
สาระสาํคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 

นําเสนอในการประชุมชีแ้จง นโยบายการจัดทาํแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพฤหสับดีที่ 15 ธันวาคม 2559   โดย ส่วนแผนงาน สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยลกัษณ์ 



• ให้มีการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ 3 

ระยะ (ระยะยาว 20 ปี  ระยะ

กลาง 4 ปี และระยะสัน้1 ปี) ท่ี

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศ 

รับนโยบาย 

• วเิคราะห์ SWOT /จดัลําดบัความสําคญั 
/SWOT Matrix  /ทบทวนวิสยัทศัน์ /

พนัธกิจ ค่านยิมร่วม  และจดัทํายุทธศาสตร์ 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ • รวบรวมข้อมูลผลการประชุม  

เชิงปฏิบตัิการ /วเิคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมูล / เช่ือมโยง

กบัแผนระดบัต่างๆ 

ยกร่างแผน 
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วันที่ 13 กันยายน 2559  

• จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีฯ 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร” 

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดลาํดับความสาํคัญการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และ     
กลยุทธ์ระยะกลาง 4  ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2559  

• จัดประชุมหารือร่วมระหว่างส่วนแผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนฯเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มวล.ในเบือ้งต้น 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2559 

• จัดประชุมผู้บริหารระดับนโยบาย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

วันที่ 29 พฤศจกิายน 2559 

• จัดประชุมผู้บริหารระดับรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตร์ ในร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2559  

• จัดประชุมหารือร่วมระหว่างส่วนแผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯเพื่อพิจารณาค่าป้าหมายตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ด้านการวัดความ 

สามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ของนศ. 

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 

• จัดประชุมหารือร่วมระหว่างส่วนแผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยฯเพื่อพิจารณาค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 

• จัดประชุมหารือร่วมระหว่างส่วนแผนงานกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี  มวล.(รอบ 

Final ) 
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ยุทธศาสตร์ 
20 ปี มวล. 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี 

แผนพัฒนา 

ฉ.12 (60-64) 

Thailand 

4.0 ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบ /
เฉพาะด้าน 

แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 
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•วิสัยทศัน์ (Vision) 

  

  เป็นองค์การธรรมรัฐ 

   เป็นแหล่งเรียนรู้ 

    เป็นหลักในถิ่น 

     เป็นเลศิสู่สากล 
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•พนัธกจิยุทธศาสตร์ (Strategic Mission หรือ
Mission Statement) 

   (ทีม่า : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.” ในวันที่     
17-18 ต.ค.59)  

 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรม
การดาํเนินงานตามพันธกิจท่ีทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มี
เอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนัก
และให้ความสําคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บน
พืน้ฐานหลักการทาํงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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•ค่านิยมร่วม (Shared-Value) 

  

   

WALAILAK    
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ประเด็นยุทธศาสตร์    

10 



  
1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทาํนุ
บาํรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 

2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

3. การสร้างและพฒันาคุณภาพบณัฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ 

4. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
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5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแห่ง
ความสุข 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขัน 

8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุข
ภาวะของประชาชนในพืน้ที่ภาคใต้ 
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9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์    
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 ผลงานวิจยั บริการวิชาการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมช่วยพฒันาชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ 

ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
ผลงานวิจยั บริการวิชาการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มิติการพัฒนาองค์กร 

 มกีารพฒันาอาจารย์/นักวิจยัและกลไก

สนับสนุนการทาํงานที่มปีระสิทธิภาพ 

   

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน  

มกีารขับเคลื่อนงานวิจยั บริการวิชาการ 
และทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนอง
ชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อ

การพฒันาประเทศ 

เป้าประสงค์
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ  

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสงู 

มิติคุณภาพการให้บริการ  

ผู้ รับบริการมคีวามพงึพอใจต่อการ
ให้บริการ 

มิติการพัฒนาองค์กร  

บุคลากรมคุีณวุฒแิละสมรรถนะการทาํงาน
สูงขึน้ 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน   

มกีารบริหารจดัการงานที่รวดเร็วทนัสมยั 
และมุ่งเน้นผลงาน 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ  

บณัฑติมศัีกยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการ

พฒันาประเทศ 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ  

ผู้ใช้บณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพ
บณัฑติ 

มิติการพัฒนาองค์กร   

มกีระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน    

มกีารส่งเสริมกิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาที่หลากหลายทัง้ทางวิชาการและ

ทางสังคม 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ  

หลักสตูรการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 

 

 มิติคุณภาพการให้บริการ 

นักศึกษามทีกัษะการเรียนรู้ 

สมยัใหม่ที่นําไปประยุกต์ 

ใช้ได้ 

มิติการพัฒนาองค์กร    

มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมยัใหม่อย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน    

มรีะบบการเรียนการสอนที่ทนัสมยั เป็น
สากล และส่งเสริมนวตักรรม 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ   

มหาวิทยาลัยมภีาพลกัษณ์เมอืง
มหาวิทยาลัยสเีขียวแห่งความสุข (ท้ังทางด้าน

ภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและ
ขยะ การจัดการน้ํา การขนส่งและการให้การศึกษาด้าน

ส่ิงแวดล้อม) 

มิติคุณภาพการให้บริการ  

นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยใน
มหาวิทยาลัยมคีวามสุข 

มิติการพัฒนาองค์กร     

มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมแก่

นักศึกษา/บุคลากรและชุมชนรายรอบ 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน     

มกีารปรับปรุงพฒันาและสร้างบรรยากาศ
เมอืงมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่งความสุข 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ    

มหาวิทยาลัยมคีวามก้าวหน้าและเข้มแข็ง
ทางวิชาการเพิ่มขึน้ 

มิติคุณภาพการให้บริการ   

มเีครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมอืและ
สนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

มิติการพัฒนาองค์กร      

มกีารแสวงหาความร่วมมอืเชิงรุกกับ
หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน      

มกีารจดักิจกรรมส่งเสริมความร่วมมอืกับ
เครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ    

มหาวิทยาลัยมศัีกยภาพในการพึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ   

มสีินทรัพย์ที่สร้างมลูค่าและคุณค่าเพิ่มขึน้ 

มิติการพัฒนาองค์กร     

 มกีารแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้าง

รายได้เพิ่มขึน้ 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน      

มกีารวางแผนและบริหารจดัการสนิทรัพย์ที่
ชัดเจนและมปีระสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

21 



 

  

   

 

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ     

ศูนย์การแพทย์มส่ีวนสนับสนุนสงัคม     
สุขภาวะในพืน้ที่ภาคใต้ 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ   

ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชน
ในพืน้ที่ภาคใต้ 

มิติการพัฒนาองค์กร       

มกีารพฒันาเป็นโรงเรียนผลติบุคลากร
ทางการแพทย์ 

 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน       

มกีารพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ        

องค์ความรู้ทางการแพทย์ 

เป้าประสงค์
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
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มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ      

นักศึกษามศัีกยภาพและเข้าร่วมการ
แข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึน้ 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ    

มกีารจดักิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

มิติการพัฒนาองค์กร      

มกีารขยายโอกาสการศึกษาสาํหรับผู้มี
ความสามารถพเิศษด้านกีฬาและสุขภาพ 

 

มิติประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน       

มอีาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนด้านกฬีาและสุขภาพที่มปีระสิทธิภาพ

และพร้อมใช้งาน 

เป้าประสงค์
ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
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ตัวชีวั้ดยุทธศาสตร์    

24 



 
  

   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ
และการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนอง 

ต่อการพัฒนาประเทศ 
  
    

25 



 

  

   

• 1. ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร                  

2. ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิงใน Reference Journal หรือ

ในฐานข้อมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

 
• 3. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดษิฐ์ที่นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน  

ท้องถิ่น  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2 

• 4. จาํนวนข้อเสนอโครงการวิจยัเชิงพืน้ที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก  

5. ร้อยละของผู้ เข้ารับบริการที่มคีวามรู้เพิ่มขึน้จากการเข้ารับบริการ   6. ร้อยละ
ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการรับบริการ   

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 

• 7. จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม             

8. จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพนัธ์หรือวิถีชีวติแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยหรือพฒันาประเทศ 

 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 26 



 

  

   

• 9. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม  10. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์หรือวถิีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกบันโยบายการ
พฒันามหาวิทยาลัยหรือพฒันาประเทศ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 

 
• 11. ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เหน็ความสาํคัญของศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 

• 12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  13. ร้อยละของอาจารย์ที่

ทาํวิจยัต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด  14. จาํนวนวารสารวชิาการที่มกีาร

พฒันาคุณภาพในระดับที่สูงขึน้ (ในฐานข้อมลู TCI /ACI /Scopus และ ISI) 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 

 

• 15. จาํนวนผลงานวิจยัที่ภาคเอกชนนําไปพฒันาต่อยอดเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม             

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 (ต่อ) 27 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่    
องค์กรสมรรถนะสูง 

  
    

28 



 

  

   

 
• 1. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของมวล.ภาพรวมทุกตวับ่งชี ้ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

 
• 2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)   

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2 

 
• 3. ร้อยละของหน่วยงานที่มผีลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 

• 4. ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 5. ร้อยละของ

อาจารย์ประจาํหลกัสตูรที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  6. การบริหารและพฒันา

อาจารย์  7. ผลที่เกดิกับอาจารย์  8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มคุีณวุฒิ
หรือตําแหน่งงานที่สงูขึน้ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 29 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

  

    
30 



 

  

   

• 1. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทาํตรงสาขา  2. ร้อยละของผู้สาํเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาํ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี     

3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

• 4. ร้อยละของความพงึพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้สําเร็จการศึกษา                            

5. คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2 

• 6. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา                                                                                              

7. การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 

• 8. จาํนวนผลงาน/รางวลัของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  9. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 31 



 

  

   

 

• 10. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 
ที่ 3 (ต่อ) 

 

• 11. การรับนักศึกษา  12. ร้อยละของผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน  13. ร้อยละของผู้ ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึน้จาก
ปีก่อน 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 

32 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ
วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  
    

33 



 

  

   

• 1. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หรือเทยีบเท่าระดับดี  2. การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ที่กําหนดโดยสกอ.  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่  1 

 
• 3.  ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ 4. จาํนวนหลกัสตูรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตามความต้องการของสังคม 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 (ต่อ) 

 
• 5. ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2 

• 6. จาํนวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้หมดที่ใช้รูปแบบวิทยาการสมยัใหม่                 

7. สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  8. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน  9. การประเมนิผู้ เรียน  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 34 



 

  

   

• 10. จาํนวนสถานประกอบการในระดับชาตหิรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ

ศึกษา  11. จาํนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจดัการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทาํงาน 
(ระบบสหกิจศึกษา) มเีพิ่มขึน้ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 

• 12. ร้อยละของบณัฑติที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตาม

มาตรฐาน CEFR ตัง้แต่ระดับ B2 ขึน้ไป  หรือ TOEIC ตัง้แต่ 550 คะแนน ขึน้ไป 
ตัวชีวั้ด

เป้าประสงค์ 
ที่ 3 (ต่อ) 

• 13. ร้อยละของบณัฑติที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย (Exit Exam) ตัง้แต่ 

75 คะแนนขึน้ไป  14. ร้อยละของบณัฑติที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการใช้ระบบ

สารสนเทศ (IT) ตัง้แต่ 80 คะแนนขึน้ไป 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 (ต่อ) 

 

• 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 35 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวทิยาลัย 
แห่งความสุข 

  
    

36 



 

  

   

 
• 1. มวล.มกีารพฒันาผ่านเกณฑ์ประเมนิมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

 
• 2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มค่ีาเฉลี่ยความสุขตัง้แต่ 75 คะแนนขึน้ไป 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2  

 
• 3. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพฒันาและสร้างบรรยากาศเมอืงมหาวทิยาลยั

สีเขียวแห่งความสุข 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3 

 
• 4. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มคีวามเข้าใจและมส่ีวนร่วมอนุรักษ์พลงังาน

และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 37 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 

  
    

38 



 

  

   

• 1. จาํนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสตูร/แหล่งเรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบ life 

long learning    

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

• 2. จาํนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศที่มส่ีวนร่วมในการพฒันางานวิจยั 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2  

• 3. จาํนวนผลงานทางวิชาการและวิจยัที่ทาํร่วมกับเครือข่ายภายนอก                    

4. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืกับเครือข่ายภายนอก 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 3  

• 5. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืกับศิษย์เก่า                                      

6. จาํนวนหลักสูตรนานาชาติทัง้หมด 
ตัวชีวั้ด

เป้าประสงค์ 
ที่ 3 (ต่อ) 39 



 

  

   

 

• 7. จาํนวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU 
กับสถาบนัการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ.  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 
ที่ 3 (ต่อ) 

 

• 8. จาํนวนทุนวิจยัจากองค์กรภายนอก 
ตัวชีวั้ด

เป้าประสงค์ 
ที่ 4 

40 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 

  

    
41 



 

  

   

 
•  1. จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ 

อนุสิทธิบตัร 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

 
• 2. มลูค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจยัและนวตักรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2  

• 3. ร้อยละของเงินรายได้จากการดําเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึน้

จากปีก่อน  4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนสูงกว่าดัชนีเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานกับตวัแปรอ้างอิง 

(Benchmark) 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์    

ที่ 3 

 
• 5. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอก  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 42 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและ 
เป็นเสาหลกัด้านสุขภาวะของประชาชน 

ในพืน้ที่ภาคใต้ 
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•   1. จาํนวนผลงานวิจยัด้านการรักษาพยาบาลที่นําไปใช้ประโยชน์  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

 

• 2. จาํนวนผู้ เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์  3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ   

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2  

 
• 4. จาํนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง    

5. จาํนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ     

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์  

ที่ 3 

 
• 6. จาํนวนแพทย์ที่ผลติได้  7. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานที่กาํหนด  

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 44 



 
  

   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬา 
และสุขภาพ 
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• 1. จาํนวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือ

ได้รับ 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 1 

• 2. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกฬีาและเล่นกีฬาเป็น  

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกฬีาและสุขภาพต่อ
จาํนวนนักศึกษาทัง้หมด    

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 2  

 
• 4. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ     

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์  

ที่ 3 

 
• 5. จาํนวนนักศึกษาเข้าใหม่ประเภทโควต้านักกฬีา 

ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

ที่ 4 46 



 

  

   

กลยุทธ์    
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ
และการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อ 

การพัฒนาประเทศ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม

ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขัน

ได้ 

1. จัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลศิ  เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจยั บริการ

วิชาการและทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

3. มีการขับเคล่ือนงานวจิยั บริการวิชาการ และทาํนุบาํรุง

ศลิปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 

เพื่อการพัฒนาประเทศ 

3. จัดทาํข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่นและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลติในเขตภาคใต้เพื่อของบประมาณ

แผ่นดนิ /งบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่

สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติของ

ท้องถิ่นภาคใต้ และการให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทัง้ภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5. จัดตัง้พพิธิภัณฑ์ศลิปะและวัฒนธรรมของภาคใต้เพื่อเป็น

ศูนย์กลางของการทาํนุบาํรุง รักษาและการเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมของภาคใต้  รวมถงึส่งเสริมความสัมพันธ์หรือ

วิถีชีวิตแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

พัฒนานาฏศลิป์ของภาคใต้ให้มีความย่ังยืนตลอดไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3. มีการขับเคล่ือนงานวจิยั บริการวิชาการ และทาํนุบาํรุง

ศลิปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 

เพื่อการพัฒนาประเทศ (ต่อ) 

 

6. จัดหลักสูตรการศกึษาศลิปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ

บัณฑติศกึษาโดยเฉพาะการศกึษาท่ีเน้นการทาํวิทยานิพนธ์

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลกึยิ่งขึน้ 

4. มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจยัและกลไกสนับสนุนการทาํงาน

ท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

7. ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนในการทาํงานวิจัยและ

การเขียนตาํรา  รวมถงึปรับปรุงกลไกการพจิารณาตาํแหน่ง

ทางวิชาการให้มีประสทิธิภาพ 

8. จัดตัง้สภานักวิจัยเพื่อรวมกลุ่มนักวิจยัของมหาวิทยาลัยเพื่อ

เสริมสร้างบรรยากาศวชิาการและขับเคล่ือนการวิจยัโดย

นักวิชาการเอง  

9. ส่งเสริมการจัดทาํวารสารวิชาการเป็น Online 
Journals ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาตแิละนานาชาต ิ
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถงึได้อย่างกว้างขวาง 

10.  พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & 
Technology Park) ให้เป็นแหล่งผลติผลงานวิจัยของ
ภาคเอกชนหรืองานวจิยัร่วมระหว่างภาคเอกชนกับมวล.เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่ม 50 



 
  

   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่ 

องค์กรสมรรถนะสูง 
 

 
    

51 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 

1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและกาํกับระบบและกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศกึษาให้มีประสทิธิภาพสอดคล้องกับ    

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารงานของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วยความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ฯ 

3. ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้เป็นเคร่ืองมือในการส่ง

สัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการและสามารถ

ลดความเส่ียงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

4. ปรับปรุงตัวชีวั้ดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัดการ

เปล่ียนแปลงฯ 

5. ปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอด 

คล้องกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่ และส่งเสริมบุคลากร

ให้มีความก้าวหน้า มีความม่ันคง และมีความสุขในการทาํงาน 

6. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) เป็นกลไกสาํคัญในการเสริมสร้างพลัง
ความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนรวมทัง้ชุมชนโดยรอบฯ 
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2. ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

 

7. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิภาพสูงสุด เพื่อนําไปสู่การ

เป็น paperless office 

3. มีการบริหารจัดการงานท่ีรวดเร็วทันสมัย และมุ่งเน้นผลงาน 

 

8. ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการ

จัดซือ้จัดจ้างให้มีความรวดเร็ว  โดยเฉพาะการใช้งบลงทุน

รวมถงึเร่งรัดปฏรูิประบบการใช้งบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 

9. ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการ
กาํกับการนํานโยบายไปปฏบัิตใิห้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธิภาพประ สทิธิผล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบ

วัตถุวิสัย (Objective) แทนการประเมินแบบภาวะวิสัย  

(Subjective) 

4. บุคลากรมีคุณวุฒแิละสมรรถนะการทาํงานสูงขึน้ 

 

10. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศกึษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกสามารถศกึษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย  

11. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตาํแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป

ตามข้อกาํหนดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารย์ท่ีไม่

ประสงค์จะศกึษาต่อ 
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4. บุคลากรมีคุณวุฒแิละสมรรถนะการทาํงานสูงขึน้ (ต่อ) 

 

12. ส่งเสริมให้สาํนักวชิาและนักวิชาการมีความเป็นอิสระและ

เป็นผู้นําในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้าในการ

เสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมถงึเข้ารับการ

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการทัง้ใน

และต่างประเทศ  

13. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศกึษาต่อตามความ

ต้องการของหน่วยงานและได้รับการอบรมทัง้สายบริหารและ

สายปฏบัิตกิาร  ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าในตาํแหน่ง

หน้าท่ีทุกระดับ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
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1. บัณฑติมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 

1. ปฏรูิปการจัดการศกึษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑติโดย 

เฉพาะการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาทุกสาขาวิชาให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาตแิละระดับสากล 

2. ผู้ใช้บัณฑติมีความพงึพอใจต่อคุณภาพบัณฑติ 

 

1. ปฏรูิปการจัดการศกึษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑติ

โดยเฉพาะการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาทุกสาขาวิชา

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาตแิละระดับสากล 

3. มีการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาท่ี

หลากหลายทัง้ทางวิชาการและทางสังคม 

 

2. ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคม

ของนักศกึษา รวมถงึส่งเสริมการพัฒนานักศกึษาให้มีคุณภาพ 

มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจติสาธารณะ 

เป็นทัง้"คนดีและคนเก่ง" 

3. ส่งเสริมให้นักศกึษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทัง้ในระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศกึษามี

ความมุ่งม่ันท่ีจะก้าวไปสู่ความสาํเร็จฯ 

4. ส่งเสริมให้บัณฑติศกึษามีผลงานท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรับในวงวชิาการ  เช่น การจัดประกวดวิทยานิพนธ์ทัง้

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฯ  รวมทัง้มีการนําเสนอ

ผลงานร่วมกับนักศกึษาต่างชาต ิ 56 
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4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

5. ปรับปรุงยุทธศาสตร์การรับนักศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพ

การเปล่ียนแปลงประชากรของประเทศ  ซึ่งในอนาคต

สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ  (Aging Society)  
6. สร้างกลไกดงึดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากท่ีสุด 

โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนท่ีมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ 

7. พจิารณาค่าธรรมเนียมการศกึษาให้เหมาะสมกับแต่ละ

สาขาวิชา โดยกาํหนดให้สอดคล้องกับการลงทุนและ

ผลตอบแทนของบัณฑติ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
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1. หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

และระดับสากล 

 

1. ปฏรูิปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก 

โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีส่งเสริมนวัตกรรมและความต้องการของ

สังคม  ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของทุกสาํนัก

วิชาให้สอด คล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2558 ทัง้ระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑติศกึษา 

2. นักศกึษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีนําไปประยุกต์ 

ใช้ได้ 

 

2. ปฏรูิประบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศกึษามีทักษะ

ในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การ

คิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏบัิต ิ 

3. มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เป็นสากล และส่งเสริม

นวัตกรรม 

 

2. ปฏรูิประบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศกึษามีทักษะ

ในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การ

คิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏบัิต ิ 

3. ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือ

กับสถานประกอบการท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

องค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกจิศกึษา 

4. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวให้

สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ 

World Class University  
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3. มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เป็นสากล และส่งเสริม

นวัตกรรม (ต่อ) 

 

5. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศกึษา

ทุกคนเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนฯ และจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดฯ 

6. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและ

สอดคล้องกับการศกึษาในระดับสูง โดยกาํหนดให้นักศกึษา

แรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

และก่อนสาํเร็จการศกึษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถ

ในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดฯ 

7. ส่งเสริมขีดความสามารถของนักศกึษาในการใช้ระบบ

สารสนเทศ (IT) ท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํงานท่ัวไป โดย
นักศกึษาทุกคนก่อนสาํเร็จการศกึษาต้องผ่านการทดสอบ

ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลัยกาํหนดฯ 

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 

 

8. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ

พอ เพียงแก่ความต้องการในการจัดการศกึษาอย่างมีคุณภาพ 

ทัง้ปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏบัิตกิาร และระบบ

สารสนเทศท่ีจาํเป็นสาํหรับการจัดการศกึษาสมัยใหม่ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมือง 
มหาวทิยาลัยสเีขียวแห่งความสุข 
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1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง

ความสุข (ท้ังทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกาํจัด

ของเสียและขยะ การจดัการน้ํา การขนส่งและการให้การศกึษา

ด้านสิง่แวดล้อม) 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและภมูิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มี

ความร่มร่ืนสวยงามในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของนักศกึษาและประชาชน 

2. ปรับปรุงระบบการบาํรุงรักษา (Maintenance  
System) ทัง้อาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล 

3. มีการจัดการของเสีย ขยะและนํา้ให้มีประสทิธิภาพและ

สอดคล้องกับหลักการรีไซเคิลและเกดิประโยชน์สูงสุด เน้นให้

บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการกาํจัดขยะท่ีถูกต้องและนํานํา้

เสียมาใช้ประโยชน์ในการรดนํา้ไม้ดอกไม้ประดับท่ัว

มหาวิทยาลัย 

4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบท่ีมี

ประสทิธิภาพและการจัดท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ วางแผน

จัดทาํท่ีจอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก  รวมถงึให้ความสาํคัญกับ

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 62 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2. นักศกึษาและบุคลากรท่ีเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมี

ความสุข 

 

5. เร่งรัดซ่อมบาํรุงหอพักทัง้ของนักศกึษาและบุคลากรพร้อม

ทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีพักอาศัยให้อยู่ในสภาพท่ีดีโดยรวดเร็ว  

เพื่อให้นักศกึษาและบุคลากรมีชีวิตอย่างมีความสุขใน

มหาวิทยาลัย 

6. เร่งรัดการซ่อมบาํรุงอาคารสถานท่ี  ห้องทดลองและ

ห้องปฏบัิตกิาร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

และเป็นท่ีเช่ือถอืต่อบุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน  

7. ส่งเสริมระบบหอพักสาํหรับนักศกึษาและบุคลากรตาม

นโยบาย Residential University โดยเฉพาะการจัด
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้

ความสาํคัญกับระบบหอพกัให้เป็นเหมือนบ้านท่ีสองของ

นักศกึษาและบุคลากร 

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 

 

8. เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างความจาํเป็นพืน้ฐานทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่

ของนักศกึษา บุคลากรและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาตดิต่องาน

กับมหาวิทยาลัย 
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3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ต่อ) 

 

9. เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศกึษา

และบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่ง

อํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะ

สอดคล้องกับการเป็น Residential University  
 

10. ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

แนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย 

4. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมแก่นักศกึษา/บุคลากรและชุมชนรายรอบ 

 

11. มีการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหม่

โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและให้ความสาํคัญกับการเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถงึให้การศกึษาเก่ียวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแก่นักศกึษาเพื่อปลูกฝังให้มีจติสาํนึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นวิชาเสริมพืน้ฐานท่ีนักศกึษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 
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1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการ

เพิ่มขึน้ 

 

1. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร

ภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งทัง้ในระดับชาตแิละระดับท้องถิ่น 

2. มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 

2. จัดประชุมวิชาการระดบันานาชาตแิละระดับชาต ิเพื่อเป็น

เวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง

นักวิจัยและผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทัง้ใน

และต่างประเทศ 

 

3. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา 

ให้เกดิความก้าวหน้าทัง้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคม

นักศกึษาเก่าของมหาวทิยาลัย ทัง้ในทางวิชาการและการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความต้องการของศษิย์เก่าท่ี

อยู่ในโลกการปฏบัิตงิานจริง รวมทัง้โอกาสท่ีศษิย์เก่าจะช่วย

ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
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3. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทัง้ใน

และต่างประเทศ (ต่อ) 

 

5. ส่งเสริมบรรยากาศการศกึษานานาชาตทัิง้การพัฒนา

หลักสูตรนานาชาตแิละโครงการแลกเปล่ียนนักศกึษา /

อาจารย์และบุคลากรนานาชาต ิโดยเฉพาะในอาเซียน ใน

เอเชีย และท่ัวโลกฯ 

4. มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุก

ภาคส่วน 

 

6. แสวงหาทุนวิจัยทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร

ระหว่างประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 

1. แสวงหารายได้จากลขิสทิธิ์หรือสทิธิบัตรจากผลการวิจยัของ

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถนําไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทาง

ธุรกจิในอนาคต 

2. มีสนิทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึน้ 

 

1. แสวงหารายได้จากลขิสทิธิ์หรือสทิธิบัตรจากผลการวิจยัของ

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถนําไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทาง

ธุรกจิในอนาคต 

3. มีการวางแผนและบริหารจัดการสนิทรัพย์ท่ีชัดเจนและมี

ประสทิธิภาพ 

 

2. จัดทาํโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถงึจัดทาํแผน

แม่บทในการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิของมหาวิทยาลัยอย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะท่ีดนิเพื่อประโยชน์ในการศกึษาวิจยัและ

จัดทาํโครงการเชิงธุรกจิฯ 

3. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและการบริหาร

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับ

มหาวิทยาลัย  

4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึน้ 

 
4. ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership) เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศกึษาตามแนวคิดของ

เมืองมหาวิทยาลัย 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและ 

เป็นเสาหลกัด้านสุขภาวะของประชาชนในพืน้ที่ภาคใต้ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพืน้ท่ี

ภาคใต้ 

 

1. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนําเคร่ืองมือท่ีมี

ประสทิธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์การแพทย์เพื่อลดภาระ

การลงทุนและงบประมาณ รวมถงึจัดตัง้กองทุนพัฒนาเคร่ือง 

มือทางการแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 

2.ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพืน้ท่ีภาคใต้ 

 

2. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

สาธารณูปการ  รวมถงึการกาํหนดแผนการดาํเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการ 

3. มีการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 

 

4. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเช่ียวชาญท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนและทางการแพทย์ รวมถงึ

ตดิต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาให้มาช่วยงานศูนย์

การแพทย์อีกทางหน่ึง 

4. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลติบุคลากรทางการแพทย์ 

 

4. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเช่ียวชาญท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนและทางการแพทย์ รวมถงึ

ตดิต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาให้มาช่วยงานศูนย์

การแพทย์อีกทางหน่ึง 71 



 

  

   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้าน 

การกีฬาและสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. นักศกึษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและ

สุขภาพเพิ่มขึน้ 

 

1. พัฒนานักศกึษาเข้าสู่การแข่งขันทัง้กีฬาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถงึสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา

และสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก 

2. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศกึษา

อย่างท่ัวถงึ 

 

2. ส่งเสริมกจิกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของสาํนักวิชา 

องค์การนักศกึษา สภานักศกึษาและสโมสรนักศกึษา โดยให้

นักศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมอย่างท่ัวถงึทัง้เพื่อสุขภาพและการ

ฝึกฝนให้นักศกึษามีจติใจเป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษ

สุภาพสตรี 

3. มีอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและ

สุขภาพท่ีมีประสทิธภิาพและพร้อมใช้งาน 

 

3. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน

การกีฬาและสุขภาพให้มีประสทิธิภาพและพร้อมใช้งาน 

4. มีการขยายโอกาสการศกึษาสาํหรับผู้มีความสามารถพเิศษ

ด้านกีฬาและสุขภาพ 

 

4. รับนักศกึษาประเภทโควต้านักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทาง

การศกึษาในพืน้ท่ีภาคใต้เพิ่มขึน้ 
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