสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชให
สังคม 
5.5 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
5.6 พัฒนาการนำประสบการณในการประยุกต
และถายทอดความรูจากงานวิจัยเพี่อนำมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ 
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พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 6 จำนวน 6 กลยุทธดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 4 

เปาประสงค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 กลยุทธเพื่อรองรับพันธกิจที่ 4  
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  6 
พัฒนาและสงเสริม
ก า ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

(1) เพื่อเปนแหลงเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยในพื้นที่ของที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
(2) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหแก
บุคลากร นิสิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและส่ิงแวดลอม 
(3) เพื่อสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกิจกรรม ตระหนักในคุณคา
ความเปนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
(4) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนศูนยบริการและ
เผยแพรขอมูล ขาวสาร 

6.1 จัด ทำแผน กิจกรรมพัฒ นาคุณ ธรรม 
จริยธรรมสำหรับนิสิต 
6 .2 จั ด ท ำ กิ จก รร ม ที่ สื บ ส าน ป ร ะ เพ ณี
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี
ใหแกนิสิต 
6.3 ศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
เพื่อนำมาเผยแพรและถายทอดองคความรู 
6.4  มาตรการเผยแพรศิ ลป วัฒ นธรรมสู
หนวยงานภายนอกเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย 
6.5 สอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ลงในเน้ือหาวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ 
6.6  พัฒ นาเครื อข ายการบ ริการ วิชา ชีพ
เสริมสรางศักยภาพความรู ความคิดและการ
นำไปใชใหสังคม  
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พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการ : การสนบัสนุนทุกพันธกิจ  
 ภายใตพันธกิจ น้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่  7 จำนวน 8 กลยุทธ เพื่ อใหบรรลุ  7 
เปาประสงค ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 กลยุทธเพื่อรองรับพันธกิจที่ 5  
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ    

ยุทธศาสตร 7 การ
พัฒนาบุคลากรการ
บริหารการจัดการ
สถาบันเพื่อการ
กำกับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ใหไดมาตรฐาน 
สากล 
 

(1 ) เพื่ อพั ฒ นามห าวิทย า ลัย ให ก าว สู
ระดับชาติ  ดวยการพัฒนางานประกัน
คณุภาพทางการศึกษา สงเสริมสนับบุคลากร
ใหพัฒนาไปสูผูประเมินได 
 (2) เพื่อการดำเนินยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการเชิงรุกที่ มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และสอดรับกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย ภายใตกรอบปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
(3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการ
เรียนรู มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน
วิชาการ การกาวสูตำแหนงวิชาการและการ
เปนภาวะผูนำ 
(4) เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห 
SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน 
(5) เพื่อดำเนินงานแผนวิเคราะหขอมูลทาง
การเงิน และการติดตามแผนบริหารความ
เส่ียงของคณะและสถาบัน 
(6) เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนกำหนดทิศทางการพัฒนา
ตนเอง 
(7) เพื่อสรางเครือขายประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษา 
 

7.1 มุ งพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
7.2 เสริมสรางความรูเรื่องประกันคุณภาพแก
บุคลากร/นิสิตมหาวิทยาลัย 
7.3 สงเสริมการสรางเครือขายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร 
7.4 การวิเคราะหคาใชจายและรายรับของ
มหาวิทยาลัยตามโปรแกรมการศึกษาอยางเปน
ระบบ 
7.5 เสริมสรางระบบและวิธีการทำงานตาม
โครงการยุทธศาสตรและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่
ชัดเจน 
7.6 เสริมสรางสวัสดิ การดานที่ พั กทั้ งของ
บุคลากรและนิสิต และสวัสดิการคาตอบแทน
ตำแหนงทางวิชาการและรางวัลพิเศษ 
7.7 สงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (เชน การศึกษาตอ  การทำตำแหนง
วิชาการ  การอบรมพัฒนาวิชาชีพ  การทำ
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน  
การเปนคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 
7.8 ใชการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
( Integrated Marketing Communication) 
ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย 
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สวนท่ี 2 : แผน แผนงาน/โครงการ 
สำหรับในสวนที่ 2 น้ี จะไดกลาวถึงการแปลงกลยุทธทั้งหมดลงสูแผน แผนงาน/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตรตางๆ (Initiative Project) อยางไรก็ตามการที่จะผลักดันใหเปาประสงคที่กำหนดไว
ประสบความสำเร็จไดน้ัน จำเปนตองมีการดำเนินการทั้งโครงการยุทธศาสตรควบคูกับภารกิจพื้นฐาน
สนับสนุนยุทธศาสตร ซึ่งก็คือ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเคยดำเนินการอยูเปนประจำทุกป แตเปน
กิจกรรมที่ดำเนินการตอบสนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับน้ี สำหรับรายละเอียดของแผนงาน แผนงาน/โครงการยุทธศาสตรและ
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร จำแนกตามพันธกิจทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนทุก
พันธกิจ มีดังตอไปน้ี 
 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอ
การพัฒนาประเทศ 

ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่  1 มีจำนวน 9 กลยุทธ เพื่อใหบรรลุ  5 
เปาประสงค มีจำนวน 12  โครงการ ทั้งหมดดำเนินการภายใตแผนงานที่ 1 และยุทธศาตรที่ 2 มี
จำนวน 5 กลยุทธ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 5 เปาประสงค มีจำนวนโครงการ 15 โครงการ ทั้งหมด
ดำเนินการภายใตแผนงานที่ 2  และยุทธศาสตรที่ 3 มีจำนวน 6 กลยุทธ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 4 
เปาประสงค จำนวน 9 โครงการ ทั้งหมดดำเนินการภายใตแผนงานที่ 3 ดังรายละเอียดดังน้ี     
 

ตารางท่ี 4.6 โครงการยุทธศาสตรในพันธกิจที่ 1 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผน/แผนงาน 

โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ยุทธศาตรท่ี 1  
การพัฒนาการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายและมี
คณุภาพ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและ
ตรงกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเนน
ใหเปนผูนำสังคมและประชาคม
อาเซียน 
1.2 พัฒนานิสิตใหมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชา โดยมุงเนน
การปฏิบัติไดจริง มีจริยธรรม 
คุณธรรม และมีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
 

1. แผนงานการพัฒนาการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ 
1.1 แผนการเรียนรูสูชุมชน
เพื่อใหเกิดภูมิสังคม 
1.2 แผนพัฒนานิสิตดาน
สำนึกสาธารณะ 
1.3 แผนพัฒนานิสิตใหเปน
คนดี มีคุณคาตอสังคมและถึง
พรอมดวยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค โดยสำนึก
บริหารงานกิจการนิสิต 
 

1. เคาโครงรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษา (ตามหลักสูตร 
มคอ.2 รอยละ 100 
2. โครงการเตรียมความพรอมใน
สายวิขาชีพ 
3. โครงการประเมินผลความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่สอดคลอง
กับอัตลักษณและเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
4. โครงการสำรวจภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 
ป ในระดับปริญญาตรี  

 1.3 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย
และทันตอสถานการณ 
1.4 สรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
1.5 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

1.4 แผนงานสรางเสริมสำนึก
สาธารณะของสำนักกิจการ
นิสิต 
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางวิชาชีพ1.6 
แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและการเรียนรู

5. โครงการเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน (MOU)  
6. โครงการพัฒนาอาจารยตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ 
7. โครงการรายงานผลการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผน/แผนงาน 
โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ความสามารถในการแขงขัน สราง
สังคมความรูทางวิชาชีพ 
1.6 พัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและการเรียนรูที่
เหมาะสมเขาถึงผูสอนและผูเรียน
ที่หลากหลาย 
1.7 พัฒนาการบริหารการศึกษา 
โดยยึดเปาหมายอุดมศึกษาตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉ.ที่ 12 (พ.ศ.2551-2565)อยาง
ตอเน่ือง 
1.8 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปน
มืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญ
มืออาชีพใหเปนอาจารย 
1.9 พัฒนาการเพิ่มปริมาณ
อาจารยใหตรงตามความตองการ
ในการผลิตบัณฑิต 

ที่เขาถึงผูสอนและผูเรียน 
1.7 แผนงานการสราง
เครือขายความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน 
1.8 แผนงานการสงเสริมและ
เพิ่มปริมาณคุณภาพอาจารย
ใหเปนผูเช่ียวชาญและมือ
อาชีพ 
1.9 แผนงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ 

ดำเนินการของทุกหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) 
8. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตตอหลักสูตร 
9. โครงการที่มีศิษยเกาเขารวมกิ
จรรมตาง ๆ  
10. โครงการสนับสนุนนิสิตตาม
พันธกิจ 4 ดาน 
11. โครงการรับมอบเส้ือกาวน, 
และนิสิตของช้ันปไดรับประดับ
เข็มและหมวก กลุมสาขา
วิทยาศาสตร  
12. โครงการเขารวมแขงขันใน
กลุมสาขาสังคมและมนุษยศาสตร 
 

ยุทธศาตรท่ี 2 
การพัฒนาส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งทาง
วิชาชีพ 

2.1 สรางระบบการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอม
สูอาเซียน 
2.2 สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และประสบการณใหแก
บุคลากรและนิสิต เพื่อพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคลองกับการ
ปรับตัว และเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาส
ในการหางานทำของตลาดอาเซียน
ใหกับบุคลากรและนิสิต 
2.4 สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมี
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อ
การส่ือสาร ตามจุดเนนของ
สถาบัน 
2.5 พัฒนาการจัดหาปจจัย
ครุภัณฑ อุปกรณเก้ือหนุน การ
เรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 

แผนงานท่ี 2 แผนงานการ
พัฒนาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพ 
2.1 วางแผนการจัดหาส่ิง
สนับสนุนดานครุภัณฑ 
อุปกรณการศึกษา
คอมพิวเตอรใหเกิดความ
สะดวกและคลองตัวในการใช 
2.2 แผนงานการพัฒนา
คณาจารยดานการผลิต
ส่ือการศึกษาเพื่อเปนการ
สนับสนุนการเรียนรู 
2.3 แผนการจัดซ้ือตำรา/
หนังสือตามหลักสูตรที่เปด
สอนพรอมดวยงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร 
2.4 แผนการการจัดซ้ือจัดหา
อุปกรณการเรียนการสอนให
ครบตามเกณฑและตาม
มาตรฐานสากลพรอมทั้งตาม
สัดสวนของนิสิตที่เหมาะสม 
2.5 แผนการจัดหองสอบ ป.
ตร,ี   ป.โท และ ป.เอก ใหได

1. โครงการพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูที่นิสิตที่ไดรับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมสู
อาเซียน  
2. โครงการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ดานส่ือการสอนที่อาจารย
ผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เปดสอน 
3. โครงการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย ดานสนับสนุนการ
เรียนรู ดานการผลิตส่ือการสอน
โดยใชเทคโนโลยี 
4. โครงการประเมินผลความพึง
พอใจของนิสิตตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  
5. โครงการจัดซ้ือ จัดหาหนังสือ/
ตำรา  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผน/แผนงาน 
โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสาร
การบริหารจัดการ
และบริการ
การศึกษา 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
3.2 การพัฒนาบุคลากรใหมี
คณุภาพและสอดคลองกับความ
คาดหวังของมหาวิทยาลัยโดยการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและ
บริหารจัดการ 
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
3.4 พัฒนาระบบและประเมินผล
พัฒนาบุคลากร 
3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
การศึกษาและการเรียนรูที่
เหมาะสมเขาถึงผูเรียนที่
หลากหลาย 
3.6 พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานของสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

แผนงานท่ี 3 แผนพัฒนา 
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร
การบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 
3.1 แผนงานการพัฒนาศูนย
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
บริหารจัดการ 
3.2 แผนงานการจัดการ
ความรูดวยการใชชองทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
3.3 แผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึง
ผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย 

1. โครงการปรับปรุงฐานขอมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
2. โครงการเพิ่มชองทางการ
ส่ือสารรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนสวนเสีย 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการทีด่าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนดาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญา
เอก 
6. โครงการพัฒนาอาจารยกาวสู
ตำแหนงทางวิชาการ 
7. โครงการเตรียมความพรอม
เพื่อการขอรับการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  
8. โครงการอาจารยที่ปรึกษาและ
แนะนำการวางแผนการเรียนให
นิสิตโดยผานระบบสารสนเทศ
ของ 
9. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยโดยการเขารวมประชุม 
สัมมนา และฝกอบรมเพื่อ
การศึกษา  
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พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
 ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 6 กลยุทธดำเนินการเพื่อให

บรรลุ 5 เปาประสงค ประกอบดวย  9  โครงการ และภารกจิพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรโดยทั้งหมด
ดำเนินการภายใตแผนงานที่ 4  แผนดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 โครงการยุทธศาสตรในพันธกิจที่ 2 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผน/แผนงาน 

โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาและ
สรางสรรค
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกที่จูงใจตอการ
ทำงานวิจัย/งานสรางสรรคโดย 
สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย นำ
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเขารับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ และสงเสริมใหอาจารย/
นักวิจัยนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน  
4.2 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย 
เพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนอยาง
ตอเน่ือง/ สรางนักวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย ตลอดจนมีระบบหรือการ
ติดตามขอมูลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรใน 
ระดับชาติ นานาชาติ ตามเกณฑ 
สกอ. และสมศ.อยางตอเน่ือง 
4.3 พัฒนาระบบคลินิก ที่เผยแพร
งานวิจัยถายทอดใหผูรับบริการไดรับ
ความรูและนำผลงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ที่ 
ประสิทธิภาพ เชน การใหคำปรึกษา
การเขียนบทความ/ดานสถิติ   
4.4 จัดใหมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอ
ผลงานวิจัยระหวางสถาบันกับองคกร
ภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
พัฒนาวารสารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูฐาน TC I และ
พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซต
งานวิจัย 
4.5 รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก 
4.6  พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถ
ในการทำงานวิจัย งานสรางสรรคและ

แผนงานท่ี 4 พัฒนาและ
สรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
4.1 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมและสรางองคความรูใหม 
4.2 แผนงานใหความรูการ
เขียนบทความวิจัย/บทความวิ
ขาการเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย 
4.3 แผนการจัดทำวารสาร
ทางวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย 
4.4 แผนการขอทุนวิจัยภายใน
และภายนอก 
4.5 แผนงานการพัฒนาระบบ
คลินิกวิจัยและสงเสริมระบบพี่
เล้ียงนักวิจัย 
4.6 แผนงานอบรมจริยธรรม
วิจัยในมนุษย 
4.7 แผนงานการจัดทำกรอบ
การวิจัยดานการสงเสริม
พัฒนาผูสูงอายุ 
 

 

1. โครงการสนับสนุนการขอทุน
งานวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2. โครงการสนับสนุนการขอทุน
งานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
3. เงินสนับสนุนการเขารวมประชุม
วิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 
4. โครงการลงนามความรวมมือ 
MOU การวิจัยกับหนวยงานภายใน
หรือหนวยงานภายนอก 
5. โครงการอบรมเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
“บทความเขียนอยางไร  เพื่อตีพิมพ
เผยแพร” 
6. โครงการบมเพาะก่ิงพันธุนักวิจัย
สายพันธุใหม (พี่เล้ียงนักวิจัย) 
7. หนังสือตอบรับผลงนวิจัยที่
กอใหเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจ 
สังคม หรือนโยบาย 
8. โครงการจัดทำวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
9. โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผน/แผนงาน 
โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

นวัตกรรม และสามารถเขียนบทความ 
วิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในวารสารวิชาการ
ที่ไดรับการยอมรับ 
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พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
 ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 5 จำนวน  6 กลยุทธดำเนินการเพือ่ใหบรรลุ 4 
เปาประสงค โดยโครงการมี  8  โครงการ และภารกจิพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรทั้งหมดดำเนินการ
ภายใตแผนงานที่  5 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8 
ตารางท่ี 4.8 โครงการยุทธศาสตรในพันธกิจที่ 3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผน/แผนงาน 
โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาเครือขาย
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสังคม  

5.1 สรางเครือขายและยกระดับ
ความรวมมือดานการบริการ
วิชาการกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก ตลอดจนพัฒนาและเปน
ศูนยกลางทางวิชาการของกลุม
จังหวัด  มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
5.2 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
ตามความเช่ียวชาญของแตละคณะ
วิชาผานการจัดทำโครงการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มุงช้ีนำใน
การปองกันและแกไขปญหาของ
สังคม เพื่อสรางพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง ตามแนวพระราชดำร ิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 สงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆเพื่อเช่ือมโยง
มหาวิทยาลัยกับทองถิ่นและชุมชน
ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลาง ที่
ไดรับการพัฒนาและบูรณาการ
เช่ือมโยงสูภูมิภาค สังคม ระดับชาติ
และระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
บทบาทของมหาวิทยาลัยให
สามารถชวยเหลือ ช้ีนำและเปนที่
พึ่งของสังคม ไดอยางยั่งยืน 
วิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรู
และการนำไปใชใหสังคม 
5.4 พัฒนาเครือขายการบริการ 
5.5 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
5.6 พัฒนาการนำประสบการณใน
การประยุกตและถายทอดความรู
จากงานวิจัยเพี่อนำมาใชในการ
จัดการเรยีนการสอนหรือบริการ
วิชาการ  

แผนงานท่ี 5 พัฒนา
เครือขายการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหสังคม 
5.1 แผนการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการเชิงพาณิชย              
5.2 แผนงานการสราง
เครือขายการพัฒนาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 แผนงานจัดตั้งคลินิกให
คำปรึกษาทางวิชาชีพ          
5.4 แผนการบูรณาการดาน
การบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนเชิง
ปฏิบัติการสูชุมชน           
5.5 แผนงานการจัดอบรม
วิชาชีพตาง ๆ ทั้งระยะส้ัน
และการจัดอบรมให
สอดคลองกับความตองการ
ขององคกรตาง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

1. โครงการสรางเครือขายและความ
รวมมือกับหนวยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจ
จากผูรับบริการวิชาการแกชุมชน
ขององคกรตาง ๆ 
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการสู
ชุมชน           
4. การจัดอบรมในระยะส้ันและการ
จัดอบรมใหสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรตาง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
5. ประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการแกสังคมของ
โครงการที่จัด 
6. ความพึงพอใจในการจัดประชุม
วิชาการเพื่อเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 
7. จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน 
8. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 
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พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  
ภายใตพันธกิจน้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 6 จำนวน 6 กลยุทธดำเนินการเพื่อใหบรรลุ 4

เปาประสงคประกอบดวย  6 โครงการ ยุทธศาสตรและภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร โดย
ทั้งหมดดำเนินการภายใตแผนงานที่ 6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9  
 

ตารางท่ี 4.9 โครงการยุทธศาสตรในพันธกิจที่ 4 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผน/แผนงาน 

โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 6  
พัฒนาและ
สงเสริมการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

6.1 จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนิสิต 
6.2 จัดทำกิจกรรมที่สืบสาน
ประเพณีเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
จิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต 
6.3 ศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นเพื่อนำมาเผยแพรและ
ถายทอดองคความรู 
6.4 มาตรการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสูหนวยงาน
ภายนอกเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย 
6.5 สอดแทรกความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรมลงใน
เน้ือหาวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ 
6.6 พัฒนาเครือขายการบริการ
วิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรู 
ความคิดและการนำไปใชใหสังคม 

แผนงานท่ี 6 แผนงานการ
พัฒนาและสงเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานพัฒนาการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสราง
เครือขายทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
6.3 แผนงานพัฒนาเครือขาย
การบริการวิชาชีพเสรมิสราง
ศักยภาพความรู ความคิดและ
การนำไปใชใหสังคม 
6.4 แผนงานการนำงานวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

1.แผน/โครงการคณะวิชามี
แผนปฏิบัติการดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการ
สอน 
2. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การทำนุบำรุงพทุธศาสนา สืบสาน
ประเพณีเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีใหแก
นิสิต  
3. การบรูณาการงานดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย  
4.จำนวนงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน 
5. เว็บไซดที่สนับสนุนและสงเสริม
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. โครงการที่ทำรวมกับทองถิ่น/
ชุมชน 
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พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการ :  การสนบัสนุนทุกพันธกิจ 
ภายใตพันธกิจ น้ีประกอบดวย ยุทธศาสตรที่  7 จำนวน 8 กล ยุทธ  เพื่ อใหบรรลุ  7 

เปาประสงค ประกอบดวย 15 โครงการยุทธศาสตร และภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร โดย
ทั้งหมดดำเนินการภายใตแผนงานที่ 3  โดยทั้งหมดดำเนินการภายใตแผนงานที่ 7 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10 โครงการยุทธศาสตรในพันธกจิที่ 5 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผน/แผนงาน 

โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การพฒันา
บุคลากรการ
บริหารการจัดการ
สถาบันเพื่อการ
กำกับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธ
กิจและการ
ประกันคุณ 
ภาพการศึกษาให
ได
มาตรฐานสากล 

7.1 มุงพัฒนาการดำเนินงานตาม
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก 
7.2 เสริมสรางความรูเรื่องประกัน
คุณภาพแกบุคลากร/นิสิต
มหาวิทยาลัย 
7.3 สงเสริมการสรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 
7.4 การวิเคราะหคาใชจายและ
รายรับของมหาวิทยาลัยตาม
โปรแกรมการศึกษาอยางเปน
ระบบ 
7.5 เสริมสรางระบบและวิธีการ
ทำงานตามโครงการยุทธศาสตร
และพฒันาระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่
ชัดเจน 
7.6 เสริมสรางสวัสดิการดานที่พัก
ทั้งของบุคลากรและนิสิต และ
สวัสดิการคาตอบแทนตำแหนง
ทางวิชาการและรางวัลพิเศษ 

7. แผนงานการพฒันา
บุคลากรการบริหารการ
จัดการสถาบันเพื่อการกำกับ 
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 
7.1 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
7.2 แผนงานจัดทำระบบ
งบประมาณประจำปของ
มหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะห
ตนทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบริหารความ
เส่ียง 
7.5 แผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน
ของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดปายบอก
จุดสถานที่ ช่ือตำแหนงหนาที่ 
สวนงานตางๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล 
7.7 แผนงานการจัดบุคลากร
ตามแผนฉุกเฉิน ERT 
(Emergency Response 
Team 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (IQA) 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา (EQA) 
3. โครงการการประกันคุณภาพที่จัด
ใหกับบุคลากร/นิสิต 
4. หนวยงานที่สรางความรวมมือ
การประกันคุณภาพกับสถาบัน
ภายนอก 
5. แผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 
6. การบริหารความเส่ียงที่เปนผล
การวิเคราะหและระบุปจจัยความ
เส่ียงภายในและภายนอก และ
สามารถลดความเส่ียงได 
7. แผนการพัฒนาทักษะบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
เตรียมพรอมสู Thailand 4.0 
8. การจัดปายบอกจุดสถานที่ ช่ือ 
ตำแหนงหนาที่ สวนงานตางๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
9. บุคลากรดำเนินการตามแผน
ฉุกเฉิน ERT (Emergency 
Response Team)  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผน/แผนงาน 
โครงการยุทธศาสตรและภารกิจ
พื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 

 7.7 สงเสริมใหบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (เชน 
การศึกษาตอ การทำตำแหนง
วิชาการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ 
การทำหนังสือ ตำรา และเอกสาร
ประกอบการสอน การเปน
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตาง ๆ) 
7.8 ใชการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) 
ดวยวิธีการและชองทางที่
หลากหลาย 

7.8 แผนงานสวัสดกิาร
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนดานที่พักอาศัยตาม
ตำแหนงหนาที่ 
7.9 แผนงานสวัสดิการดาน
นันทนาการสำหรับบุคลากร
และนิสิต (เชน สถานที่ออก
กำลังกายในที่รม และ
กลางแจง) 

10. ผลประเมินความพึงพอใจ
สวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนดานที่พักอาศัยตาม
ตำแหนงหนาที่งาน 
11. ผลประเมินความพึงพอใจ
สวัสดิการดานนันทนาการสำหรับ
บุคลากรและนิสิต  
12. ผลประเมินความพึงพอใจ
คาตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษ 
13. โคงการพัฒนาบุคลากรของสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
14. การเผยแพรภาพลักษณและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  
15. โครงการ Open House WTU 
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สวนท่ี 3 : การแกไขปญหาจุดออนและภัยคุกคามดานกลยุทธ แผนงาน/โครงการ กลยุทธ 
 จาการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) ในบทที่ 2 การประเมินสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสวนที่เปนจุดออน (Weakness) และภาวะคุกคาม (Threat) ที่ไดจากขอ
คนพบน้ัน เพื่อใหเห็นแนวทาง/มาตรฐาน อันจะนำไปสูการแกไขตอสภาวะดังกลาวที่มหาวิทยาลยัตอง
เผชิญ จึงนำกลยุทธ แผนงานโครงการกลยุทธมาวิเคราะห จับคูและสอบแทนความครอบคลุมของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ตอขอคนพบและผลของตำแหนง
ทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยสามารถจำแนกปญหา จุดออน และภาวะคุกคาม และ
แนวทางแกไขดังตารางที่ 4.11 และ 4.12 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.11 การแกไขจุดออนดวยกลยุทธ แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร 

ลำดับท่ี  จุดออน 
แนวทางการแกไขปญหาดวยกลยุทธและ 

แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร    
 
1 
 
 
  

ดานการจัดการศึกษา 
นิสิตอาจมีป ญห าเรื่ องการป ระสานงานกับ
หนวยงานเกี่ยวของและเวลาในการศึกษา การ
ควบคุมตนเอง การขาดเพื่อนและการไมสามารถ
สอบถามไดสะดวก 

กลยุทยที่ 1.3 พัฒนานิสิตใหมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา โดยมุงเนนการปฏิบัติไดจริง มีจริยธรรม 
คุณธรรม และมีคุณสมบัติตรงกบัความตองการของ
ตลาดแรงงาน  
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 3.2 การพฒันาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกบัความคาดหวังของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 3.3 เพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน  
กลยุทธที ่3.4 พัฒนาระบบและประเมินผลพัฒนา
บุคลากร และมีโครงการพฒันาศักยภาพเนนผูเรียน
เปนสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2 ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางแพรหลาย 
และการพัฒนาหลกัสูตรใหมตองใชเวลานาน 

กลยุทธที่ 7.8 ใชการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) ดวยวิธีการ
และชองทางที่หลากหลาย 

3 มหาวิทยาลัยยังไมสามารถผลิตสื่อไดทุกวิชา
เน่ืองจากขาดบุคลากร 

กลยุทธที่ 3.2 การพฒันาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกบัความคาดหวังของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 3.3เพิม่ประสิทธิภาพการทำงาน 
กลยุทธที่3.4 พฒันาระบบและประเมินผลพฒันา
บุคลากร 
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ลำดับท่ี จุดออน แนวทางการแกไขปญหาดวยกลยุทธและ 
แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร 

4 การศึกษาทางไกล นิสิตที่ไมสนใจศึกษาตาม
คำแนะนำ จะไมสามารถสอบผานตามเวลาที่
กำหนด 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในคำแนะนำผาน
ชองทางในระบบเทคโนลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน 

5 ดานการพัฒนาการวิจัยและสรางองคความรู 
ยังมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตางๆนอย 

กลยุทธที่ 4.1 สรางแรงจงูใจใหการสนับสนุนและ
สงเสริมคณาจารยใหทำวิจัยและสรางผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ 

6 บุคลากรมีภาระงานมากจึงทำใหการใหบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแกสังคมยังไมเต็มที ่

กลยุทธที่ 5.1สรางเครือขายและความรวมมอืทาง
วิชาการกับหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธที่ 5.2 สรางหลักสูตรและจัดอบรมให
สอดคลองกบัความตองการขององคกรตาง ๆ ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน และ 
กลยุทธที่ 5.3 สรางศูนยความเช่ียวชาญของ
สาขาวิชาที่ชุมชนตองการเพื่อบริการสงัคม 

7 ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
นิสิตนอกศูนยบริการหลักเขารวมกจิกรรมดานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมนอย 

กลยุทธที่ 6.1 จัดทำแผนกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับนิสิต  
กลยุทธที่ 6.2 จัดทำกจิกรรมทีส่ีบสานประเพณี
เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและจสิำนึกที่ดีใหแก
นิสิต  
กลยุทธที่ 6.4 มาตรการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู
หนวยงานภายนอกเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย  
กลยุทธที่ 6.5 สอดแทรกความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมลงในเน้ือหาวิชาตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

8 ดานบริหารจัดการ 
ยังขาดการประเมินแผนและการปรับปรงุ
แผนปฏิบัติงานประจำปอยางตอเน่ืองมหาวิทยาลัย
มีภารกิจมากข้ึน ทำใหองคกรปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
อาจทำใหงานลาชา 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 3.2 การพฒันาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
สอดคลองกบัความคาดหวังของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 3.3 เพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน  
กลยุทธที ่3.4 พัฒนาระบบและประเมินผลพัฒนา
บุคลากร 
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ตารางท่ี 4.20 การแกไขปญหาคุกคามดวยกลยุทธ แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร 

ลำดับท่ี  จุดออน 
แนวทางการแกไขปญหาดวยกลยุทธและ 

แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร    
 

1 
 
 
 
 
 

 

ดานเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงเร็วทำให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนหลักสูตรบอย เพือ่ให
สอดคลองกบัความตองการของตลาด 
 

กลยุทธที่ 1.1.  ปรบัปรุงหลักสูตรเดิมใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานและมีความทันสมัย กลยุทธที่ 1.2 
พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกบัความตองการ
ของการพฒันาประเทศและตลาดแรงงานเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพฒันา
เทคโนโลยีโดยเนนใหเปนผูนำสังคมและประชาคม
อาเซียน 

   
2. ดานสังคม 

จำนวนประชากรวัย 18 - 21 ลดลงทำใหจำนวนผู
ตองการเขาศึกษาใสถาบันอุดมศึกษามีจำนวน
ลดลงดวย 
สถาบันอุดมศึกษามจีำนวนมาก การแขงขันเพื่อ
การจัดการศึกษาสนองความตองการกม็ีมาก
เชนเดียวกันระบบบรหิารจดัการองคกรมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จงึตองมีการปรบัเปลี่ยน
หลักสูตรใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

กลยุทธที่ 7.1.มุงพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
กลยุทธที่ 7.2 เสริมสรางความรูเรื่องประกัน
คุณภาพแกบุคลากร/นิสิตมหาวิทยาลัย และ 
กลยุทธที่ 7.3 สงเสริมการสรางเครอืขายการ
ประกันคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกองคกร 
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 บทที่ 5  
การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 

 

1.  ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจัดการศึกษาทั้งในระบบที่มีช้ันเรียนปกติ และระบบการศึกษาผาน
ทางไกลผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูตองการเขาศึกษามีโอกาสศึกษาได
ในหลายหลักสูตร และหลายชองทางอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.1  ทิศทางการจัดการศึกษา ป 2560 - 2564 มีดังน้ี 
  1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
  1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหมสนองตอความตองการของสังคม 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
  -  หลักสูตรปริญญาตรี 
 1.2  การพัฒนาสื่อการสอนและอุปกรณการเรียนการสอน 
  1.2.1  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ 
  1.2.2  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  1.2.3  การพัฒนาหองปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณใหมีความทันสมัยและเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.3  การประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.3.1  การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.3.2  การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  1.3.3  การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต 
  1.4.3  การพัฒนาระบบการทดสอบ Exit Exam และการเตรียมพรอมในการสอบวิชาชีพ 
 

2.  ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเวสเทิรนสูความเปนสากล 
 2.1  การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงรุกโดยใชแนวคิดองคการเชิงยุทธศาสตร 
  2.1.1 มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดไวใน
แผนพัฒนาระยะ 5 ป ที่มีลักษณะเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2  มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยผานโครงการยุทธศาสตร 
  2.1.3  มีการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป สูแผนปฏิบัติงาน
ประจำป 
  2.1.4  ใหความสำคัญกับเรื่องผลผลิตและผลลัพธเปนแนวทางการบริหารจัดการ 
  

 2.2  ปรับโครงสรางและระบบงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับยุทธศาสตรการบริหารให
เกิดความคลองตัว 
  2.2.1  พัฒนาหนวยงานเพื่อรองรับการจัดทำและประเมินแผนยุทธศาสตร 
  2.2.2  วิเคราะหรายรับรายจายของการจัดการศึกษาในแตละโปรแกรม 
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  2.2.3  พัฒนาศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีการบริหารงานแบบครบวงจร 
 

3.  ระบบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 3.1  การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรที่ทันสมัยรวดเร็วต่ิการตัดสินใจในการบริหารงาน 
 3.2  จัดทำระบบการพัฒนาบุคลากร และสบับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ผลิตผลงาน 
อยางมีคุณภาพ 
 3.3  พัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม และศึกษาตอในระดับตางๆ ตามความตองการของ
มหาวิทยาลัย 
 

4.  ระบบการบริหารโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
 4.1  จัดทำระบบฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การบริหารจัดการ 
 4.2  จัดทำแผนงานการปรับปรุงและการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
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บทที่ 6 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Monitoring & Evaluation) ถือไดวาเปน
ข้ันตอนสุดทายทีส่ำคัญของการบรหิารเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหทราบผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายของยุทธศาสตรวาเปนไปตามเปาประสงคหรอืไม 
มากนอยเพียงใด ถาในกรณีที่พบวาไมเปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไว ก็จะนำมาสูการปรบักลยุทธ
และแนวทางการดำเนินงาน ใหสอดคลองกบัความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอมทีเ่ปลี่ยนไป การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) จะใหความสำคัญตอ
การติดตามและประเมินผลใน 2 สวนที่สำคัญ ไดแก 
 สวนที่หน่ึง จะเปนการติดตามประเมินผลที่ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตามเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรในทุกป 
 สวนที่สอง จะเปนการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตรทุกโครงการ ซึ่งถือวาเปน
โครงการสำคัญเชิงรุกที่บรรจุไวในแผบนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรนทุกป 
 การประเมินจะตองดำเนินการทุกป โดยจะใหผูรับผดิชอบไดกรอกขอมูลประเมิน และนำมา
รวบรวมวิเคราะหและสรุปผลตลอดจนใหขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการนำไปปรับปรุงตอไป สำหรับการประเมินผล
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรนทั้งฉบับจะไดประเมินเมื่อสิ้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในป 
พ.ศ. 2564 
 

1.  ขอบเขตและชองทางของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลจะประเมินตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคที่กำหนดไวในแผนพัฒนา 
สำหรับโครงการเชิงยุทธศาสตรทุกโครงการ ที่มีการดำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจำปน้ัน จะ
เปนการประเมินตามตัวช้ีวัดระดับวัตถุประสงคหรือผลลัพธ (Outcome) ของโครงการ และระดับ
ผลผลติ (Output) ของโครงการ โดยจะมีการติดตามผลการดำเดินงานเปนรายโครงการ แลวทำการ
สรุปเปนรายงานทั้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน และแผน/แผนงาน/โครงการ เพื่อนำเสนอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 

2.  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน และโครงการเชิงยุทธศาสตร 
 2.1  ระดับแผนงาน/โครงการ 
 หลังจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรนผานการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยแลว และ
โครงการตางๆ ในป พ.ศ. 2560 เริ่มมีการดำเนินการจนครบป จะมีการรายงานผลการดำเนินงาน โดย
ผูรับผิดชอบโครงการ ตามแบบฟอรมที่กำหนดทั้งแผนงานและแผนเงิน โดยการเปรียบเทียบคา
เปาหมายของตัวช้ีวัดระดับผลลพัธ (Outcome) และระดับผลผลิต (Output) ของแตละโครงการที่ต้ัง
ไวกับผลการดำเนินงาน และเปรียบเทียบแผนการใชจายงบประมาณกับผลการใชจริงที่ต้ังไวในแผน 
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูบริหาร การประเมินผลน้ีจะดำเนินการทุกป 
  

 2.2  ระดับแผน 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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 เปนการสรุปผลการดำเนินงานใหเห็นในภาพของแผนทั้ง 5 แผน ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพ
วิชาการและแผนพัฒนางานวิจัย แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการใหบริการวิชาการแกสังคม แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและแผนประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการกำหนดไวในแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเวสเทิรนฉบับน้ี พรอมกับระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ที่มีไว
ดวย เพื่อการนำไปใชประโยชนใรการปรับปรุงแกไขตอไป และการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ประเมินระดับแผนน้ีเปนการประเมินใน (ระดับผลลัพธ Outcome) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร และ
พันธกิจทั้ ง 4 ด าน รวมทั้ งดานสนับสนุนทุกพันธกิจหรือไม  การประเมินผลแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนน้ีจะใชขอมูลจากรายงานการประเมินผลทั้งระดับแผน แผนงาน/โครงการ 
ประจำปของแตละป มาสรุปเปนผลการประเมินซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิต และผลลัพธ ตลอดจน
ผลกระทบ (Impact) ที่มีตอนิสิตและประชาชนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 



• มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 035-651000 โทรสาร : 035-651144 เว็บไซต์ : www.western.com

• วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-563-5251 โทรสาร : 02-563-5251

• วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตกึ) ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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