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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแผนการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทริน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) มาแจกแจงรายละเอียดสูการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงาน เพื ่อใชเปนเครื่องมือ และกลไกในการขับเคลื ่อนและการบริหารจัดการในดานตางๆ          
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 น้ี ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการดำเนินงานในปที่ผานมา เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และคำนึงถึงภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ที่เนนทั้งปจจัยนำเขา กระบวนการ และปจจัยเสริม ดานการ
วิจัยและพัฒนา ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจการเสรมิ
หลักสูตร ที่จะชวยสงเสริมใหนิสิต เปนคนดี คนเกง ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค เปนไปตามเอกลักษณ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 น้ี จะเปนเครื่องมอื
สำคัญที่ทุกหนวยงานจะนำไปใชในการสื่อสาร และถายทอดสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุสู
เปาหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน 
อธิการบดี 
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สวนท่ี 1 
บริบทองคกรและแผนยุทธศาสตร 

• ขอมูลท่ัวไปขององคกร 
ลักษณะองคกร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนมหาวิทยาลัย กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยเปนมหาวิทยาลัย
เอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ไดรับการพิจารณาจัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเปน
การกระจายโอกาสทางการศึกษา สูภูมิภาคของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 8 ที ่สนับสนุนใหมีการขยายตัวทางดานการศึกษา  เพื ่อสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศชาติ แตเดิมมหาวิทยาลัยใชชื่อวา มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในวันอันเปนมงคลคือ     
วันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเปนวาระที่ สมเด็จพระเจา  พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบรอบ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยศักด์ิ สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา เจาฟาตางกรมฝายในเฉลิมพระนามเปนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  มหาวิทยาลัยณิวัฒนาไดถือกำเนิดข้ึนในวันอันเปนมงคลน้ีเพือ่
เทิดพระเกียรติพระองคทาน เฉลิมพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีตอการศึกษา โดย
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรโปรดเกลาฯรับมหาวิทยาลัยให
อยูในพระอุปถัมภของพระองค และประทานสรอยพระนามเปนชื่อมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” 
และมหาวิทยาลัยไดเปดดำเนินการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา จวบจนวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547   จึงไดเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

วัตถุประสงคที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนองความตองการของชาติในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษยที่เพียบพรอมดวยความเปนเลิศทางวิชาการ มีทกัษะ ข้ันสูงใน
การประกอบอาชีพและกอปรดวยจริยธรรม 

นับต้ังแตเปดดำเนินการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา2541 เปนตนมาจวบจนปจจบุัน มหาวิทยาลัย
ไดปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ประการ คือ  

1) การผลิตบัณฑิต  
2) การวิจัย  
3) การบริการวิชาการแกสังคม  
4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

สถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มสีถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย 3 แหง ไดแก 

- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบรุี เปนศูนยการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ต้ังอยูเลขที่ 600 
หมู 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 

- มหาวิทยาลัยเวสเทริน จังหวัดปทมุธานี เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังวัชรพล ต้ังอยูเลขที ่
4 หมู 11 ถนนหทัยราษฎร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จงัหวัดบรุีรมัย เปนศูนยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังบรุีรมัย ต้ังอยูเลขที ่
123 ถนนเลี่ยงเมอืง ตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรรีมัย 31000 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศูนยประสานงานการศึกษาสำหรับหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาผานระบบเครอืขายและ
หรือเขาเรยีนบนระบบโทรทัศนออนไลน (WTU-TV Online) 
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• ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มุงสูความเปนเลิศดวยพลงัความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest) 
 
ปณิธานมหาวิทยาลยัเวสเทิรน  

มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการพฒันาบุคลากรระบบการศึกษาและสิง่แวดลอมอยางตอเน่ือง มุงเนน
สูความเปนเลิศทางคุณภาพการศึกษา สรางคลังแหงขุมปญญาที่จะพัฒนาบุคคลใหเปนศึกษิต คือ บัณฑิตที่เปน
ปญญาชน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพือ่นำไปสูการพฒันาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในทีสุ่ด ดวย
อุดมการณแหงความรวมมอืย่ิงกวาการแขงขัน 
 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน
สังคมและประเทศชาติดวยอุดมการณแหงความรวมมือ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน 
 
พันธกิจของมหาวิทยาลยั 

- ดานการผลิตบณัฑิต 
สนับสนุนและสงเสริมผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

สรางเสริมใหเปนผูมีวิสัยทัศนใฝเรียนรู พฒันาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางย่ังยืนและ
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
- ดานการวิจัย   

สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพฒันางานวิจัย/หรืองานสรางสรรคที่พฒันาภูมิปญญาทองถ่ิน
ที่สอดคลองกบัความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธำรงไวซึ่งอัตลกัษณของชุมชน
ทองถ่ิน 
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

สรางเสริมใหชุมชนทองถ่ินเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจนเกิดเปน
ชุมชนที่เขมแข็ง ทีส่อดคลองกับความตองการของชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการ และการเรียนรูรวมกัน 
- ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนสิิต 

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทำนุบำรงุและสบืสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ทัง้
ในระดับชุมชนทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 

 
วัตถุประสงคการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีดังนี ้

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถนำความรูไปประยุกตใช
ในการประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุด แกสังคมและประเทศชาติ และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปน
พลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ 

2. สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมทีเ่ปนประโยชน
ตอชุมชนทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในการพฒันาการเรยีนรูตนเอง อันจะนำไปสูการสรางสังคม
การเรียนรู และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
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4. สงเสรมิและสนับสนุนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ินชุมชนและ
ประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการองคกรทีเ่อื้ออำนวยตอการพฒันามหาวิทยาลัยในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

 

• อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เปนตัวตนในผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธ

กิจและวัตถุประสงค ของมหาวิทยาลัย 

- อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน (IDWTU : Identity of Western University) 

Intellectual  :     เปนปญญาชน   

Development  :     พัฒนาตนดี 

Work Ability  :     ปฏิบัติงานมีทักษะ  

Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

             Unity   :     รวมมือ สามัคคี 
 
เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ะทอนใหเห็นเปนลกัษณะที่

โดดเดนของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

- เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทริน (UWTU : Uniqueness of Western University) 

United creative   :     รวมมือกันสรางสรรค  

Wisdom  :     ช้ันนำทางปญญา 

  Technology  :     พัฒนาดวยเทคโนโลยี      

             Universality              :     ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/ มีความรูกวางขวาง 
 

• การประเมินสภาพแวดลอม 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เปนการประเมินเพือ่วิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ที่
สงผลตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพจิารณาจากขอมลูและสารสนเทศที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิค 
SWOT Analysis โดยจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกการประเมินสภาพแวดลอมภายใน เพื่อ
จะประเมินดานจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของการบรหิารมหาวิทยาลัย และสวนที่สอง การ
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อจะประเมินดานโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผล
การประเมินสรุปได ดังน้ี 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบหองเรียน  

และระบบการสอนผานระบบเครือขาย (WTU - 
Cyber U) 

2. มีการเปดหลักสูตรที ่หลากหลาย มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 

1. ศูนยบร ิการการศึกษาในภูม ิภาคไมสามารถ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
2. นิสิตไมสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่กำหนดของบัณฑิตศึกษา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
3. เนนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

ส ุขภาพเปนจุดเดน มีองคกรวิชาชีพกำกับดูแล
คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใชสื่อ
ไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 

5. มีเครือขายที ่ใหความชวยเหลือแกนิส ิต ในการ
ประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 

6. มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษาและ
วิจัยสูประชาคมอาเซียน   
ดานการพัฒนาการวิจัยและสรางองคความรู 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัย 

และการสรางผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 
รวมทั้งงานพัฒนาองคความรูอื่น ๆ 

2. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัย
รวมกับเครือขายภายนอก 

3. มีการสรางเครือขายวิจัยกับภายนอกรวมกับองคกร
ภาครัฐและเอกชน 

4. เปนศูนยกลางจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย 
5. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียน
การสอนและวิจัย 

1. บุคลากรมีการขอทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก
จำนวนนอย 

2. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติฐาน TCI 1 
และระดับนานาชาติ ฐาน TCI 2 มีจำนวนนอย 

ดานบริการวิชาการสูสังคม 
1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสรรงบประมาณการบริการ
วิชาการที่หลากหลาย ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรใหกบัชุมชนทั้งในเขต
และเขตใกลเคียงพื้นที่จัดต้ังของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมกีารบริการวิชาการเชิงพาณิชย
จำนวนนอย 

ดานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
1. สงเสรมิการจัดกจิกรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบตาง ๆ รวมทัง้สอดแทรกในเน้ือหาวิชาที่สอน 

- 

ดานบริหารจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยไดนำระบบการจัดการสารสนเทศใชใน
การบริหารจัดการงาน ทัง้ดานธุรการ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพือ่การจัดการงาน
สำนักงาน 

2. มหาวิทยาลัยและคณะวิชา มีการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการประชุมแบบ VDO Conference 

1. งานขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
บุคลากรลาออกบอย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของมหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกกคาม (Threat) 

1. มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีศักยภาพและความพรอม
ดานสถานที่ อุปกรณและบุคลากร ที่จะชวยผลิต
แรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะใน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. มีความตองการแรงงานระดับสงูเปนโอกาสให
มหาวิทยาลัย ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรให
สอดคลองกบัความตองการแรงงานของประเทศ 

3. มีการพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลสงเสริมใหมผีูสนใจเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของไทยมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใชในดานการบรหิารจัดการและการเรียนการสอน 

5. มีการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสูงอายุทำใหความ
ตองการแรงงานดานสาธารณสุข เพื่อดูแลผูสงูอาจมี
มากข้ึน การเตรียมการผลิตและพัฒนาดาน
สาธารณสุขจงึเปนความจำเปนอยางมาก 

6. มหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการศึกษาสูง
กวาระดับปริญญาตร ี

7. มีความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน ในดาน
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ในการจัดสรร
ผลงานวิจัย 

8. นโยบายประชามคมอาเซียน ป 2558 เปดโอกาส
ใหสามารถขยายการศึกษาสูนานาชาติ 

9. มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการทำงานวิจัย
ทั้งดานงบประมาณ และเทคโนโลยีตาง ๆ 

1. สภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยน 

2. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน 

จะทำใหความตองการขอผูเรียนไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาทีสู่งกวา 

3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทำใหตองใชเงิน
ลงทุนสูงและเทคโนโลยีตางๆ เปลีย่นแปลงคอนขาง
รวดเร็ว 

4. จำนวนประชากรวัย 18-21 ลดลง ทำใหจำนวนผู
ตองการเขาศึกษาใสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนลด
นอยลง 

5. สถาบันอุดมศึกษามจีำนวนมาก มีการแขงขัน   
6. มีการแขงขันในการใหการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศสูง 

7. มีคูแขงทางการศึกษาทีม่ากข้ึนและการทำงานวิจัย
มากข้ึน 
 

จากการวิเคราะหผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทริน ทั้ง
จุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคาม ตลอดจนถึงขีดสมรรถนะภายในของมหาวิทยาลัยที่เปนจุดแข็งและ
จุดออน ซึ่งขอคนพบดังกลาวนำมาเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2562 ที่เช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทริน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)   
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• ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและมีคุณภาพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อใหนิสิตเปนผูมีความรู สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึประสงคตอบสนองตอสังคมไทย อาเซียน 
และสงัคมโลก 

2. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม มีทกัษะดานความคิด ทักษะ
ดานความสัมพันธ ทักษะดานวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และศักยภาพทีส่มบรูณสูสังคม 

3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาและบรหิารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
5. เพื่อพัฒนาอาจารยประจำหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงทั้งความรู

และประสบการณในการทำงาน 
กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความตองการของการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงานเพือ่
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพฒันาเทคโนโลยีโดยเนนใหเปนผูนำสังคมและประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนานิสิตใหมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา โดยมุงเนนการปฏิบัติไดจริง มจีริยธรรม คุณธรรม และ
มีคุณสมบัติตรงกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

3. ปรับปรงุพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและทัน
ตอสถานการณ 

4. สรางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
5. พัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน สรางสังคมความรูทางวิชาชีพ 
6. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูสอนและผูเรียนที่หลากหลาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคณาจารยใหมีความรูและความเขาใจในการผลิตสื่อการศึกษาตางๆ 
2. เพื่อการวางแผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดานครุภัณฑ อุปกรณการศึกษาคอมพิวเตอรใหเกิดความ

สะดวกและคลองตัวในการใช 
3. เพื่อการจัดซื้อตำรา/หนังสือใหเพียงพอตอความตองการครบทุกหลักสูตร 
4. เพื่อความพรอมในการเปนสนามสอบตามมาตรฐานสากลของทุกหลักสูตร 

กลยุทธ 
1. สรางระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูอาเซียน 
2. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณใหแกบุคลากรและนิสิต เพื่อพรอมในการเขา

สูประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อดคลองกบัการปรบัตัวและเปลี่ยนแปลง ทางอุตสาหกรรม 

และการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของตลาดอาเซียนใหกับบุคลากรและนิสิต 
4. สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามจุดเนนของสถาบัน 
5. พัฒนาการจัดหาปจจัยครุภัณฑ อุปกรณเกือ้หนุน การเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 

1. เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี ปรับปรงุเน้ือหาวิชาและวิธี
สอนไดทันสมัยทีจ่ะชวยใหบัณฑิตไดรบัการเตรียมพรอมทีจ่ะเขาสูตลาดแรงงาน 

2. เพื่อมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อใหนิสิตสอบ Exit Exam ใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการการศึกษา 
4. พัฒนาอาจารยประจำหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงทั้งความรูและ

ประสบการณในการทำงาน 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัยโดนการใช

เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาและบริหารจัดการ 
3. เพิม่ประสิทธิภาพการทำงาน 
4. พัฒนาระบบและประเมินผลพฒันาบุคลากร 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมเขาถึงผูเรียนทีห่ลากหลาย 
7. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ 
เปาประสงค 

1. เพื่อมีระบบกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัยผลงานสรางสรรค และสงเสริมการนำผลงานวิจัยเขาสู
การตีพิมพเผยแพรทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยงานวิจัยสามารถใชประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน ตาม
นโยบาย Thailand 4.0 

2. เพื่อมีระบบการบรหิารทรัพยสินทางปญญาสูการใชประโยชนในเชิงธุรกิจและสงัคมอยางเปน
รูปธรรมและคุมคา 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบและกลไกที่จงูใจตอการทำงานวิจัย/งานสรางสรรค โดยสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย
นำผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเขารับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และสงเสรมิใหอาจารย/
นักวิจัยนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกบัการเรียนการสอน  

2. สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเดนอยางตอเน่ือง/ สรางนักวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและสามารถใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย ตลอดจนมีระบบหรือการ
ติดตามขอมูลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคที่ตีพมิพ/เผยแพรในระดับชาตินานาชาติ ตามเกณฑ สกอ.และ สมศ.
อยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาระบบคลินิก ที่เผยแพรงานวิจัยถายทอดใหผูรับบรกิารไดรับความรู และนำผลงานวิจัยไปใช
ในการพัฒนาดานตางๆทีป่ระสิทธิภาพ เชน การใหคำปรึกษาการเขียนบทความ/ดานสถิติ   

4. จัดใหมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระหวางสถาบันกับองคกรภายนอกอยางนอยปละ 2 
ครั้ง และพฒันาวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูฐาน TCI และพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซต
งานวิจัย 

5. รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก 
6. พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการทำงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม และสามารถ

เขียนบทความ วิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในวารสารวิชาการที่ไดรบัการยอมรับ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาเครอืขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งใหสังคม 
เปาประสงค 

1. เพื่อเปนการถายทอดองคความรูเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ สังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมการใหบริการวิชาการ มีความรวมมือดานการบรกิารวิชาการ

เพื่อการเรียนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือหนวยงานวิชาชีพตางๆ  
3. เพื่อพัฒนาพฒันาเครือขายการบรกิารวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชใหสังคม 
4. เพื่อสงเสรมิการจัดอบรมวิชาชีพตาง ๆทั้งระยะสั้นและการจัดอบรมใหสอดคลองกับความตองการ

ขององคกรตาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธ 

1. สรางเครือขายและยกระดับ ความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอก 
ตลอดจนพฒันาและเปนศูนยกลางทางวิชาการ ของกลุมจังหวัด มหาวิทยาลัยภาคกลาง  

2. สงเสรมิการเรียนรูของชุมชนตามความเช่ียวชาญของแตละคณะวิชาผานการจัดทำโครงการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มุงช้ีนำในการปองกันและแกไขปญหาของสงัคม เพือ่สรางพฒันาชุมชนใหเขมแข็ง 
ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. สงเสรมิการจัดกจิกรรม/โครงการตางๆ เพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับทองถ่ินและชุมชนในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคกลาง ที่ไดรบัการพัฒนาและบรูณาการเช่ือมโยงสูภูมิภาค สังคม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยใหสามารถชวยเหลือ ช้ีนำและเปนที่พึง่ของสังคม ไดอยางย่ังยืน 

4.พัฒนาเครือขายการบรกิารวิชาชีพเสริมสรางศักยภาพความรูและการนำไปใชใหสังคม 
5. ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
6. พัฒนาการนำประสบการณในการประยุกตและถายทอดความรูจากงานวิจัยเพี่อนำมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมไทยในพื้นที่ของที่ต้ังมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหแกบุคลากร นิสิต และผูมสีวนไดสวนเสียในการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ินและสิง่แวดลอม 
3. เพื่อสงเสรมิใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกจิกรรม ตระหนักในคุณคาความเปนไทย

และศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนศูนยบรกิารและเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร 
กลยุทธ 

1. จัดทำแผนกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรบันิสติ 
2. จัดทำกิจกรรมทีส่ืบสานประเพณีเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีใหแกนิสิต 
3. ศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินเพื่อนำมาเผยแพรและถายทอดองคความรู 
4. มาตรการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูหนวยงานภายนอกเพือ่ทำนุบำรงุศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย 
5. สอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรมลงในเน้ือหาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ 
6. พัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพเสรมิสรางศักยภาพความรู ความคิดและการนำไปใชใหสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูระดับชาติ ดวยการพัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
สงเสริมสนับบุคลากรใหพฒันาไปสูผูประเมินได 

2. เพื่อการดำเนินยุทธศาสตรการบรหิารจัดการเชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และ
สอดรบักับการบรหิารมหาวิทยาลัย ภายใตกรอบปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการเรียนรู มกีระบวน การพัฒนาบุคลากรทัง้ดานวิชาการ การ
กาวสูตำแหนงวิชาการและการเปนภาวะผูนำ 

4. เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT กบัวิสัยทัศนของสถาบัน(5) เพื่อดำเนินงานแผน
วิเคราะหขอมูลทางการเงิน และการติดตามแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะและสถาบัน 

5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง 
กลยุทธ 

1. มุงพัฒนาการดำเนิน งานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
2. เสรมิสรางความรูเรือ่งประกันคุณภาพแกบุคลากร / นิสิตมหาวิทยาลัย 
3. สงเสรมิการสรางเครือขายการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
4. การวิเคราะหคาใชจายและรายรบัของมหาวิทยาลัย ตามโปรแกรมการศึกษาอยางเปนระบบ 
5. เสรมิสรางระบบและวิธีการทำงานตามโครงการยุทธศาสตรและพฒันาระบบการบรหิารจัดการทาง

การเงินโดยมีแผนการที่ชัดเจน 
6. เสรมิสรางสวัสดิการดานที่พักทั้งของบุคลากรและนิสิต และสวัสดิการคาตอบแทนตำแหนงทาง

วิชาการและรางวัลพเิศษ 
7. สงเสรมิใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เชน การศึกษาตอ การทำตำแหนงวิชาการ  

การอบรมพฒันาวิชาชีพ การทำหนังสอื ตำราและเอกสารประกอบการสอน  การเปนคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายตาง ๆ) 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา พ.ศ.2563 

• แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังน้ี 

แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ 
1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายและมคีณุภาพ 
1.1 แผนพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัย และ

ตรงกบัความตองการของการพฒันาประเทศและ
ตลาดแรงงาน 

1.2 แผนการเรียนรูสูชุมชนเพื่อใหเกิดภูมิสงัคม 
1.3 แผนพัฒนานิสิตดานสำนึกสาธารณะ 
1.4 แผนพัฒนานิสิตใหเปนคนดี มีคุณคาตอสังคม

และถึงพรอมดวยคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  
1.5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันทางวิชาชีพ 
1.6 แผนงานการพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

การเรียนรูที่เขาถึงผูสอนและผูเรียน 
      

1. หลกัสูตรมีการพฒันา/ปรบัปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. มีผลการดำเนินการของทกุหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) 
3. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนิสิตตอหลกัสูตร 
4. รอยละของนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรไดรบั
อนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 
5. รอยละของรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ  (มคอ.3 และ มคอ.4) 
6. จำนวนเครอืขายความรวมมือกบัหนวยงานภาครัฐและภาค 
เอกชนทีม่ีการลงนาม  MOU  รวมกัน 
7. รอยละของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละป มกีารจัดโครงการหรอื
กิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีความพรอมในสายวิขาชีพ 
8. รอยละของจำนวนนิสิตของช้ันปที่ไดรบัมอบเสื้อกาวน และ
นิสิตของช้ันปไดรับประดับเข็มและหมวก  กลุมสาขา
วิทยาศาสตร และนิสิตของช้ันปไดรับวุฒิบัตรการเขารวมแขงขัน
ในกลุมสาขาสังคมและ มนุษยศาสตร 
9. จำนวนศิษยเกาทีเ่ขารวมกิจกรรมตาง  ๆ
10. คาเฉลี่ยพฒันาการเปนบัณฑิตที่พงึประสงคสอดคลองกับอัต
ลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
11. รอยละของบัณฑิตทีม่ีงานทำ ภายใน 1 ป 
12. รอยละของผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพของผู
ลงทะเบียน เขาสอบภายใน 1 ปการศึกษา 
13. รอยละของนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการตามพันธกจิ  4 
ดาน 
14. รอยละจำนวนหลักสูตรทีม่ีกระบวนการเรียนการสอนโดยการ
นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช 
15. รอยละของจำนวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียน มี
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/การผลิตสื่อที่หลากหลาย 
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
2. แผนงานการพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือ

สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
2.1 แผนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพือ่

เตรียมพรอมสูอาเซียน 
2.2 แผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดานครุภัณฑ 

อุปกรณการศึกษาคอมพิวเตอรใหเกิดความ
สะดวกและคลองตัวในการใช 

2.3 แผนงานการพฒันาคณาจารยดานการผลิต
สื่อการศึกษา 

2.4 แผนการจัดซื้อตำรา/หนังสือตามหลกัสูตรที่เปด
สอนพรอมดวยงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร 

2.5 แผนการการจัดซือ้จัดหาอุปกรณการเรียนการ
สอนใหครบตามเกณฑและตามมาตรฐานสากล
พรอมทั้งตามสัดสวนของนิสิตทีเ่หมาะสม 

2.6 แผนการจัดหองสอบ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ให
ไดมาตรฐานสากล 

1. จำนวนโครงการพฒันาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูที่นิสิตที่ไดรับ
การพฒันาเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
2. มีผลประเมินของความพงึพอใจของนิสิตเรียนโดยใชสนับสนุน
การเรียนรู 
3. คาเฉลี่ยการมรีะบบเครอืขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณในการ
ใหบริการแกนิสิตอยางพอเพียง 
4. คาเฉลี่ยความพงึพอใจในการใชบริการสำนักหอสมุดในการ
ใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. คาเฉลี่ยของนิสิต/บุคลากรมีความพึงพอใจดานการจัดปจจัย
เกื้อหนุน ครุภัณฑ อุปกรณ   
6. จำนวนแผนงานการพฒันาตนเองของคณาจารยดานสนับสนุน
การเรียนรูดานการผลิตสือ่การสอนโดยใชเทคโนโลยี 
7. รอยละจำนวนอาจารยทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ 
8. จำนวนรอยละของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานสือ่การสอนที่
อาจารยผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอนในรายวิชาทีเ่ปดสอนของ
แตหลักสูตร 
9. รอยละของจำนวนสื่อทีอ่าจารยผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอน
ครบทกุรายวิชา 
10. รอยละการจัดสรรงบประมาณตามผลการดำเนินงานในการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือ/ตำรา ครบตามหลักสูตร 
11. รอยละของหนังสือ/ตำราที่จัดซื้อจัดหาครบ ตามหลกัสูตร 
12. รอยละการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการ
เรียนใหไดตามสัดสวนของนิสิตในหลกัสูตร 
13. รอยละของการจัดซือ้จัดหาอปุกรณการเรียนใหไดตาม
สัดสวนของนิสิตในหลักสูตร 
14. ความพึงพอใจของนิสิต/คณาจารยในการจัดหองสอบของ
นิสิต ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก ใหเหมาะสามตามหลกัสูตรและ
เพยีงพอกบัจำนวนนิสิต 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 
3. แผนพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสารการบริหารจัดการและบริการการศึกษา 

3.1 แผนงานการพฒันาศูนยขอมลูอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อการบริหารจัดการ 

1. มีฐานขอมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. จำนวนระบบงานดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนา 
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

3.2 แผนงานการจัดการความรูดวยการใชชองทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส 

3.3 แผนงานการพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรูที่เหมาะสม เขาถึงผูสอนและผูเรียนที่
หลากหลาย 

 

3. มีชองทางการรบัฟงความคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสีย 
ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่ทัง้คณาจารยและนิสิตรับรู 
4. รอยละของระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะนำในการวาง
แผนการเรียนใหนิสติ โดยผานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
5. รอยละของอาจารยประจำคณะที่เขารวมอบรม ดาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหารจัดการ 
และบริการการศึกษา 
6. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะที่เขารวมอบรม 
ดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการบริหาร
จัดการ และบริการการศึกษา 
7. รอยละของการสงเสริมบุคลากรในคณะ/หลักสูตรใหมี
โอกาสไปสัมมนาและฝกอบรมดานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

พันธกิจท่ี 2 การวิจัยการสรางผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
4. แผนพัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 
4.1 แผนการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก 
4.2 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสรางองค

ความรูใหม 
4.3 แผนงานการพฒันาระบบคลินิกวิจัยและสงเสริม

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
4.4 แผนงานการจัดทำกรอบการวิจัยดานการสงเสริม

พัฒนาผูสูงอายุ 
4.5 แผนงานใหความรูการเขียนบทความวิจัย/

บทความวิชาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

4.6 แผนการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย 

4.7 แผนงานอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย 

1. มีเงินทุนการสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกการ
วิจัยตามสัดสวนตอจำนวนอาจารยประจำ(ระดับคะแนนตาม
เกณฑประกันคุณภาพ) 
2. รอยละของคณาจารยไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยและบรูณาการกับการเรียนการสอนแตละคณะวิชา 
3. มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยของแตละคณะวิชา 
4. สรางเครือขายและความรวมมือการวิจัยกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอปการศึกษา    
5. รอยละผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทีเ่ผยแพรใน
ระดับชาติตอจำนวนอาจารยประจำระดับคณะวิชา 
6. รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรระดับ
นานาชาติตอจำนวนงานวิจัย (ตอจำนวนอาจารยในคณะ
วิชา) 
7. มีการจัดทำวารสารวิชาการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
8. จำนวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดผลกระทบเชิงประโยชนดาน
เศรษฐกจิ สังคม หรือนโยบายตอปการศึกษา 
9. รอยละอาจารยที่ไดเขารวมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

พันธกิจท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
5. แผนพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 
5.1 แผนการพฒันาคุณภาพผลงานวิจัยและบรกิาร

วิชาการเชิงพาณิชย              
5.2 แผนงานการสรางเครอืขายการพฒันาการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
5.3 แผนงานจัดต้ังคลินิกใหคำปรึกษาทางวิชาชีพ          
5.4 แผนการบรูณาการดานการบริการวิชาการแก

สังคมกบัการเรียนการ 
     สอนเชิงปฏิบัติการสูชุมชน           
5.5 แผนงานการจัดอบรมวิชาชีพตาง ๆ ทั้งระยะสั้น

และการจัดอบรมให 
     สอดคลองกบัความตองการขององคกรตาง ทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชน 

1. จำนวนแผน/โครงการ คณะวิชาพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการเชิงพาณิชย 
2. จำนวนหนวยงานคณะวิชาที่มีความรวมมือกบัเครือขาย
การบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
4. คาเฉลี่ยความพึงพอใจจากผูรับบรกิารวิชาการแกชุมชน
ขององคกรตางๆ 
5. จำนวนรายวิชาที่เปดสอนทุกหลกัสูตรตอปการศึกษามี
งานวิจัยที่บรูณาการบรกิารวิชาการกบัการเรียนการสอนและ
การนำวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 
6. รอยละของโครงการมีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการวิชาการแกสงัคม 
7. จำนวนหัวขอในหลักสูตรมีการจัดอบรมในระยะสั้นและ
การจัดอบรมใหสอดคลองกบัความตองการขององคกรตาง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและสงเสริมการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. แผนงานการพัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการสรางเครอืขายทางศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 
6.3 แผนงานพัฒนาเครือขายการบริการวิชาชีพ

เสริมสรางศักยภาพความรูความคิดและการ
นำไปใชใหสังคม 

6.4 แผนงานการนำงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน 

1. จำนวนแผน/โครงการคณะวิชามีแผนปฏิบัติการดานการ
ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 
2. มีเว็บไซดที่สนับสนุนและสงเสรมิการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคณะวิชาเพื่อการบริหารจัดการดานสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมและการสรางเสริมอัตลักษณ 
3. มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทำนุบำรงุพุทธศาสนา สืบ
สานประเพณีเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกทีดี่
ใหแกนิสิต 
4. รอยละผลการบูรณาการงานดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอนและการวิจัยตอ
โครงการ/กจิกรรม/ในรายวิชาที่เปดสอนของปการศึกษาน้ัน
แตละหลักสูตร 
5. จำนวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินที่บรูณา
การกับการเรียนการสอน 
6. รอยละของโครงการที่ทำรวมกับทองถ่ิน/ชุมชน 
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการการสนับสนุนทุก พันธกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบันเพ่ือการกำกับ ติดตามผลลัพธตามพันธกิจและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหไดมาตรฐานสากล 
7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรการบริหารการ

จัดการสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหไดมาตรฐานสากล 

7.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7.2 แผนงานจัดทำระบบงบประมาณประจำปของ

มหาวิทยาลัย 
7.3 แผนงานการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 
7.4 แผนงานการบรหิารความเสี่ยง 
7.5 แผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของสถาบัน 
7.6 แผนงานการจัดปายบอกจุดสถานที่ ช่ือตำแหนง

หนาที่ สวนงานตาง ๆ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

7.7 แผนงานการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน ERT 
(Emergency Response Team 

7.8 แผนงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (เชน การศึกษาตอ การทำตำแหนง
วิชาการ การอบรมพฒันาวิชาชีพ การทำหนังสือ 
ตำรา และเอกสารประกอบการสอน การเปน 
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ) 

7.9 แผนงานสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนดานที่พักอาศัยตามตำแหนงหนาที ่

7.10 แผนงานสวัสดิการคาตอบแทนพิเศษและ
รางวัลพเิศษ (เชนคา ตำแหนงวิชาการ, คา
ตำแหนงงานระดับผูบริหาร, โบนัส, เบี้ยขยัน 
เปนตน) 

7.11 แผนงานสวัสดิการดานนันทนาการสำหรบั
บุคลากรและนิสิต (เชน สถานที่ออกกำลังกายใน
ที่รม และกลางแจง) 

7.12 แผนงานประชาสมัพันธ และแนะแนว
การศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (EQA) 
3. จำนวนโครงการการประกันคุณภาพที่จัดใหกับบุคลากร/

นิสิต 
4. จำนวนหนวยงานที่สรางความรวมมือการประกันคุณภาพ

กับสถาบันภายนอก 
5. จัดทำแผนกลยุทธจากผลวิเคราะห SWOT กบัวิสัยทัศน

ของสถาบันและพฒันาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 

6. รอยละของการบรหิารความเสี่ยงที่เปนผลการวิเคราะห
และระบุปจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกประจำป
การศึกษา และสามารถลดความเสี่ยงได 

7. รอยละของการจัดปายบอกจุดสถานที่ ช่ือ ตำแหนงหนาที่ 
สวนงานตางๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล 

8. จำนวนบุคลากรที่เปนบุคลากรดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน 
ERT (Emergency Response Team) เมื่อมเีหตุการณ
ที่มหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหา (เชนนักขาว/บุคคล
อันตราย เปนตน) 

9. จัดทำแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเตรียมพรอมสู Thailand 4.0 

10. รอยละของการดำเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (เชน การศึกษาตอการทำ
ตำแหนงวิชาการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การทำ
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน การเปน
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตางๆ) 

11. รอยละของอาจารยประจำที่มีการพฒันาคุณวุฒิปรญิญา
เอกตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยของ สกอ. 

12. รอยละของอาจารยประจำที่มีตำแหนงทางวิชาการตาม
เกณฑระดับคณะวิชา 

13. คาเฉลี่ยความพึงพอใจสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนดานที่พกัอาศัยตามตำแหนงหนาทีง่าน 
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แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี ้
แผนพัฒนา/แผนงาน ตัวชี้วัด 

14. คาเฉลี่ยความพึงพอใจคาตอบแทนพิเศษและรางวัล
พิเศษ (เชน คาตำแหนงวิชาการ, คาตำแหนงงานระดับ
ผูบริหาร, โบนัส) 

15. คาเฉลี่ยความพึงพอใจสวัสดิการดานนันทนาการสำหรับ
บุคลากรและนิสิต (เชน สถานที่ออกกำลังกายในที่รม 
และกลางแจง) 

16. การเผยแพรภาพลกัษณและประชาสมัพันธผานสื่อตางๆ 
17. การแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนทีรู่จกัมาก

ย่ิงข้ึน 
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สวนท่ี 3 
งบประมาณ จำนวนของโครงการ และตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร พันธกิจ และแผนงาน 
• รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประจำปงบประมาณ 2563 

รายการ งบประมาณท่ีได 
งบประมาณ 

ขอต้ัง ป 2563 
ยอดรวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ดานการเรียนการสอน 

1) ดานกิจกรรมพฒันานิสิต 1,728,870 บาท 1,728,870 บาท 1,728,870 บาท 
เงินสนับสนุนกจิกรรม
พัฒนานิสิต 

2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4,229,900 บาท 4,229,900 บาท 4,229,900 บาท 
เงินสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู 

3) ดานพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารการ
บรหิารจัดการและบริการ
การศึกษา 

301,600 บาท 301,600 บาท 301,600 บาท 
เงินพฒันานวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
4) ดานแผนพฒันางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสงัคม และสรางองค
ความรูใหม 

14,183,200 บาท 14,183,200 บาท 14,183,200 บาท 
 เงินสนับสนุนการวิจัย
ของบุคลากร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

5) ดานบริการวิชาการแกสงัคม 3,354,359 บาท 3,354,359 บาท 3,354,359 บาท 
 เงินสนับสนุนการ
บริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) ดานการสงเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

738,500 บาท 738,500 บาท 738,500 บาท 
 เงินสนับสนุนกจิกรรม
พัฒนานิสิต 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

7) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1,541,235 บาท 1,541,235 บาท 1,541,235 บาท 
เงินคาใชจายและ
โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8) ดานเงินสนับสนุนการพฒันา
บุคลากรประจำ 

2,015,600 บาท 2,015,600 บาท 2,015,600 บาท 
เงินสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

9) ดานการประชาสัมพันธและ
รับสมัคร 

8,750 บาท 8,750 บาท 8,750 บาท 
เงินสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธและรับ
สมัคร 

10) ดานคาใชจายเกี่ยวกับการ
ประชุม/ประสานงาน 

30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 

เงินคาใชจายเกี่ยวกบั
การประชุม/การ
ประสานงานกบั
หนวยงานภายนอก 

รวมท้ังสิ้น 28,132,014 บาท 28,132,014 บาท 28,132,014 บาท  
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• รายละเอียดการของบประมาณ แบงตามยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2563  

ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนทีห่ลากหลาย
และมีคุณภาพ 

พันธกิจท่ี 1 การพฒันา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 15 21 541,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 15 19 63,220 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 15 17 72,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 15 14 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 15 17 54,160 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 14 14 37,650 
7 คณะเภสัชศาสตร 9 9 13,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 14 24 37,000 
9 คณะนิติศาสตร 14 25 - 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

13 33 295,100 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 12 14 612,000 
12 สำนักกจิการนิสิต - - - 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ - - - 
14 สำนักวิชาการ 3 5 3,740 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 154 212 1,728,870 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งทาง
วิชาชีพ 
 

พันธกิจท่ี 1 การพฒันา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 14 24 2,525,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 14 18 125,900 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 14 19 370,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 14 15 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 14 22 540,000 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 9 9 10,000 
7 คณะเภสัชศาสตร 13 16 84,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 14 24 - 
9 คณะนิติศาสตร 14 18 - 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

12 31 275,000 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 12 12 300,000 
12 สำนักกจิการนิสิต - - - 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ - - - 
14 สำนักวิชาการ 8 10 - 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 152 218 4,229,900 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อการ
สือ่สารการบรหิาร
จัดการและบริการ
การศึกษา 
 

พันธกิจท่ี 1 การพฒันา
ระบบการเรียนการสอน
โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทุกระดับ
สนองตอบตอการพัฒนา
ประเทศ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 6 7 115,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 7 6 50,000 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 4 4 19,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 7 10 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 7 15 - 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 6 6 - 
7 คณะเภสัชศาสตร 6 5 - 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 7 14 - 
9 คณะนิติศาสตร 7 12 - 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

7 15 117,600 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 7 7 - 
12 สำนักกจิการนิสิต - - - 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ - - - 
14 สำนักวิชาการ - - - 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 71 101 301,600 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาและ
สรางสรรค
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 
 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสรมิ
และพฒันาคุณภาพการ
วิจัย 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 8 11 1,056,300 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 7 7 52,000 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 8 9 101,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 9 12 1,131,000 
5 คณะเทคนิคการแพทย 9 9 523,000 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 5 5 2,000,000 
7 คณะเภสัชศาสตร 5 5 5,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 8 23 2,013,000 
9 คณะนิติศาสตร 8 10 409,000 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

9 19 
4,202,900 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 7 8 900,000 
12 สำนักกจิการนิสิต  0  
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ 9 14 1,790,000 
14 สำนักวิชาการ - -  
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - -  

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 92 132 14,183,200 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาเครือขายการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสงัคม 

พันธกิจท่ี 3 การบรกิาร
วิชาการแกสงัคม 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 6 7 1,914,100 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 6 9 25,400 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 7 13 50,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 7 7 30,000 
5 คณะเทคนิคการแพทย 7 7 30,000 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 3 8 29,859 
7 คณะเภสัชศาสตร 4 5 32,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 7 25 55,000 
9 คณะนิติศาสตร 6 19 20,000 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

7 9 35,000 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 5 5 - 
12 สำนักกจิการนิสิต 1 2 13,000 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ 7 17 1,120,000 
14 สำนักวิชาการ 1 2 - 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 74 135 3,354,359 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาและสงเสริม
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสรมิ
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 7 10 103,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 4 9 52,800 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 6 11 150,874 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 6 16 71,947 
5 คณะเทคนิคการแพทย 6 9 29,800 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 6 9 56,335 
7 คณะเภสัชศาสตร 3 4 20,900 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 6 19 92,800 
9 คณะนิติศาสตร 6 9 - 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

6 16 110,000 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 4 4 0 
12 สำนักกจิการนิสิต 3 8 50,044 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ - - - 
14 สำนักวิชาการ - - - 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 6 63 124 738,500 
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ยุทธศาสตร พันธกิจ ท่ี คณะ/หนวยงาน 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การ
พัฒนาบุคลากรการ
บรหิารการจัดการ
สถาบันเพื่อการ
กำกับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ
และการประกัน
คุณภาพการศึกษาให
ไดมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจท่ี 5  การบรหิาร
จัดการ :  การสนับสนุน
ทุกพันธกจิ 
 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี 14 15 2,149,000 
2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 17 19 55,100 
3 คณะพยาบาลศาสตร บรุีรมัย 13 18 45,000 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร 14 17 - 
5 คณะเทคนิคการแพทย 17 25 34,170 
6 คณะทันตแพทยศาสตร 9 10 106,000 
7 คณะเภสัชศาสตร 13 13 10,000 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 17 23 68,250 
9 คณะนิติศาสตร 17 29 - 

10 
คณะบรหิารธุรกจิและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

17 33 175,000 

11 บัณฑิตวิทยาลยั 9 9 - 
12 สำนักกจิการนิสิต - - - 
13 สำนักวิจัยและบรกิารวิชาการ - - - 
14 สำนักวิชาการ 3 3 - 
15 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 7 15 953,065 

รวมยุทธศาสตรท่ี 7 167 229 3,595,585 
รวมยุทธศาสตรท่ี 1-7 773 1,151 28,132,014 
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• สรุปยุทธศาสตร/พันธกิจ จำนวนโครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำป 2563 

ยุทธศาสตร 
พันธกิจ/ 

องคประกอบประกันคณุภาพ 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทุก
ระดับสนองตอบตอการพฒันาประเทศ 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

154 212 1,728,870 

2. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ
สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ 

152 218 4,229,900 

3. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารการบริหารจัดการและบริการ
การศึกษา 

71 101 301,600 

4. พัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพฒันา
คุณภาพการวิจัย 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

92 132 14,183,200 

5. พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 

พันธกิจท่ี 3 การบรกิารวิชาการแก
สังคม 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
แกสังคม 

74 135 3,354,359 

6. พัฒนาและสงเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 4 การสงเสริมการทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 4การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

63 124 738,500 

7. การพัฒนาบุคลากรการบรหิารการ
จัดการสถาบันเพื่อการกำกบั ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกจิและการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

พันธกิจท่ี 5  การบรหิารจัดการ:การ
สนับสนุนทุกพันธกิจ 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

167 229 3,595,585 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 773 1,151 28,132,014 
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (จำนวน) รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 163 154 -9 -5.52 
ยุทธศาสตรที่ 2 148 152 +4 +2.70 
ยุทธศาสตรที่ 3 84 71 -13 -15.48 
ยุทธศาสตรที่ 4 106 92 -14 -13.21 
ยุทธศาสตรที่ 5 82 74 -8 -9.76 
ยุทธศาสตรที่ 6 73 63 -10 -13.70 
ยุทธศาสตรที่ 7 182 167 -15 -8.24 

รวมท้ังสิ้น 838 773 -65 -7.76 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 
1

ยุทธศาสตรที่ 
2

ยุทธศาสตรที่ 
3

ยุทธศาสตรที่ 
4

ยุทธศาสตรที่ 
5

ยุทธศาสตรที่ 
6

ยุทธศาสตรที่ 
7

รวมทั้งส้ิน

เพิ่มข้ึน/ลดลง -5.52 2.70 -15.48 -13.21 -9.76 -13.70 -8.24 -7.76

-5.52

2.70

-15.48

-13.21

-9.76

-13.70

-8.24 -7.76

-18.00

-16.00

-14.00

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

เปรียบเทียบโครงการแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563
(ตัวช้ีวัด)
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น/ลดลง(จำนวน) รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 103 212 +109 +105.83 
ยุทธศาสตรที่ 2 28 218 +190 +678.57 
ยุทธศาสตรที่ 3 26 101 +75 +288.46 
ยุทธศาสตรที่ 4 37 132 +95 +256.76 
ยุทธศาสตรที่ 5 56 135 +79 +141.07 
ยุทธศาสตรที่ 6 88 124 +36 +40.91 
ยุทธศาสตรที่ 7 80 229 +149 +186.25 

รวมท้ังสิ้น 418 1,151 +733 +175.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 
1

ยุทธศาสตรที่ 
2

ยุทธศาสตรที่ 
3

ยุทธศาสตรที่ 
4

ยุทธศาสตรที่ 
5

ยุทธศาสตรที่ 
6

ยุทธศาสตรที่ 
7

รวมทั้งส้ิน

เพิ่มข้ึน/ลดลง 105.83 678.57 288.46 256.76 141.07 40.91 186.25 175.36
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288.46
256.76
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800.00

เปรียบเทียบโครงการแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563
(โครงการ)
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (จำนวน) รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 514,492 1,728,870 +1,214,378 +236.03 
ยุทธศาสตรที่ 2 434,000 4,229,900 +3,795,900 +874.63 
ยุทธศาสตรที่ 3 140,000 301,600 +161,600 +115.43 
ยุทธศาสตรที่ 4 16,749,514 14,183,200 -2,566,314 -15.32 
ยุทธศาสตรที่ 5 545,559 3,354,359 +2,808,800 +514.85 
ยุทธศาสตรที่ 6 390,498 738,500 +348,002 +89.12 
ยุทธศาสตรที่ 7 6,692,173 3,595,585 -3,096,588 -46.27 

รวมท้ังสิ้น 25,466,236 28,132,014 +2,665,778 +10.47 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 
1

ยุทธศาสตรที่ 
2

ยุทธศาสตรที่ 
3

ยุทธศาสตรที่ 
4

ยุทธศาสตรที่ 
5

ยุทธศาสตรที่ 
6

ยุทธศาสตรที่ 
7

รวมทั้งส้ิน

เพิ่มข้ึน/ลดลง 236.03 874.63 115.43 -15.32 514.85 89.12 -46.27 10.47

236.03

874.63

115.43

-15.32

514.85

89.12

-46.27

10.47
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0.00
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เปรียบเทียบงบประมาณแตละยุทธศาสตรประจําปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563
(งบประมาณ)



 

 

 

 

 

งบประมาณสำนกัประกันคุณภาพ

การศึกษาประจำปกีารศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักประกันคุณภาพการศกึษา 

ส่วนงาน นโยบายและแผน 



1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร 540,922 507,897        438,234        
2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับคณะวิชา 196,227 183,802        189,692        
3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับสถาบนั 59,755 57,455          43,652          
4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA/คณะกรรมการก ากบัมาตรฐารน)ระดับสถาบนั 226,095 226,095        168,881        
5 การอบรมสัญจร 3 วิทยาเขต การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 33,897 33,897          27,642          
6 การอบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 42,717          42,717          34,964          
7 การพฒันบคุลากรตามงบประมาณประจ าปี 70,000 50,000          50,000          
8 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล (สกอ.) - - -
9 การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร - - -
10 การเข้าร่วมประชุมเปน็คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง - - -
11 การเข้าร่วมประชุมเปน็คณะอนุกรรมการสมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน (สสอท.) - - -
12 แผนกลยุทธ์ - - -
13 แผนงานการวิเคราะหต้์นทนุทางการเงิน - - -
14 แผนปฏิบติัการประจ าปกีารศึกษา - - -
15 การบริหารความเส่ียงประจ าปกีารศึกษา - - -
16 โครงการวิเคราะหแ์ผนพฒันาบคุลากรระยะ 5 ปี - - -
17 การติดตามงานประกนัคุณภาพการศึกษา - - -

รวมจ ำนวนงบประมำณทัง้สิน้ 1,169,613 1,101,863  953,065    

สรปุงบประมำณกำรด ำเนินงำนส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ ปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ 

2563
ปีกำรศึกษำ 

2562
ที่ รำยกำรงบประมำณ

ปีกำรศึกษำ 
2561



ล ำดับ
ที่

งบประมำณกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมจ ำนวน
เงนิทั้งสิ้น

1 งบประมาณประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา

รวมจ ำนวนเงนิระดับหลักสูตร* 438,234

รวมจ ำนวนเงนิระดับคณะวิชำ* 189,692

รวมจ ำนวนเงนิระดับสถำบัน 43,652

รวม 671,578

คณะพยำบำลศำสตร ์กำญจนบุร ี(ระดับคณะวิชำ) 16,520
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี (ระดับหลักสูตร) 16,520

รวม 33,040
คณะพยำบำลศำสตร ์วัชรพล 15,160
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล (ระดับหลักสูตร) 15,160

รวม 30,320
คณะพยำบำลศำสตร ์บุรรีมัย์ 28,782
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ (ระดับหลักสูตร) 28,852

รวม 57,634
คณะนิติศำสตร์ 16,380
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 14,880
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ)  (ระดับหลักสูตร) 9,450
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 10,180
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,170

รวม 60,060
คณะบรหิำรธุรกิจและรฐัประศำสนศำสตร์ 16,380
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 14,810
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,380
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 10,040
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,170
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 10,040
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,240
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 14,010
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,100
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 13,870
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,100
หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฏีบัณฑิต (ระดับหลักสูตร) 9,310
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับหลักสูตร) 9,380
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (ระดับหลักสูตร) 9,310

รวม 153,140

1. และ2. งบประมำณกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ รวมระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชำ

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4



ล ำดับ
ที่

งบประมำณกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมจ ำนวน
เงนิทั้งสิ้น

1. และ2. งบประมำณกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ รวมระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชำ

คณะทันตแพทยศำสตร ์ 14,290
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ระดับหลักสูตร) 17,290

รวม 31,580
คณะเทคนิคกำรแพทย ์(กำญจนบุร)ี 16,380
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) (ระดับหลักสูตร) 16,380

รวม 32,760
คณะสัตวแพทยศำสตร์ 16,520
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ระดับหลักสูตร) 16,520

รวม 33,040
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 15,960
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี (ปกติ)  (ระดับหลักสูตร) 15,160
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,100
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ (ปกติ)  (ระดับหลักสูตร) 11,332
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 14,010
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,100
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัญฑิตสาธารณสุขศาสตร 9,380

รวม 84,042
บัณฑิตวิทยำลัย 14,430

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) ประสงค์วิชาชีพ (ระดับหลักสูตร) 14,080

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) ไม่ประสงค์วิชาชีพ(ระดับหลักสูตร) 9,100

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 9,380

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและกาสอน  (ปกติ) (ระดับหลักสูตร) 14,010

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและกาสอน (ทางไกล) (ระดับหลักสูตร) 9,100

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและกาสอน 9,380

รวม 99,985

คณะเภสัชศำสตร 13,940
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร (ระดับหลักสูตร) 13,940

รวม 27,880
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4,950

1.11

1.12

1.7

1.8

1.9

1.10

1.6



จ ำนวน หน่วยละ รวม

1 ผู้ประเมินจากภายนอก (จาก สกอ.)
1.1 ค่าตอบแทน 3        5,000    15,000         
1.2 ค่าเดินทาง 3        1,000    3,000           
1.3 ค่าที่พกั -         -           -                  
1.4 ค่าของที่ระลึก 3        500       1,500           

19,500        
2 ค่าอาหารกลางวัน

2.1 กรรมการ 5 คน และผู้บริหาร 9 คน (รวม 14 คน) 14x1 120       1,680           
2.2 บคุลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 25x1 50         1,250           
บรีุรัมย์ (3 คน) 3x1 50         150              
วัชรพล (42 คน) 42x1 50         2,100           

5,180          
3 ค่าอาหารว่างและน  า

3.1 กรรมการ 5 คน และผู้บริหาร 9 คน (14 คน) 14x2 30         840              
3.2 บคุลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 25x2 20         1,000           
บรีุรัมย์ (3 คน) 3x2 20         120              
วัชรพล (42 คน) 42x2 20         1,680           

3,640          
4 ค่าวัสดุอปุกรณ์และการจัดท าเอกสาร

4.1 แผ่น DVD 10      10         100              
4.2 เข้าเล่มเอกสารตรวจประเมิน 20      80         1,600           
4.3 ค่าถ่ายเอกสารตรวจประเมิน (150 แผ่นx0.50 บาท=75บาท) 20      75         1,500           
4.4 หมึกสีท าปกเอกสาร 4 สี 4        250       1,000           
4.5 ดินสอและยางลบ 10      15         150              
4.6 กระดาษโฟโต้ ปกแข็งมัน 100    2          200              
4.7 ค่าไปรษณีย์ส่งเล่มรายงานใหก้รรมการ (3 เล่ม x เล่มละ 50 บาท) 3        50         150              

4,700          
5 ค่าเดินทางบคุลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมิน

5.1 ค่าเดินทางน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว 6 คัน (กาญจนบรีุไปประเมินวัช
รพล)

6x1 800       4,800           

5.2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 1 คัน (บรีุรัมย์มาประเมินวัชรพล) 1        2,232    2,232           

5.3 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 3 คัน(กาญจนบรีุไปประเมินวัชรพล) 3x1 800       2,400           

9,432          
6 ค่าที่พกับคุลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมิน

6.1 กรณีบรีุรัมย์มาประเมินวัชรพลหรือกาญจนบรีุ 3 คน  (หอ้งพกั 2 หอ้ง) 2x1 600       1,200           

1,200          
รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ระดับสถำบัน (สกอ.) 43,652        

ที่ รำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA)
กรณีประเมิน 1 วัน

3. งบประมำณกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.) ระดับสถำบัน



จ ำนวน หน่วยละ รวม
1 ผู้ประเมินจากภายนอก 5 คน 

1.1 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้รับส่งระหว่างประเมิน (1 คันxวัน) 3            800         2,400       
1.2 ค่าที่พกั 5x2 1,200       12,000     
1.3 ค่าของที่ระลึก 5            360         1,800       

16,200    
2 ค่าอาหารกลางวัน

2.1 กรรมการ 5 คน และผู้บริหาร 9 คน  (14 คน) 14x3 120         5,040       
2.2 บคุลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 25x3 50           3,750       
บรีุรัมย์ (3 คน) 3x3 50           450         
วัชรพล (42 คน) 42x3 50           6,300       

15,540    
3 ค่าอาหารว่างและน  า

3.1 กรรมการ 5 คน และผู้บริหาร 9 คน (14 คน) 14x6 30           2,520       
3.2 บคุลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 25x6 20           3,000       
บรีุรัมย์ (3 คน) 3x6 20           360         
วัชรพล (42 คน) 42x6 20           5,040       

10,920    
4 ค่าท าเล่มรายงานระดับคณะ 11 คณะวิชา

4.1 เข้าเล่มเอกสารตรวจประเมิน (11 คณะx 50 บาทx 10 เล่ม=5,500 บาท) 11x10 50           5,500       
4.2 ค่าถ่ายเอกสารตรวจประเมิน (150 แผ่นx0.50 บาท=75บาท) 11x10 75           8,250       

13,750    
5 ค่าวัสดุอปุกรณ์และการจดัท าเอกสาร -             

5.1 ค่าจดัท าปา้ยไวนิล 3 ผืน x ผืนละ 500 บาท 3x500 500 1,500       
5.2 แผ่น DVD 10           10           100         
5.3 เข้าเล่มเอกสารตรวจประเมิน 17           50           850         
5.4 ค่าถ่ายเอกสารตรวจประเมิน (150 แผ่นx0.50 บาท=75 บาท) 17           75           1,275       
5.5 หมึกสีท าปกเอกสาร 4 สี 4            250         1,000       
5.6 ถุงผ้าใส่เอกสาร 10           50           500         
5.7 ดินสอและยางลบ 10           15           150         
5.8 กระดาษโฟโต้ ปกแข็งมัน 100         2            200         

5,575      
6 ค่าเดินทางบคุลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมิน

6.1 ค่าเดินทางรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน (กรณีกาญจนบรีุมาประเมินวัชรพล) 4x3 800         9,600       
6.2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 3 คัน (กรณีกาญจนบรีุมาประเมินวัชรพล) 3x3 800         7,200       
6.3 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 1 คัน (กรณีบรีุรัมย์มาประเมินวัชรพลหรือ

กาญจนบรีุ)
1x3 2,232       6,696       

6.4 ค่าเดินทางรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน (กรณีวัชรพลไปประเมินกาญจนบรีุ) 4x3 800         9,600       
6.5 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 3 คัน (กรณีวัชรพลไปประเมินกาญจนบรีุ) 3x3 1,800       16,200     

49,296    
7 ค่าที่พกับคุลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมิน

7.1 กรณีกาญจนบรีุมาประเมินวัชรพล 25 คน (หอ้งพกั 13 หอ้ง) 13x2 800         20,800     
7.2 กรณีบรีุรัมย์มาประเมินวัชรพลหรือกาญจนบรีุ 3 คน  (หอ้งพกั 2 หอ้ง) 2x2 800         3,200       

7.3 กรณีวัชรพลไปประเมินกาญจนบรีุ 42 คน  (หอ้งพกั 21 หอ้ง) 21x2 800         33,600     
57,600    

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ระดับสถำบัน (EQA) 168,881  

ที่
รำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก (EQA/คณะกรรมกำร

ก ำกับมำตรฐำน)
กรณีประเมิน 3 วัน

4. งบประมำณกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก (EQA/คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน) ระดับสถำบัน 



จ ำนวน หน่วยละ รวม
1 ค่ารถเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยายากร 

1.1 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 1 คันและค่าเช่ารถตู้ (1 วัน 8 คน) ไปอบรมที่กาญจนบรีุ 2,600x1 2,600       2,600       
1.2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 1 คันและค่าเช่ารถตู้ (2 วัน/ 1 คืน 8 คน) ไปอบรมที่บรีุรัมย์3,500x2 3,500       7,000       
1.3 ค่าที่พกั (1 วัน 8 คน) กรณีไปอบรมที่บรีุรัมย์ 500x4 500         2,000       

11,600    
2 ค่าอาหารกลางวัน

2.1 วิทยากรและผู้ช่วยวิทยายากร (8 คน) 8x3 50           400         
2.2 บคุลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 87x3 50           1,250       
บรีุรัมย์ (3 คน) 10x3 50           150         
วัชรพล (42 คน) 73x3 50           2,100       

3,900      
3 ค่าอาหารว่างและน  า

3.1 วิทยากรและผู้ช่วยวิทยายากร (8 คน) 8x3 30           240         
3.2 บคุลากรภายใน (170 คน)

กาญจนบรีุ (25 คน) 25x3 30           750         
บรีุรัมย์ (3 คน) 3x3 30           90           
วัชรพล (42 คน) 42x3 30           1,260       

2,340      
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และการจดัท าเอกสาร

4.1 ค่าจดัท าปา้ยไวนิล 3 ผืน x ผืนละ 500 บาท 3x500 500 1,500       
4.2 ค่าถ่ายเอกสาร (30 แผ่นx0.50 บาท = 15 บาท/ชุด) 101         15           1,290       
4.3 แผ่น DVD บนัทกึการอบรม (20 แผ่น) 20           10           200         
4.4 ค่าจดัท าเล่มรายงานสรุปโครงการ 3             150         450         
4.5 ถุงผ้าใส่เอกสาร 86           50           4,300       
4.6 ดินสอและยางลบ 86           15           1,290       
4.7 กระดาษโฟโต้ ปกแข็งมัน (แผ่น) 86           2             172         
4.8 กระดาษปรู๊ฟส าหรับท ากิจกรรม (แผ่น) 50           2             100         
4.9 ค่าน  ามันเชื อเพลิงในการด าเนินการ 1             500         500         

9,802      
รวมจ ำนวนเงนิทั้งสิน้ ระดับสถำบัน (สกอ.) 27,642    

ที่
รำยกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับ

หลักสูตร)
อบรม 3 วัน

5. กำรอบรมสัญจร 3 วิทยำเขต กำรประเมนิคุณภำพภำยใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร 



จ ำนวน หน่วยละ รวม
1 วิทยากรและผู้ช่วยวิทยายากร 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x1,200 บาท/ชั่วโมง ) 1x6 1,200       7,200       
1.2 ค่าเดินทาง 1            1,000       1,000       
1.3 ค่าของที่ระลึก 1            360         360         

8,560     
2 ค่าอาหารกลางวัน

2.1 วิทยากร 1 คน และผู้บริหาร 10 คน (11 คน) 11x1 120         1,320       
2.2 บุคลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบุรี (25 คน) 25x1 50           1,250       
บุรีรัมย์ (3 คน) 3x1 50           150         
วัชรพล (42 คน) 42x1 50           2,100       

4,820     
3 ค่าอาหารว่างและน  า

3.1 วิทยากร 1 คน และผู้บริหาร 10 คน (11 คน) 11x2 30           660         
3.2 บุคลากรภายใน (70 คน)

กาญจนบุรี (25 คน) 25x2 30           1,500       
บุรีรัมย์ (3 คน) 3x2 30           180         
วัชรพล (42 คน) 42x2 30           2,520       

4,860     
4 ค่าวัสดุอปุกรณ์และการจดัท าเอกสาร

4.1 ค่าจดัท าป้ายไวนิล 3 ผืน x ผืนละ 500 บาท 3x500 500 1,500       
4.2 ค่าถ่ายเอกสาร (30 แผ่นx0.50 บาท = 15 บาท/ชุด) 81           15           1,215       
4.3 แผ่น DVD บันทึกการอบรม (10 แผ่น) 20           10           200         
4.4 ค่าจดัท าเล่มรายงานสรุปโครงการ 3            150         450         
4.5 ถุงผ้าใส่เอกสาร 81           50           4,050       
4.6 ดินสอและยางลบ 81           15           1,215       
4.7 กระดาษโฟโต้ ปกแข็งมัน (แผ่น) 81           2            162         
4.8 ค่าน  ามันเชื อเพลิงในการด าเนินการ 1            500         500         

7,292     
5 ค่าเดินทางบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม

5.1 ค่าเดินทางรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน (กรณีกาญจนบุรีมาอบรมวัชรพล) 6            800         4,800       
5.2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 3 คัน (กรณีกาญจนบุรีมาประเมินวัชรพล) 3            800         2,400       
5.3 ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถตู้ 1 คัน (กรณีบุรีรัมย์มาประเมินวัชรพลหรือกาญจนบุรี) 1            2,232       2,232       

9,432     
รวมจ ำนวนเงินทัง้สิน้ ระดับสถำบัน (EQA) 34,964    

ที่
รำยกำรอบรมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก           

(EQA/คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน)
อบรม 1 วัน

6. งบประมำณอบรมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก (EQA/คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน) 



สำย ก สำย ข รวม
1 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

1.1 รองอธิการบดี ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 10,000           -              10,000     
1.2 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 10,000           - 10,000     
1.3 เลขานุการส านักประกันคุณภาพการศึกษา -                   30,000     30,000     

รวมจ ำนวนเงนิทั้งสิน้ 20,000           30,000     50,000     

ที่ รำยกำร
งบประมำณสนับสนุนนจำกมหำวิทยำลัย

7. งบประมำณพัฒนำบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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