
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580)   

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน      

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชวยพัฒนา

ชุมชน สังคมและประเทศใหเขมแข็งและ

แขงขันได  

WU1-1-1 จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู    

ในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of 

Science  

155 เร่ือง 205 เร่ือง  350 เร่ือง 450 เร่ือง   500 เร่ือง  1. ขับเคล่ือนงานวิจัยที่ตอบ 

สนองยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ ผานกลไกศูนยความ

เปนเลิศ สํานักวิชา วิทยาลัย 

สถาบันวิจยัและแผนบูรณาการ 

ชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง 

รองวิจัยฯ     

สวน  

สวส.  

 

 

 

 

 

WU1-1-2 จํานวนการไดรับการอางอิง

บทความที่ตีพิมพในวารสารในฐานขอมลู

ระดับนานาชาติ  

N/A 3.44 คร้ัง 3.00 คร้ัง 3.00 คร้ัง 3.00 คร้ัง รองวิจัยฯ 

สวน  

สวส. 

 

 WU1-1-3 จํานวนผลงานวิจัยที่นาํไปพฒันา

ตอยอด   

2 เร่ือง 26 เร่ือง 30 เร่ือง 30 เร่ือง 30 เร่ือง 2. พัฒนางานวิจยัและผลิต 

ผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

นิติบุคคล วิสาหกจิชุมชน 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐาน

นวัตกรรม โดยมอีุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เปนกลไกประสาน 

รองวิจัยฯ 

อวท. 

มิติคุณภาพการใหบริการ                    

2. ชุมชน สังคมไดรับประโยชนจากผลงาน 

วิจัย บริการวิชาการและทาํนุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   

WU1-2-4 จํานวนผลงานทีน่าํไปใชประโยชน

ตามความตองการของชุมชน สังคม  

75 

กิจกรรม   

227 

กิจกรรม 

20 
ผลงาน 

25 

ผลงาน 25 

ผลงาน 3. สงเสริมและพัฒนาขีดความ 

สามารถในการใหบริการแก

สังคม เพื่อการแกไขปญหา

เทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่น

ภาคใต และฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ

รองวิจัยฯ 

ศบว. 

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน      

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

 WU1-2-5 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

รอยละ  

95.40 

รอยละ  

92.20 รอยละ  

90 

รอยละ  

90 รอยละ  

90 เอกชนใหมีขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

รองวิจัยฯ  

ศบว. 

 
 WU1-2-6 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานบุํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ  

93.30 

รอยละ  

95.81 รอยละ  

95 

รอยละ  

95 รอยละ  

95 4. เปนศูนยกลางของการทํานุ

บํารุง รักษาและการเผยแพร

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคใต รวมถึงจัดหลักสูตร

การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

อาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาที่เนนการ

ทําวิทยานิพนธเพื่อสงเสริมให

นักศึกษามีสมรรถนะในการ

คนควาวิจยัดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึก 

ยิ่งขึ้น 

รองกิจการนศ. 

 อวว. 

มิติการพัฒนาองคการ                        

3. มีการพัฒนาอาจารยเพื่อการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานัก  

วิจัยและกลไกสนับสนุนการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ  

WU1-3-7 รอยละของอาจารยประจาํที่

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ตอ

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด  

N/A  N/A รอยละ  

100 
รอยละ  

100 รอยละ  

100 5. เสริมสรางบรรยากาศ

วิชาการและขับเคล่ือนการวิจยั

โดยนักวิชาการ ผานกลไกสภา

นักวิจยั และสงเสริมความ

พรอมและสนับสนุนทุนในการ

ทํางานวิจยัและการเขียนตํารา

รวมถึงสงเสริมใหอาจารยมี

ความเปนอิสระและเปนผูนํา

ในทางวิชาการ โดยเฉพาะให

เปนแนวหนาในการเสริมสราง

รองวิจัยฯ 

ทุกสํานักวิชา/วิทยาลัย  

ทมอ.  

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน      

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

ความโดดเดนของแตละสาขา 

วิชา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปน

องคกรสมรรถนะสูง  

WU2-1-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร   

คะแนน

เฉล่ีย 

3.80      

คะแนน

เฉล่ีย 

4.03  

คะแนน

เฉล่ีย   

4.00 

คะแนน

เฉล่ีย  

4.00 

คะแนน

เฉล่ีย  

4.00 

1. พัฒนากลไกการสงเสริมและ

กํากับระบบและกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ        

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพือ่   

ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

  

 

รองวางแผนฯ                    

ศนร. 
 WU2-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสํานักวิชา   

คะแนน

เฉล่ีย 

4.48 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.58 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.00 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.00 

คะแนน

เฉล่ีย 

4.00 

รองวางแผนฯ  

ศนร.                    

มิติคุณภาพการใหบริการ                              

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการ   

WU2-2-3 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา

และบุคลากร  

รอยละ

80.29  

 รอยละ 

86.67 

  

รอยละ 

90 
รอยละ 

92.5 รอยละ 

95 2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

(Participative Management) 

เปนกลไกสําคัญในการเสริมสราง

พลังความสามัคคีของบุคลากรทุก

ภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รองบริหาร                            

ทมอ. 

กนศ.  

ศบศ. 

ศบส. 

ศทท.                  
มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว 

ทันสมัยและมุงเนนผลงาน  

WU2-3-4 รอยละผลสัมฤทธิข์องหนวยงาน

ตามคํารับรองการปฏบิัติงาน  

N/A   N/A   รอยละ 

90 
รอยละ 

92.5 รอยละ 

95 3. สงเสริมและพัฒนาการใชระบบ

สารสนเทศใหเปนเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน 

paperless office 

รองบริหาร                            

ทมอ. 

      

 
4. ใชระบบ More Effective 

Monitoring ในการกํากบัการนาํ

นโยบายไปปฏบิัติใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธภิาพ และ

ประสิทธิผลโดยมุงเนนการ

ประเมินผลงานแบบวัตถวุิสัย  

 

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

(Objective) และแบบทีมที่เปน

รูปธรรมมากขึ้น  

 
WU2-3-5 ผลการประเมินการควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยตาม 

N/A ไมพบ 

ขอ  

สังเกต 

ที่มี 

นัยยะ

สําคัญ 

ไมพบ

ขอ 

สังเกต

ที่มี  

นัยยะ

สําคัญ 

ไมพบ

ขอ 

สังเกต

ที่มี  

นัยยะ

สําคัญ 

ไมพบ 

ขอ  

สังเกต   

ที่มี 

นัยยะ

สําคัญ    

5. สงเสริมระบบการตรวจสอบและ

ควบคุมภายในใหเปนเคร่ืองมือใน

การบริหารงานของทุกหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใส

และตรวจสอบได เพือ่ให

มหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ   

รองวางแผนฯ                    

ผงย. 

 
WU2-3-6 รอยละของตัวชีว้ัดยุทธศาสตรที่

บรรลุเปาหมายตามแผน  

N/A รอยละ 

95.45 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

6. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรให

สอดคลองกับแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ

การเรงรัดการเปล่ียนแปลง โดย

คํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด

ในการวัด 

รองวางแผนฯ                    

ผงย. 

 
WU2-3-7 ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย  

N/A 86.50

คะแนน  
ไมตํ่า

กวา 

95 

คะแนน 

ไมตํ่า

กวา  

95 

คะแนน 

ไมตํ่า  

กวา     

95 

คะแนน 

7. สงเสริมใหมีกลไกและกระบวน 

การกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจน

เสริมพลังการมีสวนรวมของ

นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ

ชุมชน (Community) โดยบูรณา

การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ

ทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริตเชิงรุกและวาง

มาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ

ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน          

ธรรมาภิบาล 

รองกิจการสภาฯ                

ตส. 

มิติการพัฒนาองคการ                             

4. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความกาวหนาทาง

WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจาํทีม่ี

คุณวุฒิปริญญาเอก  

รอยละ

58.80  

รอยละ 

62.24 

รอยละ 

60 
รอยละ 

70 รอยละ  

80 8. สงเสริมใหคณาจารยที่ประสงค  

จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

รองบริหาร                            

ทมอ.  

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

วิชาการ และมีสมรรถนะการทํางานทีสู่งขึ้น   สามารถศึกษาตอไดตามแผนของ

มหาวิทยาลัย      

 WU2-4-9 รอยละของอาจารยประจาํทีดํ่ารง

ตําแหนงทางวิชาการ  

รอยละ

33.60  

รอยละ 

38.73 
รอยละ 

45 
รอยละ  

50 รอยละ  

60 9. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไป   

ตามขอกาํหนดของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะคณาจารยที่ไมประสงค

จะศึกษาตอ รวมถึงปรับปรุงกลไก

การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ใหมีประสิทธิภาพ  

รองวิจัยฯ 

ทมอ. 

 

     

  
10. สงเสริมใหสํานักวิชาและ

นักวิชาการเขารับการอบรมเพื่อ 

เพิ่มพูนความรูวิชาการและทักษะ

ภาษาอังกฤษ เพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

 

 WU2-4-10 รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุน

ที่มีตําแหนงงานที่สูงขึ้น  

รอยละ

6.10 

 

รอยละ   

6.34 
รอยละ  

7 

 

รอยละ  

8 
 

รอยละ   

9 

 

11. สงเสริมใหบุคลากรสาย

สนับสนุนศึกษาตอตามความ

ตองการของหนวยงานและไดรับ 

การอบรมทั้งสายบริหารและสาย

ปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนาความ 

กาวหนาในตําแหนงหนาที่ทุกระดับ 

รองบริหาร                      

ทมอ.                         

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพ่ือมุงสูความเปนสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมูลพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑ

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล  

WU3-1-1 จํานวนหลักสูตร Reskill /Upskill 

/Non-degree  

N/A N/A 30

หลักสูตร 

   

30

หลักสูตร 30

หลักสูตร 1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนน

คุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะ

หลักสูตรที่สงเสริมนวัตกรรมและ

ความตองการของสังคม รวมถึง

หลักสูตรสหวิทยาการ Dual 

degree และหลักสูตรสงเสริม

ความเปนผูประกอบการฯ 

รองวิชาการ               

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร.                             

ศบว.                        

 WU3-1-2 รอยละของหลักสูตรที่ผานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทยีบเทา

ระดับดีขึ้นไป   

รอยละ  

93.55 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 รอยละ  

100 2. กําหนดเกณฑมาตรฐานการ 

ศึกษาทุกสาขาวิชาใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานระดับชาติและ

ระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา 

รองวิชาการ                  

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร.  

 WU3-1-3 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

รอยละ 

14.52 

 

รอยละ 

24.36 
รอยละ 

25 
รอยละ 

25 รอยละ 

25 3. วางรากฐานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาวให

สอดคลองกับการกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ 

World Class University  โดย

สรางความเปนนานาชาติ (Inter 

nationalization) ในดานการผลิต

บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงใน

สาขาที่เปนจุดเดนของประเทศ

และสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาตางชาติ 

รวมถึงจัดสภาพแวดลอมเพือ่การ

รองกิจการตปท.ฯ        

รองวิชาการ                     

ศนร.  

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมูลพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

เรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษา

ทัดเทียมระดับสากล 

มิติคุณภาพการใหบริการ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย  

WU3-2-4 รอยละของอาจารยที่มีผลประเมิน

การสอน ไมนอยกวา 4.00   

N/A รอยละ 

93.63 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอน 

ที่มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการ

คิด การวิเคราะห การสังเคราะห 

การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง

นวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ 

รองวิชาการ                     

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร.  
มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย   

เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม              

WU3-3-5 รอยละของรายวิชาที่มีการจดัการ

เรียนการสอนตามกรอบ UKPSF  

รอยละ 

38.54   

รอยละ 

77.78 
รอยละ  

100 

รอยละ  

100 รอยละ  

100 รองวิชาการ                   

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร. 
 WU3-3-6 รอยละของรายวิชาที่มีการประเมิน

ผูเรียนแบบ Formative Assessment ราย

หัวขอ/ รายสัปดาห  

N/A   รอยละ 

88.20   
รอยละ  

100 
รอยละ  

100 รอยละ  

100 5. มีการวัดประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

(Formative Assessment) 

รองวิชาการ                   

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร. 
 WU3-3-7 รอยละของนักศึกษาที่ไปปฏบิัติสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการระดับคุณภาพ 

(premium) ตอจาํนวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาทั้งหมด  

N/A N/A รอยละ 

60 

รอยละ 

60 รอยละ 

60 6. ขยายความรวมมอืกับภาค 

เอกชน โดยเฉพาะความรวมมอื 

กับสถานประกอบการที่มีความ 

กาวหนาทางเทคโนโลยแีละ

องคการสมัยใหมในการสงเสริม

โครงการสหกิจศึกษา 

รองกิจการสภาฯ                

ศสอ.  

มิติการพัฒนาองคการ                            

4. มีการพัฒนาทักษะความรูของอาจารยที่

ไดมาตรฐานสากล  

WU3-4-8 รอยละของอาจารยที่ผานการอบรม 

UKPSF หรือ Pre-UKPSF ตอจํานวนอาจารย

ทั้งหมด  

N/A  N/A รอยละ  

100 
รอยละ  

100 รอยละ  

100 7. มีการพัฒนาทักษะความรูดาน

การเรียนการสอนของอาจารย

อยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อรองรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ

เปนสากล 

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร.                          

ทมอ.        

 WU3-4-9 รอยละของอาจารยที่ไดรับ 

Fellowship ตอจํานวนอาจารยที่ผานการอบรม 

UKPSF ทั้งหมด  

N/A  N/A รอยละ  

90 
รอยละ  

90  - 8. จัดอบรมการเขียนใบสมัครเพื่อ

ขอรับรองสมรรถนะดานการสอน

ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

UKPSF ใหกับอาจารยและมีการ

กํากับติดตาม ชวยเหลืออยาง

รองกิจการตปท.ฯ        

ศนร. 

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                      ขอมูลพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

ตอเนื่อง 

 WU3-4-10 จํานวนอาจารยที่ยังไมผานการ

อบรม UKPSF แตไดรับ Fellowship  

N/A  N/A 30 คน 30 คน 30 คน 9. จัดทําโครงการอบรมพิเศษใน

การเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรอง

สมรรถนะดานการสอนตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ใหกบั

อาจารยที่ยังไมผานการอบรม 

UKPSF  

รองกิจการตปท.ฯ       

ศนร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และ

มีขีดความสามารถในการแขงขัน เพือ่การ

พัฒนาประเทศ  

WU4-1-1 รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน 

passport ความดี ผานเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  

N/A N/A  - รอยละ 

90 
รอยละ 

90 

1. พัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของบัณฑิต /การเปน

บัณฑิต “คนดี”  

 

รองกิจการนศ.                

กนศ.                              

ศบศ.  
 WU4-1-2 รอยละของนักศึกษาที่ทาํผิด

ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

รอยละ 

17.94        

รอยละ 

0.19 
ไมเกิน

รอยละ 

1 

ไมเกิน

รอยละ 

1 
ไมเกิน

รอยละ 

1 
2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษา

ที่ทําผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

รองกิจการนศ.             

กนศ.                              

ศบศ.    
       3. มีระบบดูแลและใหคํา 

ปรึกษานักศึกษาผาน Smile & 

Smart Center รวมกบัสํานัก

วิชา 

 

 WU4-1-3 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

63 

ชิ้นงาน 

63  

ชิ้นงาน 
40  

ชิ้นงาน 
40  

ชิ้นงาน 40  

ชิ้นงาน 4. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขง 

ขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพื่อสราง

แรงบันดาลใจใหนักศึกษามี

ความมุงมั่นที่จะกาวไปสู

ความสําเร็จ  

รองวิชาการ                         

รองกิจการตปท.ฯ        

รองกิจการนศ.             

ทุกสํานักวิชา/วิทยาลัย                                                         

ศสอ.                                 

กนศ.  
 WU4-1-4 รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอ

รุน (พนสภาพจากผลการเรียน)                

รอยละ 

2.76 

รอยละ 

2.15 
ไมเกิน

รอยละ 

2 

ไมเกิน

รอยละ 

1 
0 5. มีศูนยติวเตอร (Tutor 

Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานการเรียนของนักศึกษา 

รองวิชาการ                         

รองกิจการตปท.ฯ           

ศบศ.  
 WU4-1-5 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาที่

กําหนดในหลักสูตร  

 

 

 

N/A N/A รอยละ  

85 
รอยละ  

85 รอยละ  

90 
 

6. มีระบบดูแลนักศึกษาแบบ

ใกลชิดผานระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

รองวิชาการ                            

รองกิจการตปท.ฯ            

ศบศ.  

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

 WU4-1-6 รอยละของนักศึกษาระดับบณัฑิต 

ศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาที่

กําหนดในหลักสูตร   

N/A N/A รอยละ 

75 

รอยละ 

75 

รอยละ 

75 

รองวิชาการ                          

รองกิจการตปท.ฯ           

ศบศ.  

มิติคุณภาพการใหบริการ                    

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

บัณฑิต  

WU4-2-7 รอยละความพึงพอใจของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  

รอยละ 

86.80 
รอยละ 

87.40 
รอยละ  

90 
รอยละ  

90 รอยละ  

90 7. สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนควบคูการพัฒนานกัศึกษา

ใหมีคุณภาพ มีความรูคู

คุณธรรม   มีวินยั มีความ

รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  

เปนทั้ง "คนดีและคนเกง" 

รองวิชาการ                         

รองกิจการตปท.ฯ              

ผงย.  

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและ

ทางสังคม  

WU4-3-8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ /กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางสังคม

ที่สอดคลองกับหลักคานิยม 4 ประการ 

“กตัญู รูวินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผูนํา”  

N/A N/A รอยละ  

85 
รอยละ  

90 รอยละ  

95 8. สงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและทาง

สังคมของนักศึกษา  

 

รองกิจการนศ. 

กนศ.                         

ศบศ. 
 WU4-3-9 จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรม

ความเปนผูประกอบการ   

N/A  N/A  500 คน 500 คน 500 คน รองวิจัยฯ 

อวท. 

 WU4-3-10 รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพ  

 

N/A  N/A  รอยละ  

75 
 

รอยละ  

80 
 
 

รอยละ  

90 
9. สงเสริมใหนักศึกษาสอบ      

วัดความรูความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ

เพื่อใหรูจักขีดความสามารถ

ทางวิชาการเมื่อเปรียบเทียบ 

กับผูอื่นทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ และมีเครือขายทาง

วิชาการที่อาจจะทํางานรวมกัน

ในอนาคต 

รองวิชาการ                     

สสถ. 

 WU4-3-11 รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอบผาน Exit  

Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบประกอบ

วิชาชีพ 

N/A  N/A   - รอยละ  

90 
 
 

รอยละ  

90 
รองวิชาการ                     

สสถ.                       

สวท.  

สว.                        

สสท. 

สทก.  

 

 

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

 WU4-3-12 รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผานใบประกอบ

วิชาชีพ  

N/A  N/A  รอยละ  

95 
รอยละ  

95 รอยละ  

95 รองวิชาการ                     

สพบ.                           

สภ.                           

สพศ.                        

สสว.                       

สสธ. 

 WU4-3-13 รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน Exit  Exam 

ของหลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ 

N/A  N/A  - รอยละ  

90 รอยละ  

90 รองวิชาการ                     

สสธ.  

 WU4-3-14 รอยละของนักศึกษาดาน

สังคมศาสตรที่สอบผาน Exit  Exam ของ

หลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบประกอบวิชาชพี  

N/A  N/A  - รอยละ  

90 รอยละ  

90 รองวิชาการ                     

สจก.                          

สศ.                                 

สรน. 

 WU4-3-15 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑ

การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  ตาม

มาตรฐาน TOEIC ต้ังแต 550 คะแนนขึ้นไป

หรือ WUTEP ต้ังแต 72 คะแนนขึ้นไป  

N/A N/A  - รอยละ  

50 

รอยละ  

50 10. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม

ขีดความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

เพื่อใหสอดคลองกับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรตอง

ศึกษาภาษาอังกฤษ อยางนอย 

15 หนวยกิต รวมถึงปฏิรูปการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษและ

จัดทดสอบความสามารถการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรก

เขาทุกคนและกอนสําเร็จการ 

ศึกษาตองผานการทดสอบ

ความสามารถดานการใช

รองกิจการตปท.ฯ       

สพก.              

ศบศ.  

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (Exit Exam) 

 WU4-3-16 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑ

การทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit 

Exam)  

N/A N/A - รอยละ  

90 

รอยละ  

90 11. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม

ขีดความสามารถดานการใช

ภาษาไทยของนักศึกษาโดย

นักศึกษาแรกเขาทุกคนตอง

ทดสอบความสามารถดานการ

ใชภาษาไทยและกอนสําเร็จ

การศึกษาตองผานการทดสอบ

ความสามารถดานการใช

ภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐาน

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit 

Exam)    

รองวิชาการ               

สพก.                                

ศบศ. 

 WU4-3-17 รอยละของนกัศึกษาที่ผานเกณฑ

การทดสอบดานทกัษะดิจิทัล (Exit Exam)     

N/A N/A - รอยละ  

90 

รอยละ  

90 12. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม

ขีดความสามารถดานทักษะ

ดิจิทัล (Digital Literacy) ของ

นักศึกษา โดยนกัศึกษาแรกเขา

ทุกคนตองทดสอบความ 

สามารถดานทักษะดิจิทัลและ

กอนสําเร็จการศึกษาตองผาน

การทดสอบความสามารถดาน

ทักษะดิจิทัลตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (Exit Exam)  

 

  

รองวิชาการ                 

ศบศ.  

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมลูพ้ืนฐาน (ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติการพัฒนาองคการ                        

4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนกัศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ  

WU4-4-18 รอยละของจาํนวนการรับ

นักศึกษาตามแผน  

 

N/A N/A รอยละ 

80 

รอยละ 

80 รอยละ 

80 13. ปรับปรุงยุทธศาสตรและ

เกณฑการรับนักศึกษาใหมี

ความหลากหลาย ตรงตาม

ความตองการของหลักสูตร 

และสอดคลองกับสภาพการ

เปล่ียนแปลงประชากรของ

ประเทศ รวมถึงพิจารณา

คาธรรมเนียมการศึกษาให

เหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 

โดยกําหนดใหสอดคลองกับการ

ลงทุนและผลตอบแทนของ

บัณฑิต  

รองวิชาการ                   

รองกิจการตปท.ฯ                

ศบศ.  

 WU4-4-19 รอยละของนักเรียนจากโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ     

รอยละ 

21.56 

รอยละ 

43.38 

รอยละ  

45 

รอยละ  

50 
 

รอยละ  

55 
 

14. สรางกลไกดึงดูดใหคนเกง

เขามาเรียนใหมากที่สุดโดย 

เฉพาะคนเกงทุกคนจะตองได

เรียนที่มหาวิทยาลัย 

รองวิชาการ                          

รองกิจการตปท.ฯ                

ศบศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแหงความสุข 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                 ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. มหาวิทยาลัยมภีาพลักษณเมือง

มหาวิทยาลัยสีเขยีวแหงความสุข   

WU5-1-1 รอยละของคะแนนผลการประเมิน

ตามเกณฑ UI  GreenMetric ที่สูงขึ้นเทียบกับป

ที่ผานมา  

4,600 

คะแนน 

4,975 

คะแนน 

รอยละ 

10 

รอยละ  

10 รอยละ 

10 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรมร่ืนสวยงามในระดับแนว

หนาของมหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะการพัฒนา

อุทยานพฤกษศาสตรใหเปน

แหลงเรียนรูและพักผอนของ

นักศึกษาและประชาชน 

รองบริหาร                 

คมข.  

      

 
2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา 

(Maintenance  System) ทั้ง

อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมให

เปนไปตามมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยระดับสากล   

 

      

 
3. มีการจัดการของเสีย ขยะและ

น้ําใหมีประสิทธภิาพและสอด 

คลองกับหลักการรีไซเคิลและ

เกิดประโยชนสูงสุด เนนให

บุคลากรทุกสวนมีความรูในการ

กําจัดขยะที่ถกูตองและนําน้าํเสีย

มาใชประโยชนในการรดน้ําไม

ดอกไมประดับทั่วมหาวิทยาลัย 

 

      

 
4. การจัดการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มี

ประสิทธิภาพและการจัดที่จอด

รถใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทํา

ที่จอดรถทุกประเภทใหเปน

 

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                 ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

ระเบียบเรียบรอยไมเกะกะ 

เพื่อใหสามารถใชงานไดโดย 

สะดวก  รวมถึงใหความสําคัญ

กับการใชรถใชถนนอยาง

ปลอดภัย 

มิติคุณภาพการใหบริการ                      

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ

ตอการที่เรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัย  

                                                              

   

WU5-2-2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอส่ิงสนับสนุนการใชชีวิตในมวล.   

N/A  รอยละ  

99 
รอยละ  

85 
รอยละ  

90 รอยละ  

95 5. เสริมสรางบรรยากาศเมือง

มหาวิทยาลัย เพื่อใหนกัศึกษา

และบุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยู

ในมหาวิทยาลัย โดยสรางส่ิง

อํานวยความสะดวกใหครบถวน

เหมือนชุมชนเมือง ซ่ึงจะสอด 

คลองกับการเปน Residential 

University   

6. เรงปรับปรุงโครงสรางความ

จําเปนพื้นฐานทางกายภาพและ

สภาพแวดลอมที่เกีย่วของกับการ

ใชชีวิตและความเปนอยูของ

นักศึกษา บุคลากรและบุคคล 

ภายนอกที่เขามาติดตองานกับ

มหาวิทยาลัย 

รองกิจการนศ.             

กนศ.  

 WU5-2-3 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ส่ิงสนับสนุนการใชชีวิตในมวล.  

N/A  รอยละ  

78.03 
รอยละ  

80 
รอยละ  

80 รอยละ  

80 รองบริหาร                 

ทมอ. 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสราง

บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแหง

ความสุข  

WU5-3-4 ประสิทธิภาพการใชไฟฟาตาม

มาตรฐานการใชไฟฟาในกลุมอาคารประเภท

สถานศึกษาของกระทรวงพลังงาน  

N/A N/A ตํ่ากวา

เกณฑ 

Econ 

Level 

ไมนอย

กวารอย

ละ 30  

ตํ่ากวา

หรือ

เทากับ

เกณฑ 

ZEB 

Level 

ตํ่ากวา

หรือ

เทากับ

เกณฑ 

ZEB 

Level 

7. เรงรัดการซอมบํารุงอาคาร

สถานที่  หองทดลองและหอง 

ปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางสมบูรณ

ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน                                                             

ตลอดจนเปนที่เชื่อถือตอ

บุคลากรภายในและตอผูมาเยือน 

รองบริหาร                 

คมข.  

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                    ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือ   

ที่เขมแข็งและสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  

WU6-1-1 จํานวนทุนวิจยัจากภายนอกเพื่อ

วิจัยและบริการวิชาการแกสังคม   

120.23   

ลานบาท 

269.18   

ลานบาท 
100 

ลานบาท  
100 

ลานบาท 100 

ลานบาท 1. แสวงหาทุนวจิัยทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ระหวางประเทศ รวมถึงเสริม 

สรางความสัมพันธอันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม 

โดยเฉพาะการวิจยัและบริการ

วิชาการเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน สังคม  

รองวิจัยฯ 

สวน.                           

สวส.                          

ศบว.                               

อวท.       

 WU6-1-2 จํานวนโครงการที่ไดรับ

งบประมาณจากภายนอก  

34 

โครงการ 

196 

โครงการ 
200 

โครงการ 
200 

โครงการ 200 

โครงการ 2. สรางเครือขายและพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจยัและ

บริการวิชาการเชิงบูรณาการ  

ที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิง

พื้นที่และเชิงประเด็น 

รองวิจัยฯ 

สวน.                         

สวส.                             

ศบว.                                 

อวท. 
 WU6-1-3 จํานวนบทความที่มีความรวมมือ

กับสถาบันตางๆ ในตางประเทศ 

(International Collaboration)  

N/A N/A 35 เร่ือง 37 เร่ือง 39 เร่ือง 3. เสริมสรางเครือขายความ 

สัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชนและเครือ 

ขายอุดมศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เพื่อรวมกัน

พัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้ง

ดานการเรียนการสอน การวิจยั 

การบริการวิชาการ และอื่นๆ 

รองวิจัยฯ 

สวน.                                

สวส. 

 WU6-1-4 จํานวนบทความที่มีความรวมมือ

ระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันอืน่

ภายในประเทศ (Academic-Corporate 

Collaboration)  

N/A N/A 105 เร่ือง 110 เร่ือง 115 เร่ือง รองวิจัยฯ 

สวน.                               

สวส. 

 WU6-1-5 รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ 

Active เปนประโยชนและเสริมสรางการ

พัฒนาใหมวล.  

รอยละ 

97.30 

รอยละ 

98.57 

รอยละ 

98 

รอยละ 

98 

รอยละ 

98 

รองกิจการตปท.ฯ      

ศกน.  

มิติคุณภาพการใหบริการ 

2. เครือขายภายในและภายนอกไดรับ

ประโยชนจากการดําเนินงานของ

WU6-2-6 จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร 

/ส่ือ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 

Life long learning  

99,991 

คน 

413,459 

คน 

400,000 

คน 

450,000 

คน 

500,000 

คน 

รองวิชาการ                        

รองกิจการตปท.ฯ         

รองวิจัยฯ 

 



 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                                    ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มหาวิทยาลัย   รองวางแผนฯ                 

ศบว.                            

ศบส.                          

ศนร.                                

อพศ.               

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือ 

กับเครือขายทั้งในและตางประเทศ 

WU6-3-7 รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนตอ

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด  

รอยละ  

2.54 

 

รอยละ  

5.21 
รอยละ   

5 
รอยละ   

6 รอยละ   

7.5 4. มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 

คณาจารยและบุคลากร 

(Student & Staff Mobility) 

กับสถาบันการศึกษาและสถาน

ประกอบการในตางประเทศ 

รองกิจการตปท.ฯ         

รองวิชาการ                

ศกน.                                 

ศบศ.      
 WU6-3-8 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียน  

ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด  

รอยละ  

10.65 

 

รอยละ  

10.82 
รอยละ    

15 
รอยละ    

15 
รอยละ    

15 
รองกิจการตปท.ฯ        

รองวิชาการ                 

ศกน.                               

ทมอ.  
 WU6-3-9 จํานวนการจัดประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ  

N/A N/A 15 คร้ัง 15 คร้ัง 15 คร้ัง 5. จัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เพือ่เปนเวทีในการ

นําเสนอผลงานวิจัยและแลก 

เปล่ียนความรูระหวางนักวจิัย

และผูสนใจ โดยจัดใหมีการ

ประกวดผลงานวจิัยดีเดนเพื่อ

เผยแพรในวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

รองกิจการตปท.ฯ        

รองวิชาการ                           

รองวิจัยฯ   

สํานักวิชา /วิทยาลัย                          

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขนั 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                      

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

และแขงขันได   

WU7-1-1 รอยละของเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  

รอยละ

29.96 

รอยละ

6.01 

รอยละ   

5 

รอยละ  

5 

รอยละ  

5 

1. จัดทําโครงการและแผนการ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอด 

คลองกับนโยบายการพัฒนา

ประเทศ  

รองวางแผนฯ                       

ผงย.  
 WU7-1-2 รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน  

N/A รอยละ  

99.40 

รอยละ  

85 

 

รอยละ  

85 

 

รอยละ  

85 

 

รองวางแผนฯ                       

ผงย.  

 WU7-1-3 รอยละของตัวชีว้ัดความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินอยูในระดับ

ปกติ  

N/A N/A รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

2. ปรับปรุงการบริหารความ

เส่ียงใหเปนเคร่ืองมือในการสง

สัญญาณการเตือนภยัแก

ผูบริหารไดอยางทันการและ

สามารถลดความเส่ียงไดตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

รองวางแผนฯ                       

ผงย. 

มิติคุณภาพการใหบริการ                    

2. มีสินทรัพยที่สรางมูลคาและคุณคา

เพิ่มขึ้น   

WU7-2-4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่น

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

21 เร่ือง 28 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 3. แสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์

หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ

นําไปตอยอดเพื่อผลประโยชน

ทางธุรกิจในอนาคต 

รองวิจัยฯ 

อวท.  

 WU7-2-5 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน  

 

2.60  

ลานบาท 

3.19 

ลานบาท 
  3.5 

ลานบาท 
  4 

ลานบาท   4 

ลานบาท รองวิจัยฯ 

อวท. 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                         

3. มีการบริหารจัดการงบประมาณและ

สินทรัพยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    

WU7-3-6 รอยละของการดําเนินงานและการ

ใชจายงบประมาณตามแผนปฏบิัติการ

ประจําป  

N/A  

 

รอยละ  

98   

 

 

รอยละ  

90 

 

รอยละ  

90 

 

รอยละ  

90 

 

4. ปรับปรุงระบบการใชจาย

งบประมาณและกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางใหมีความรวดเร็ว 

โดยเฉพาะการใชงบลงทุน

รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใช

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

รองวางแผนฯ                       

ผงย. 

 WU7-3-7 รอยละของการใชจายงบลงทุนและ

งบครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณ

แผนดิน  

รอยละ  

100 

รอยละ  

98.96 

รอยละ  

90 

รอยละ  

90 

รอยละ  

90 

รองบริหาร                        

พด. 

 



 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                               ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

 WU7-3-8 รอยละของเงินรายไดจากการ

บริหารสินทรัพยตอเงินรายไดทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)  

รอยละ     

7.57 

รอยละ    

4.32 
รอยละ     

5 
รอยละ     

5 
รอยละ     

5 
5. มีการบริหารสินทรัพยและ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อ

สรางโอกาสใหมๆ ใหกับ

มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทาํแผน

แมบทในการใชประโยชนจาก

ที่ดินของมหาวิทยาลัยอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ

ประโยชนในการศึกษาวิจัยและ

จัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพือ่

เปนรายไดสนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน

อนาคต  

รองวางแผนฯ                    

ศบท. 

มิติการพัฒนาองคการ                           

4. มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพื่อ

สรางรายไดเพิ่มขึ้น  

WU7-4-9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

ลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอกที่สรางรายได

เพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย  

2 

โครงการ 

    7 

โครงการ 
 3 

โครงการ 
3 

โครงการ 3 

โครงการ 6. แสวงหาแหลงเงินทุนจาก

การบริจาค และใชนโยบาย

หุนสวนภาครัฐและเอกชน 

(Public Private Partnership) 

เพื่อสงเสริมใหเอกชนเขารวม

ลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการ

สรางศูนยบริการนักศึกษาตาม

แนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

รองวางแผนฯ                         

ศบท.                    

 

 

 

 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสงูและเปนเสาหลกัดานสขุภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                             ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. ศูนยการแพทยมีสวนสําคัญในการ

สนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นทีภ่าคใตเพื่อ

ความเปนเลิศสูสากล  

WU8-1-1 จํานวนผูเขารับบริการศูนย

การแพทย  

 

24,332 

คน  

46,943 

คน 
55,000 

คน 
120,000 

คน 120,000 

คน 1. สรางความรวมมือกับทกุภาค

สวนทั้งในและตางประเทศเพื่อ

แสวงหาบุคลากร องคความรู 

เทคโนโลยี และนาํเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาใหบริการใน

ศูนยการแพทย รวมถึงจัดต้ัง

กองทุนพัฒนาเคร่ืองมือทาง

การแพทยเพื่อใหบริการทาง

การแพทยที่ทันสมัย   

รองวางแผนฯ                 

ศกพ.   

 WU8-1-2 จํานวนการใหบริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ   

12  

กิจกรรม  

13  

กิจกรรม 

17  

กิจกรรม 
18  

กิจกรรม 18  

กิจกรรม 2. มีการบูรณาการการวจิัยทาง         

การแพทยของวิทยาศาสตร

สุขภาพรวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน 

โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุ

ศาสตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย  

รองวางแผนฯ                          

รองวิจัยฯ                    

ศบว.                                

ศกพ.      

มิติคุณภาพการใหบริการ                      

2. ประชาชนในพื้นที่ภาคใตไดรับบริการ   

ที่ดีจากศูนยการแพทย  

WU8-2-3 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการศูนยการแพทย  

รอยละ 

89.09  

รอยละ 

86 
รอยละ  

85 
รอยละ  

85 รอยละ  

85 3. สงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการ 

รองวางแผนฯ                               

ศกพ.  
       4. สงเสริมใหศูนยการแพทยเปน

แหลงเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนและ

ทางการแพทย  รวมถึงติดตอ

สมาคมแพทยไทยในอเมริกาและ

ในตางประเทศใหมาชวยงานศูนย

การแพทยอีกทางหนึ่ง 

 

 



 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                             ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน                        

3. มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากร

ทางการแพทย  

WU8-3-4 รอยละของการดําเนินงาน

โครงการกอสรางศูนยการแพทย ระยะที่ 2 

ไดตามงวดงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

จากรัฐบาล  

รอยละ 

78.71 

รอยละ 

96.67  
รอยละ  
100 

รอยละ  
100 รอยละ  

100 5. เรงรัดโครงการกอสรางอาคาร

ศูนยการแพทยพรอมระบบ

สาธารณูปการ  รวมถึงการ

กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  

ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและ

วัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัย    

กําหนดไว   

รองบริหาร                        

อค. 

มิติการพัฒนาองคการ                       

4. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองค

ความรูทางการแพทย  

WU8-4-5 รอยละของบุคลากรทาง

การแพทยที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง  

รอยละ   

3.95  

รอยละ   

12.06 
รอยละ    

15 
รอยละ    

15 รอยละ    

15 6.  มุงเนนการศึกษาปญหา

สุขภาพในพื้นที ่(Area-based 

research)  ที่เนน long term 

follow up  เพื่อสรางนวัตกรรม

และเปนตนแบบในระดับ

นานาชาติ 

รองวางแผนฯ                              

ศกพ. 

     

  
7. มุงเนนการบูรณาการงานการ

วิจัย การเรียนการสอนและการ

ใหบริการการรักษา  โดยมีแหลง

ปฏิบัติการทางการวจิัยและฝาย

ใหบริการการศึกษาวจิัยภายใต

โครงสรางของศูนยการแพทย 

(Teaching and research 

hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาล   

ที่แตกตางจากโรงพยาบาล   

ระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป 

 

 WU8-4-6 จํานวนศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ  

5 ศูนย

(ศูนยเปน

เลิศดาน

6 ศูนย

(ศูนยเปน

เลิศดาน

-

  

1 ศูนย

  

2 ศูนย 8. จัดต้ัง Excellent center    

1) ดานมะเร็ง 2) โรคหัวใจและ

หลอดเลือด 3) เวชศาสตรผูสูงวัย

รองวางแผนฯ                       

ศกพ. 

 



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                             ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

วิจัย)

  

วิจัย)

 

   

และการดูแลผูปวยแบบประคับ 

ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 

5) Traveling medicine (รวม

การบูรณาการทางการแพทย 

ภาษา การทองเที่ยว ระบบการ

เคล่ือนยาย ขนสง เปนตน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสขุภาพ  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร           ตัวชี้วัดหลัก                             ขอมูลพ้ืนฐาน(ผล) คาเปาหมายรายป (แผน) กลยุทธ ผูกํากับ/ผูรายงาน

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 

มิติประสทิธิผลตามพันธกิจยุทธศาสตร                     

1. นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการ

แขงขันดานกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น  

WU9-1-1 จํานวนรายการแขงขันหรือ

รางวัลดานกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเขา

รวมหรือไดรับ   

56

รายการ  

/รางวัล 

48  

รายการ  

/รางวัล 

45 

รายการ/

รางวัล 

50 

รายการ/

รางวัล 
50 

รายการ/

รางวัล 
1. พัฒนานักศึกษาเขาสูการ

แขงขันทั้งกีฬาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง

สรางความรวมมือดานการกีฬา

และสุขภาพกับหนวยงาน

ภายนอก 

รองกิจการนศ.              

กนศ.  

มิติคุณภาพการใหบริการ                               

2. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดี

ตามเกณฑมาตรฐาน  

WU9-2-2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรมหรือเขารับบริการมีคา BMI อยูใน

เกณฑปกติ  

N/A รอยละ  

68.50 

รอยละ  

85 
รอยละ  

85 รอยละ  

85 2. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและ

สุขภาพของสํานักวิชา องคการ

นักศึกษา สภานกัศึกษาและ

สโมสรนักศึกษา โดยใหนกัศึกษา

เขารวมกิจกรรมอยางทัว่ถึงทั้ง

เพื่อสุขภาพและการฝกฝนให

นักศึกษามีจิตใจเปนนกักีฬา   

และเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 

รองกิจการนศ.              

กนศ.   

มิติการพัฒนาองคการ                           

3. สนามกีฬามีความพรอมในการรองรับ

การแขงขันกีฬาระดับชาติ  

WU9-3-3 จํานวนรายการแขงขันกีฬา

ระดับชาติ  

N/A N/A 3 รายการ 5 รายการ 7 รายการ 3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ

อุปกรณการเรียนการสอนดาน

การกีฬาและสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพ ทันสมยัและ  

พรอมใชงาน 

รองกิจการนศ.              

กนศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ผานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผูรับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคท่ี 1 ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ชวยพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได  

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. ขับเคล่ือนงานวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไก

ศูนยความเปนเลิศ สํานักวิชา วิทยาลัย 

สถาบันวิจยัและแผนบูรณาการ ชุดโครง 

การที่มีผลกระทบสูง 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา                                              

1.1 โครงการวิจยั พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี 

1.1.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา  

1.1.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร 

1.1.3 กิจกรรมการพัฒนานกัวิจยัและกจิกรรมสงเสริมการวิจัย                                                            

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ  

1.2.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

1.2.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร 

1.2.3 กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการวิจัย                                                                 

                                      

1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ 

3. จํานวนเงินทุนภายนอก (เขา

ระหวางป)  
4. จํานวนการไดรับการอางอิง

บทความที่ตีพิมพในวารสารใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ            

5. จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารทางวิชาการระดับนานา 

ชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ 

Web of Science 

 

   สวน.                                              

สวส. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

2. แผนงานบูรณาการสงเสรมิการวิจยัและนวัตกรรม                               

2.1 โครงการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรางองคความรูพื้นฐานของ

ประเทศ 

2.1.1 โครงการ…                                                                      

2.2 โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

2.2.1 โครงการ…                                                                       

 

 

 

1. จํานวนโครงการวิจัย                 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ     
   สวน.                                              

สวส. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 
หนวยงานที่เกีย่วของ 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

2. พัฒนางานวิจยัและผลิตผลงานวจิัย

รวมกับภาคเอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐานนวัตกรรม 

โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนกลไกประสาน 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา  

1.1 โครงการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

1.1.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

1.1.5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแกภาคเอกชน 

1.1.6 กิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี

สูชุมชนฐานราก 

1.1.7 กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิง

พาณิชย                                                   

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ 

1.2.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

1.จํานวนผลงานวิจยัที่นําไปพัฒนาตอ

ยอด 

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

จากการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี   

   อวท. 

สวน. 

สวส. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

เปาประสงคท่ี 2 ชุมชน สังคมไดรับประโยชนจากผลงาน วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน

การใหบริการแกสังคมเพื่อการแกไขปญหา

เทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่นภาคใต และ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ

เอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม                                   

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

3.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการผานส่ือชองทาง

ตางๆ                                       

3.2 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  

3.2.1 โครงการ...                        

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ                                  
2. จํานวนผูรับบริการ                      

3. รอยละความพงึพอใจของ

ผูรับบริการ                                 

4. รอยละของผูรับบริการที่สามารถ

นําความรูไปใชประโยชน                

   ศบว. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม                                          

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

3.1.2 โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับ

ชุมชน 

 

1.จํานวนองคความรูจากโครงการ

บริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชน 

2 จํานวนผลงานที่นาํไปใชประโยชน

ตามความตองการของชุมชน สังคม 

   ศบว. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

 3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม                                          

3.3 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราช   

ดําริฯ   

3.3.1 โครงการ...                                                      

1. จํานวนโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

2. รอยละความสําเร็จโครงการตาม

แผนที่วางไว                                                                               

   อพศ. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

4. เปนศูนยกลางของการทํานบุํารุง รักษา

และการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคใต รวมถึงจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะ

และวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิต 

ศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่เนนการทํา

วิทยานพินธเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

สมรรถนะในการคนควาวิจยัดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึกยิ่งขึ้น 

4. แผนงานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม                               

4.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1.1 กิจกรรมสงเสริมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1.2 กิจกรรมการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.3 กิจกรรมงานอุทยานโบราณคดี  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม                                      

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม                             

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานุ

บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม                                    

4. รอยละผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

5. รอยละของโครงการที่บรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ                  

6. รอยละของโครงการ/กจิกรรมที่

แลวเสร็จตามเวลาทีก่ําหนด 

 

   อวว. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปาประสงคท่ี 3  มีการพัฒนาอาจารยเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนนุการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. เสริมสรางบรรยากาศวิชาการและ

ขับเคล่ือนการวิจยัโดยนักวิชาการ ผาน

กลไกสภานักวิจยั และสงเสริมความพรอม

และสนับสนุนทุนในการทํางานวิจยัและการ

เขียนตํารา รวมถึงสงเสริมใหอาจารยมี

ความเปนอิสระและเปนผูนําในทางวิชาการ 

โดยเฉพาะใหเปนแนวหนาในการเสริมสราง

ความโดดเดนของแตละสาขาวิชา 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา                                               

1.1 โครงการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  

1.1.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร  

1.1.3 กิจกรรมการพัฒนานักวิจยัและกจิกรรมสงเสริมการวิจัย

1.1.4 กิจกรรมดําเนินโครงการวิจัยใหม 

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ  

1.2.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร 

1.2.3 กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะการวิจัย                                                               

1.2.4 กิจกรรมดําเนินโครงการวิจัยใหม 

  

                             

1. จํานวนโครงการวิจัย                 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ    

3. รอยละของอาจารยประจาํที่ผลงาน 

วิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ 

ISI ตอจํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                                  

สวน.                                            

สวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบ

และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง                                            

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.1 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. จํานวนหนวยงานที่เขารับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               

2. รอยละของหนวยงานที่มกีารนํา

ขอมูล SAR เขาระบบฐานขอมูล 

CHEQA Online ตามที่ สกอ.กาํหนด 

3. ระยะเวลาการนําผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในใหกับ สกอ. 

พรอมนําเขาระบบฐานขอมูล CHEQA 

Online                                         

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร                                 

5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสํานักวิชา  

  

   ศนร. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

(Participative Management) เปนกลไก

สําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคี

ของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคม

มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย 

6. แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร                                   

6.1 โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากร  

6.1.1 กิจกรรมพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกร

สมรรถนะสูง  

6.1.2 กิจกรรมการจัดการความรูและสรางเครือขายการ

ทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริการจัดการศึกษา  

7.1.2 กิจกรรมบริการการสอนและการสอบ 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล 

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.1 กิจกรรมผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษา  

8.1.2 กิจกรรมเรียนรูและศึกษาไรพรมแดน  

8.1.3 จัดหาครุภัณฑคอมพวิเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการบริหาร                                                

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง                                            

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.3 กิจกรรมการจัดการทั่วไป 

 

1.รอยละของหนวยงานที่เขารวม

โครงการมีการปรับปรุงประสิทธภิาพ

การทํางาน                                  

2.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา

และบุคลากร 

   ทมอ.  

ศบศ.                                         

ศบส.                                         

ศทท.                                     

กนศ. 

หนวยงานที่เกีย่วของ                                                     

 

 

 

 

 



เปาประสงคท่ี 3 มีการบริหารจัดการงานท่ีรวดเร็ว ทันสมัยและมุงเนนผลงาน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. สงเสริมและพัฒนาการใชระบบ

สารสนเทศใหเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธภิาพสูงสุด เพื่อนําไปสู

การเปน paperless office  

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง                                         

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.2 กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน  

5.1.3 กิจกรรมการจัดการทั่วไป 

1. จํานวนระบบงานสารสนเทศและ

ซอฟแวรประยุกตที่พัฒนาแลวเสร็จ

ตามแผนงานประจําป                     

2. รอยละของระบบงานสารสนเทศ

และซอฟแวรประยุกตทีพ่ัฒนาแลว

เสร็จตามแผนงานประจําป                 

   ศทท.                                                                                 

หนวยงานที่เกีย่วของ                                   

4. ใชระบบ More Effective Monitoring 

ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติให

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลโดยมุงเนนการประเมินผลงาน

แบบวัตถวุิสัย  (Objective) และแบบทมีที่

เปนรูปธรรมมากขึ้น 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง    

5.1.โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

รอยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตาม

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
   ทมอ.                                      

ผงย.       

5. สงเสริมระบบการตรวจสอบและควบคุม

ภายในใหเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน

ของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวย

ความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อให

มหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ   

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง    

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.5 กิจกรรมการควบคุมภายใน 

5.1.6 กิจกรรมดําเนินงานตรวจสอบภายใน  

ผลการประเมินการควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ 
   ผงย. 

ตส 

6. ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลอง

กับแนวทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยในยุคของการเรงรัดการ

เปล่ียนแปลง โดยคํานึงถึงความเทีย่งตรง

ของตัวชี้วัดในการวัด 

 

 

 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง    

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.7 กิจกรรมบริหารยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ 

รอยละของตัวชีว้ัดยุทธศาสตรที่บรรลุ

เปาหมายตามแผน 
   ผงย. 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

7. สงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอม

เกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมี

สวนรวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร 

และชุมชน (Community) โดยบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการทุจริต รวมถงึมี

การพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

และวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ

ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภบิาล 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง    

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง 

5.1.3 กิจกรรมการจัดการทั่วไป  

5.1.8 กิจกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

5.1.9 งานสอบสวนวินัย 

5.2 โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร                                   

6.1 โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากร  

6.1.1 กิจกรรมพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกร

สมรรถนะสูง 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ     

สํานักวิชา    

ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย 
   ตส. 

นตก. 

ทมอ. 

กนศ. 

 

เปาประสงคท่ี 4 บุคลากรมีคุณวุฒิ ความกาวหนาทางวิชาการ และมสีมรรถนะการทํางานท่ีสูงขึ้น 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

8. สงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษา

ตอในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาตอได

ตามแผนของมหาวิทยาลัย      

6. แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร                               

6.1 โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากร   

6.1.3 กิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิพนกังานสายวิชาการ 

1. จํานวนพนกังานสายวิชาการที่

ไดรับทุนจัดสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

2. รอยละของพนกังานและนักเรียน

ทุนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3. รอยละของอาจารยประจาํที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

   ทมอ.                                         

สํานักวิชา/วิทยาลัย                                   

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

9. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตําแหนง  

ทางวิชาการใหเปนไปตามขอกาํหนดของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารยที่ไม

ประสงคจะศึกษาตอ รวมถึงปรับปรุงกลไก

การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพ 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง                                        

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง  

5.1.4 กิจกรรมงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

1. จํานวนพนกังานสายวิชาการที ่   

ยื่นขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ       

2. รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

   ทมอ.                                       

สํานักวิชา/วิทยาลัย                                   

10. สงเสริมใหสํานักวิชาและนักวิชาการเขา

รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูวิชาการ

และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

6. แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร                               

6.1 โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากร  

6.1.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารยนิเทศ  

สหกิจศึกษา 

6.1.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทาํงานแกบคุลากร  

6.1.6 กิจกรรมสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในองคกร 

1. รอยละของบุคลากรที่เขารวม

พัฒนาศักยภาพในการทํางานโดย

มวล.                                     

2. รอยละของบุคลากรที่มีทกัษะการ

ใชภาษาอังกฤษดีขึ้น                                                                   

3. รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

4. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน

ที่มีตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

 

   ทมอ. 

ศสอ. 

สพก.                                 

หนวยงานที่เกีย่วของ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพ่ือมุงสูความเปนสากล 

เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตร การเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ

บัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะ

หลักสูตรที่สงเสริมนวัตกรรมและความ

ตองการของสังคม รวมถึงหลักสูตร           

สหวิทยาการ Dual degree และหลักสูตร

สงเสริมความเปนผูประกอบการฯ 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม   

8.1.4กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําและพฒันาหลักสูตร   

3.แผนงานบริการวชิาการแกสังคม 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

3.1.3 กิจกรรมโครงการคุรุพัฒนา 

1.จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง 

2.จํานวนหลักสูตร Reskill /Upskill 

/Non-degree 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.                                          

ศบว. 

2. กําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาทกุ

สาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับชาติและระดับสากล ทั้งระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

5. แผนงานบริหารจดัการกลาง              

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.1 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหรือ

เทียบเทาระดับดีขึ้นไป   

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                          

ศนร. 

3. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World 

Class University  โดยสรางความเปน

นานาชาติ (Inter nationalization) ในดาน

การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่

เปนจุดเดนของประเทศและสาขาที่ดึงดูด

นักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดลอม

เพื่อการเรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษา

ทัดเทียมระดับสากล 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร        

7.แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.5 กิจกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
   สํานักวิชา/วิทยาลัย                                                                     

บวล. 

ศนร.   

 

 

 



เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหนักศึกษามีทกัษะในการคิด การวิเคราะห 

การสังเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิด

เชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏบิัติ 

8. แผนงานปฏริูปการเรยีนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ  

 

รอยละของอาจารยที่มีผลประเมินการ

สอนไมนอยกวา 4.00   
   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.                                           

 

เปาประสงคท่ี 3 มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เปนสากลและสงเสริมนวัตกรรม    

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหนักศึกษามีทกัษะในการคิด การวิเคราะห 

การสังเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิด

เชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏบิัติ (ตอ) 

8. แผนงานปฏริูปการเรยีนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.1 กิจกรรมผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษา  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ  

8.1.6 กิจกรรมบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

8.1.7 กิจกรรมการใหบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ/ผลิตแพทยเพิ่ม 

8.1.8 กิจกรรมจัดใหบริการการเรียนการสอนและวิจยัดวย

เคร่ืองมือขั้นสูง  

8.1.3 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการบริหาร  

8.1.9 กิจกรรมจัดหาวัสดุเพือ่การบริหารจัดการและการเรียน

การสอนสวนคลังศูนยเคร่ืองมือฯ  

8.1.10 กิจกรรมบริหารศูนยสมารทฟารม 

 

รอยละของรายวิชาที่มกีารจัดการ

เรียนการสอนตามกรอบ UKPSF 
   สํานักวิชา/วิทยาลัย                               

ศนร.  

ศบส.                                        

ศคว.  

 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง (Formative 

Assessment) 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 

รอยละของรายวิชาทีม่กีารประเมิน

ผูเรียนแบบ Formative 

Assessment รายหัวขอ/ รายสัปดาห 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.  

                                      

6. ขยายความรวมมอืกับภาคเอกชน 

โดยเฉพาะความรวมมือกับสถาน

ประกอบการที่มีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการ

สงเสริมโครงการสหกิจศึกษา 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล            

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.11 กิจกรรมดําเนินงานสหกจิศึกษา ประสบการณวิชาชีพ

และฝกงานพิเศษ  

 

รอยละของนักศึกษาที่ไปปฏบิัติสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการระดับ

คุณภาพ (premium) ตอจํานวน

นักศึกษาปฏิบัติสหกจิศึกษาทั้งหมด 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศสอ.                                   

       

 

เปาประสงคท่ี 4 มีการพัฒนาทักษะความรูของอาจารยท่ีไดมาตรฐานสากล  

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

7. มีการพัฒนาทักษะความรูดานการเรียน

การสอนของอาจารยอยางทั่วถึงและ

ตอเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย

สูความเปนสากล 

8. แผนงานปฏริูปการเรยีนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 

รอยละของอาจารยที่ผานการอบรม 

UKPSF หรือ Pre-UKPSF ตอจํานวน

อาจารยทั้งหมด 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.                                           

8. จัดอบรมการเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรอง

สมรรถนะดานการสอนตามกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพ UKPSF ใหกับอาจารยและมีการ

กํากับติดตาม ชวยเหลืออยางตอเนื่อง 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 

 

 

 

รอยละของอาจารยที่ไดรับ 

Fellowship ตอจํานวนอาจารยที่ผาน

การอบรม UKPSF ทั้งหมด 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.                                           

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

9. จัดทําโครงการอบรมพิเศษในการเขยีน

ใบสมัครเพื่อขอรับรองสมรรถนะดานการ

สอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชพี UKPSF 

ใหกับอาจารยทีย่ังไมผานการอบรม UKPSF 

8. แผนงานปฏริูปการเรยีนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.5 กิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวิชาการ 

 

จํานวนอาจารยที่ยังไมผานการอบรม 

UKPSF แตไดรับ Fellowship 
   สํานักวิชา/วิทยาลัย                              

ศนร.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีศักยภาพ เปนคนดีคนเกง และมขีีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิต /การเปนบัณฑิต “คนดี” 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ    

สํานักวิชา 

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา                                    

2. รอยละของนักศึกษาที่มีคะแนน 

passport ความดีผานเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

   กนศ.                               

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษาที่ทําผิด

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีระบบดูแลและใหคําปรึกษานกัศึกษา

ผาน Smile & Smart Center รวมกับ

สํานักวิชา 

 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

7.1.5 กิจกรรมการแนะแนวนักศึกษา  

 

รอยละของนักศึกษาที่ทําผิดระเบยีบ

ของมหาวิทยาลัย 
   กนศ.                               

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

4. สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เพือ่สรางแรงบันดาลใจให

นักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสู

ความสําเร็จ 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ    

สํานักวิชา      

9. แผนงานจัดการศึกษา                                        

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

9.1.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.1.2 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 

9.2 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

9.2.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.2.2 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 

 

จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                                                                                           

กนศ. 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. มีศูนยติวเตอร (Tutor Center) เพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานการเรียนของนักศึกษา 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.5 กิจกรรมการแนะแนวนักศึกษา 

 

รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน 

(พนสภาพจากผลการเรียน)                
   สํานักวิชา/วิทยาลัย                                                                                           

กนศ. 

6. มีระบบดูแลนักศึกษาแบบใกลชิดผาน

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                        

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ    

สํานักวิชา      

9. แผนงานจัดการศึกษา                                        

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

9.1.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.1.2 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี                                           

9.2 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

9.2.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.2.3 กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี                                       

รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาที่

กําหนดในหลักสูตร 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย                                                         

ศนร. 

 

 9. แผนงานจัดการศึกษา                                        

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

9.1.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                                           

9.1.4 กิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ  

9.2 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

9.2.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                                           

9.2.4 กิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ  

 

รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไมเกิน

ระยะเวลาทีก่ําหนดในหลักสูตร   

   สํานักวิชา/วิทยาลัย 

บวล. 

ศนร. 

 

  

 

 



 

เปาประสงคท่ี 2 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

7. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนควบคู

การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูคู

คุณธรรม   มีวินยั มีความรับผิดชอบ มจีิต

สาธารณะ  เปนทั้ง "คนดีและคนเกง" 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ     

สํานักวิชา                                                             

9. แผนงานจัดการศึกษา                                        

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

9.1.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.1.2 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

9.1.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 9.2 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

9.2.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

9.2.2 กิจกรรมจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                                                 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล              

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.12 กิจกรรมดําเนินงานพัฒนาอาชีพ 

รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มี

ตอผูสําเร็จการศึกษา 
   สํานักวิชา/วิทยาลัย 

กนศ. 

ศสอ. 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงคท่ี 3 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและทางสังคม 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

8. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.3 กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของ     

สํานักวิชา                                                                                                                           

3 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

3.1.3 กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ /กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

ทางสังคมที่สอดคลองกับหลักคานิยม 

4 ประการ “กตัญู รูวินยั ใจอาสา 

พัฒนาภาวะผูนํา” 

2. จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรม

ความเปนผูประกอบการ   

   กนศ. 

อวท. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

9. สงเสริมใหนักศึกษาสอบวัดความรู

ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการ/

วิชาชีพ เพื่อใหรูจักขีดความสามารถทาง

วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขาย

ทางวิชาการที่อาจจะทํางานรวมกันใน

อนาคต 

9 แผนงานจัดการศึกษา                                                 

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

9.1.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี                                                           

9.1.5 กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

9.1.6 กิจกรรมสอบวัดความรูกอนสําเร็จการศึกษา (Exit 

Exam)  

9.2 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

9.2.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี                                                           

9.2.3 กิจกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอบ

ผานใบประกอบวิชาชพี                                        

2. รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอบ

ผาน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขา

ที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ                                     

3. รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพ 

4. รอยละของนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบผาน Exit  

Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบ

ประกอบวิชาชีพ                             

5. รอยละของนักศึกษาดาน

สังคมศาสตรที่สอบผาน Exit  Exam 

ของหลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบประกอบ

วิชาชีพ 

   สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

10. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกาํหนดให

ทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษาอังกฤษอยาง

นอย 15 หนวยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาแรกเขาทุกคนและกอนสําเร็จการ 

ศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถ

ดานการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.6 กิจกรรมทดสอบความรูพื้นฐานของนักศึกษา 

7.1.7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและจัดสอบ   

วัดความรูภาษาอังกฤษ                                                        

รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  

ตามมาตรฐาน TOEIC ต้ังแต 550 

คะแนนขึ้นไปหรือ WUTEP ต้ังแต 72 

คะแนนขึ้นไป 

 

   สพก. 

ศบศ.                                         

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

11. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานการใชภาษาไทยของ

นักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเขาทุกคนตอง

ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทย

และกอนสําเร็จการศึกษาตองผานการ

ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทย

ตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(Exit Exam)    

 

 

 

 

 

 

 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.6 กิจกรรมทดสอบความรูพื้นฐานของนักศึกษา 

 

รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ

ทดสอบดานการใชภาษาไทย (Exit 

Exam) 

   ศบศ. 

สพก. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

12. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีด

ความสามารถดานทักษะดิจิทัล (Digital 

Literacy) ของนักศึกษา โดยนักศึกษาแรก

เขาทุกคนตองทดสอบความสามารถดาน

ทักษะดิจิทัลและกอนสําเร็จการศึกษาตอง

ผานการทดสอบความสามารถดานทักษะ

ดิจิทัลตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (Exit Exam)   

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                   

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.6 กิจกรรมทดสอบความรูพื้นฐานของนักศึกษา 

รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการ

ทดสอบดานทักษะดิจิทัล (Exit 

Exam)     

   ศบศ. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

เปาประสงคท่ี 4  มีกระบวนการรับและคัดเลือกนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

13. ปรับปรุงยุทธศาสตรและเกณฑการรับ

นักศึกษาใหมีความหลากหลาย ตรงตาม

ความตองการของหลักสูตร และสอดคลอง

กับสภาพการเปล่ียนแปลงประชากรของ

ประเทศ รวมถึงพิจารณาคาธรรมเนียม

การศึกษาใหเหมาะสมกบัแตละสาขาวิชา 

โดยกําหนดใหสอดคลองกับการลงทุนและ

ผลตอบแทนของบัณฑิต 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                  

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.8 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษามวล.  

7.1.9 กิจกรรมดําเนินการรับนักศึกษา  

7.1.10 กิจกรรมดําเนินงานทุนการศึกษา  

7.1.11 กิจกรรมทุนวิทยวลัยลักษณ  

7.1.12 กิจกรรมทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพ   

เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

7.1.13 กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบณัฑิตศึกษานานาชาติ                                               

1. จํานวนนกัศึกษาที่เขาใหม                   

2. รอยละของจาํนวนนักศึกษาที่เขา

ใหมตอจํานวนนกัศึกษาที่ประกาศรับ 

3. จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ไดรับทุน                                                 

4. จํานวนทุนนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา                                   

5. จํานวนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

นานาชาติ                                     

6. รอยละของจาํนวนการรับนักศึกษา

ตามแผน 

 

 

 

   ศบศ.                                  

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

บวล. 

กนศ. 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

14. สรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียน

ใหมากที่สุดโดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตอง

ไดเรียนที่มหาวิทยาลัย 

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                    

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.14 กิจกรรมการส่ือสารและประชาสัมพันธภาพลักษณ 

ของมหาวิทยาลัย  

7.1.15 กิจกรรมการส่ือสารภาพลักษณองคกร                                   

7.1.16 โครงการ Walailak Facebook Live on Air               

7.1.17 โครงการ Walailak Young Ambassador Camp                    

7.1.18 โครงการ Seed Camp                                                 

7.1.19 โครงการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม 

 

 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักศึกษาที่รับเขาใหม                       

2. จํานวนกลุมเปาหมายที่เขาถึง

ชองทางการเผยแพรตอเดือนผาน 

Walailak Channel และ Walailak  

Facebook Live on Air                   

3. รอยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่

มีชื่อเสียงเขาศึกษาตอ     

   ศบศ.                                   

บวล. 

กนศ. 

สสอ.  

ศนร.                                 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน

ของมหาวิทยาลัยใหมีความรมร่ืนสวยงามใน

ระดับแนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยาน

พฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูและ

พักผอนของนักศึกษาและประชาชน 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว 

แหงความสขุ                                                                 

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.1 กิจกรรมงานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน  

10.1.2 กิจกรรมงานเรือนเพาะชาํและปุยหมัก                                                        

10.1.3 กิจกรรมโรงเรือนและขยายพันธุพืช  

10.1.4 กิจกรรมรวบรวมพันธุพืชเพื่อจัดหมวดหมูพืชในอุทยาน

พฤกษศาสตร  

1.จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการออกแบบ

และปรับปรุงภูมิทัศน                    

2. จํานวนพันธุไมที่เพาะชาํ                         

3. จํานวนผูเขามาใชบริการแหลง

เรียนรู                                         

4. รอยละของคะแนนผลการประเมิน

ตามเกณฑ UI  GreenMetric ที่สูงขึ้น

เทียบกับปที่ผานมา                                                                                                                  

   คมข. 

อพศ. 

2. ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา 

(Maintenance  System) ทั้งอาคาร

สถานที่และส่ิงแวดลอมใหเปนไปตาม

มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล   

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว 

แหงความสขุ                                                                

10.1 โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.5 กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/

ระบบสาธารณูปการ 

10.1.6 กิจกรรมงานตัดหญา ตัดแตงตนไม งานบํารุงรักษา  

ภูมิทัศน  

1. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการบํารุงรักษา 

ภูมิทัศน                                         

2. รอยละความสําเร็จของการซอม

บํารุงครุภัณฑ                           

3. ประสิทธิภาพการใชไฟฟาตาม

มาตรฐานการใชไฟฟาในกลุมอาคาร

ประเภทสถานศึกษาของกระทรวง

พลังงาน                                                                                                                                            

   อค. 

สภส. 

3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้าํใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรี

ไซเคิลและเกิดประโยชนสูงสุด เนนให

บุคลากรทุกสวนมีความรูในการกาํจัดขยะที่

ถูกตองและนําน้าํเสียมาใชประโยชนในการ

รดน้ําไมดอกไมประดับทั่วมหาวิทยาลัย 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว

แหงความสขุ                                                              

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.7 กิจกรรมงานกาํจัดขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ  

10.1.8 กิจกรรมโรงผลิตน้ําประปา 

10.1.9 กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ    

และส่ิงแวดลอม 

1. จํานวนขยะทัว่ไปที่กําจัดได 

2. จํานวนขยะติดเชื้อที่กาํจัดได                          
   คบส. 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให

เปนระบบที่มีประสิทธภิาพและการจัดที่

จอดรถใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทําทีจ่อด

รถทุกประเภทใหเปนระเบียบเรียบรอยไม

เกะกะ เพือ่ใหสามารถใชงานไดโดยสะดวก  

รวมถึงใหความสําคัญกับการใชรถใชถนน

อยางปลอดภัย 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว

แหงความสขุ                                                                 

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.10 กิจกรรมงานบริการยานพาหนะ/บริการยานพาหนะ 

(รถไฟฟา) 

 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ    คมข. 

 

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการท่ีเรียนรูอยูอาศัยในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. เสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรใชชีวิตสวน

ใหญอยูในมหาวิทยาลัย โดยสรางส่ิงอํานวย

ความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง 

ซ่ึงจะสอดคลองกับการเปน Residential 

University                  

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.20 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาหอพัก 

6. แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร  

6.1  โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากร  

6.1.7 กิจกรรม 5ส  สรางสุขทั่วองคกร 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอส่ิงสนับสนุนการใชชีวิตในมวล.               

2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากร

ตอส่ิงสนับสนุนการใชชีวิตในมวล.         

 

 

                                                                        

   กนศ. 

ทมอ. 

สสธ. 

6. เรงปรับปรุงโครงสรางความจําเปน

พื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่

เกี่ยวของกับการใชชีวิตและความเปนอยู

ของนักศึกษา บุคลากรและบคุคลภายนอก

ที่เขามาติดตองานกับมหาวิทยาลัย 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลักษณเมอืงมหาวิทยาลยัสเีขียว

แหงความสขุ                                                                 

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.11 กิจกรรมงานบริหารที่พกับุคลากร 

10.1.12 กิจกรรมงานจางเหมาบริการและอํานวยความสะดวก 

10.1.13 กิจกรรมบริการทาํความสะอาดและบริการทั่วไป                                                               

10.1.14 โครงการกอสรางอาคารที่พกับคุลากร 

                    

   สบก. 

อค 

 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

 11. แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน                                             

11.1 โครงการบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 

11.1.1 กิจกรรมบริหารหอพกันักศึกษาและบุคลากร                                               

11.1.2 โครงการกอสรางอาคารที่พกันักศึกษา 

     

 

เปาประสงคท่ี 3 มีการปรับปรุงพัฒนาและสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

7. เรงรัดการซอมบํารุงอาคารสถานที่  

หองทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อให

สามารถใชประโยชนไดอยางสมบูรณ

ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน                                                             

ตลอดจนเปนที่เชื่อถือตอบุคลากรภายใน

และตอผูมาเยือน 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว

แหงความสขุ                                                                   

10.1 โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.5 กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซมบํารุงครุภัณฑ/อาคาร/

ระบบสาธารณูปการ  

10.1.15 กิจกรรมงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความ

ปลอดภัย    

10.1.16 กิจกรรมงานบริการหองปฏิบัติการ 

1. รอยละความสามารถในการ

กอสรางอาคารตามแผน                                                           

2. ความสามารถในการผลิตไฟฟา

ใหกับมหาวิทยาลัย                     

3. ความสามารถในการประหยัด

พลังงานไฟฟาเปรียบเทียบกับ

ปงบประมาณที่ผานมา 

4. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ                    

   สบก. 

อค. 

ศคว. 

 10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว

แหงความสขุ                                                                 

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข  

10.1.17 กิจกรรมใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

10.1.18 กิจกรรมใหบริการระบบโทรศัพทและส่ือสารขอมูล  

10.1.19 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

10.1.20 กิจกรรมใหบริการระบบเครือขายคอมพวิเตอร   

1. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ                              

2. ประมาณ Down Time ของการ

เชื่อมตออินเตอรเน็ต                                    

3. รอยละความสําเร็จของการปองกัน

การโจมตีจากครือขายภายนอก  

   อค. 

ศทท. 

สบก. 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. แสวงหาทุนวจิัยทั้งจากภาครัฐ ภาค 

เอกชน และองคกรระหวางประเทศ รวมถึง

เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม โดยเฉพาะ

การวิจยัและบริการวิชาการเพื่อความ

เขมแข็งของชุมชน สังคม 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา                                                   

1.1 โครงการวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี          

1.1.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา  

1.1.6 กิจกรรมสงเสริมการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีแก

ภาคเอกชน   

1.1.7 กิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี

สูชุมชนฐานราก 

1.1.8 กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิง

พาณิชย 

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ           

1.2.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

2. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม                               

2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูพื้นฐาน

ของประเทศ 

2.1.1 โครงการ…                                                                      

2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

2.2.1 โครงการ…  

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม    

3.2 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  

3.2.1 โครงการ...                                                          

3.3 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราช   

ดําริฯ   

3.3.1 โครงการ...                                                      

  

1 จํานวนทุนวิจยัจากภายนอกเพื่อ

วิจัยและบริการวิชาการแกสังคม      

2. จํานวนโครงการวิจัย/บริการ

วิชาการที่ทํารวมกับเครือขาย

ภายนอก                                      

   สวน. 

สวส. 

อวท. 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

 11. แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก  

11.1 โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก  

11.1.1กิจกรรมพัฒนาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

11.1.2 กิจกรรมงานสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยนานาชาติ 

 

     

2. สรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครง 

การวิจยัและบริการวิชาการเชิงบูรณาการ 

ที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพื้นที่และ   

เชิงประเด็น 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา                                                   

1.1 โครงการวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี                  

1.1.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

1.1.9 การวจิัยและพัฒนาเชิงพื้นที ่

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ 

1.2.1 กิจกรรมทุนวิจัยและพัฒนา 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

3.1.2 โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับ

ชุมชน 

3.2 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  

3.2.1 โครงการ...                        

3.3 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราช   

ดําริฯ   

3.3.1 โครงการ...        

 

 

 

 

                                                                                                        

1. จํานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่มี

การจัดสรรงบประมาณ                

2. จํานวนโครงการที่ไดรับ

งบประมาณจากภายนอก 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รับใชสังคมและบริการวิชาการ 

 

   สวน. 

สวส. 

ศบว. 

อพศ. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 



 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. เสริมสรางเครือขายความสัมพันธกบั

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ

เครือขายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิด

ความกาวหนาทั้งดานการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ และอื่นๆ 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

3.1.2 โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับ

ชุมชน                                                                 

11. แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก  

11.1 โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

11.1.1 กิจกรรมพัฒนาความรวมมอืกับภาคอุตสาหกรรม 

11.1.2 กิจกรรมงานสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยนานาชาติ

11.1.3 กิจกรรมงานความรวมมือกบัตางประเทศ 

1. จํานวนโครงรางวิจยัและบริการ

วิชาการเชิงรุกรวมกับหนวยงาน

ภายนอก 

2. จํานวนอาจารยของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณที่เปนผูเชี่ยวชาญใหแก

หนวยงานภายนอก                        

3. จํานวนบทความที่มีความรวมมือ 

กับสถาบันตางๆ ในตางประเทศ 

(International Collaboration)             

4. จํานวนบทความที่มีความรวมมือ

ระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบัน

อื่นภายในประเทศ (Academic-

Corporate Collaboration)         

5. รอยละของสัญญาตาม MOU ที่ 

Active เปนประโยชนและเสริมสราง

การพัฒนาใหมหาวิทยาลัย 

 

 

   ศบว. 

สวน. 

สวส. 

อวท. 

ศกน. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงคท่ี 2 เครือขายภายในและภายนอกไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. เสริมสรางเครือขายความสัมพันธกบั

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ

เครือขายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพือ่รวมกันพัฒนาใหเกิด

ความกาวหนาทั้งดานการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ และอื่นๆ (ตอ) 

8. แผนงานปฏริูปการเรียนการสอนสูความเปนสากล             

8.1 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและ

วิทยาการสมัยใหม  

8.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  

8.1.2 กิจกรรมผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษา  

8.1.12 กิจกรรมการเรียนรูและการศึกษาไรพรมแดน 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

3.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการผานส่ือชองทาง

ตางๆ                                                                                                                

3.3  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  

3.3.1 โครงการ... 

 

 

1. จํานวนหลักสูตร Reskill /Upskill 

/Non-degree                          

2. จํานวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร 

/ส่ือ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใน

รูปแบบ Life long learning  

   สํานักวิชา/วิทยาลัย 

ศนร. 

ศบว. 

ศบส. 

อพศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปาประสงคท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับเครือขายท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย

และบุคลากร (Student & Staff Mobility) 

กับสถาบันการศึกษาและสถาน

ประกอบการในตางประเทศ 

11. แผนงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก     

11.1 โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก  

11.1.3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนนกัศึกษากับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ (Inbound)                                               

11.1.2 กิจกรรมงานสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยนานาชาติ 

11.1.4 กิจกรรมดําเนินงานพธิีการและสารสนเทศ 

11.1.5 โครงการสรางความรวมมือกบัสถานประกอบการ    

สหกิจศึกษาตางประเทศฯ                                        

9. แผนงานจัดการศึกษา 

9.1 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร                                                   

9.1.8 กิจกรรมจัดการศึกษาในประเทศเจาของภาษา  

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.21 กิจกรรมสนับสนุนทุนโครงการบณัฑิตศึกษานานาชาติ   

1. จํานวนนกัศึกษาตางชาติที่เขามา

แลกเปล่ียนที่มวล. (Inbound 

Student)                                   

2. จํานวนนกัศึกษาแลกเปล่ียน

ดานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ                               

3. จํานวนอาจารยแลกเปล่ียนดาน

วิจัย                                                           

4. รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนตอ

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด                       

5. รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนตอ

จํานวนอาจารยทั้งหมด                               

   ศกน. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

อวท. 

ศสอ. 

 

5. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อ

เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและแลก 

เปล่ียนความรูระหวางนักวจิัยและผูสนใจ 

โดยจัดใหมีการประกวดผลงานวิจยัดีเดน

เพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา                                                      

1.1 โครงการวจิัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

1.1.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร   

1.2 โครงการสนับสนุนการวิจยัวิทยาการสุขภาพ 

1.2.2 กิจกรรมการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนและการ

เผยแพร                              

1.2.3 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จํานวนการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 
   สํานักวิชา/วิทยาลัย 

สวน. 

สวส. 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขนั 

เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแขงขันได   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. จัดทําโครงการและแผนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย    

การพัฒนาประเทศ 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง    

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง   

5.1.7 กิจกรรมบริหารยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ           

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7.1.20 โครงการ Reinventing University 

12. แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน                                               

12.1 โครงการบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได  

12.1.1 กิจกรรมบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ และวทิยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ  

12.1.2 กิจกรรมฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายหอพักนักศึกษาและ

บริการสุขภาพ และฝายพัฒนาผลิตภัณฑ                                                              

12.1.3 กิจกรรมจัดการศึกษาหลักสูตร/โครงการพิเศษ       

                             

1. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษา 

2. จํานวนรายไดจากการขายสินคา

และบริการ  

3. รอยละของเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

4. รอยละของเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน 

 

                                    

   ผงย. 

บวล. 

ศบท.                                      

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 

2. ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงใหเปน

เคร่ืองมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแก

ผูบริหารไดอยางทันการและสามารถลด

ความเส่ียงไดตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง 

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง  

5.1.9 กิจกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. รอยละโครงการที่ตอบสนองตอ

การบริหารความเส่ียงมีการ

ดําเนินการ                                     

2. รอยละของตัวชีว้ัดความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินอยู

ในระดับปกติ 

 

   ผงย. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 

 



 

เปาประสงคท่ี 2  มีสินทรัพยท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมขึ้น   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. แสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบตัร

จากผลการวิจยัของมหาวิทยาลัยฯ ที่

สามารถนําไปตอยอดเพื่อผลประโยชนทาง

ธุรกิจในอนาคต 

12. แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน                                         

12.1 โครงการบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 

12.1.4 กิจกรรมการประยกุตผลงานวิจยัในการบริการเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 

 

1. จํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่ยื่น

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

2. มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 

   อวท. 

สวน. 

สวส. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

 

เปาประสงคท่ี 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพยท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. ปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณ

และกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความ

รวดเร็ว โดยเฉพาะการใชงบลงทุนรวมถึง

เรงรัดปฏิรประบบการใชงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ 

5. แผนงานบริหารจัดการกลาง                                                  

5.1 โครงการบริหารจัดการกลาง 

5.1.7 กิจกรรมการบริหารยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ 

5.1.8 กิจกรรมดําเนินการงานการเงิน บญัชีและงบประมาณ 

10. แผนงานเสริมสรางภาพลกัษณเมอืงมหาวิทยาลัยสเีขียว

แหงความสขุ                                                                 

10.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีว

แหงความสุข 

10.1.21กิจกรรมดําเนินงานจัดหา 

 

 

 

 

 

1.รอยละของการดําเนินงานและการ

ใชจายงบประมาณตามแผนปฏบิัติ

การประจาํป                                       

2.รอยละของการใชจายงบลงทุนและ

งบครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากเงิน

งบประมาณแผนดิน 

   ผงย. 

พด. 

ทุกหนวยงาน 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. มีการบริหารสินทรัพยและผลตอบแทน

จากเงินลงทุนเพื่อสรางโอกาสใหมๆ ใหกับ

มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทาํแผนแมบทใน

การใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชน

ในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิง

ธุรกิจ เพือ่เปนรายไดสนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

12. แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน                                         

12.1 โครงการบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได  

12.1.2 กิจกรรมฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายหอพักนักศึกษาและ

บริการสุขภาพ และฝายพัฒนาผลิตภัณฑ                                                              

12.1.3 โครงการกอสรางอาคารหอพักนกัศึกษา                                       

1. จํานวนรายไดจากการใหบริการ  

2. รอยละของเงินรายไดจากการ

บริหารสินทรัพยตอเงินรายไดทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย (ไมรวมเงินอุดหนุน

จากรัฐ) 

   ศบท. 

 

 

 

เปาประสงคท่ี 4  มีการแสวงหาชองทางการลงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

6. แสวงหาแหลงเงินทุนจากการบริจาค 

และใชนโยบายหุนสวนภาครัฐและเอกชน 

(Public Private Partnership) เพื่อ

สงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับ

มหาวิทยาลัยในการสรางศูนยบริการ

นักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

 

12. แผนงานบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน                                             

12.1 โครงการบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายได 

12.1.2 กิจกรรมฝายพัฒนาธุรกิจ 

1. จํานวนโครงการรวมทุนกับ

ภาคเอกชน 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

ลงทุนหรือรวมทุนกับภายนอกที่สราง

รายไดเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย 

   ศบท. 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสงูและเปนเสาหลกัดานสขุภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต 

เปาประสงคท่ี 1 ศูนยการแพทยมีสวนสําคัญในการสนับสนนุสังคมสุขภาวะในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือความเปนเลิศสูสากล 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. สรางความรวมมือกับทกุภาคสวนทั้งใน

และตางประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องค

ความรู เทคโนโลย ีและนําเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาใหบริการในศูนย

การแพทย รวมถึงจัดต้ังกองทุนพัฒนา

เคร่ืองมือทางการแพทยเพื่อใหบริการ   

ทางการแพทยที่ทันสมัย   

13. แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพ่ือเปนเสาหลักดาน  

สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต                                                            

13.1 โครงการพัฒนาศูนยการแพทยเพือ่เปนเสาหลักดาน   

สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต  

13.1.1 กิจกรรมการใหบริการศูนยการแพทยมวล.  

 

จํานวนผูเขารับบริการศูนยการแพทย    ศกพ. 

2. มีการบูรณาการการวจิัยทาง         

การแพทยของวิทยาศาสตรสุขภาพ

รวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน โรคติดเชื้อจาก

สัตวสูคน วัสดุศาสตรเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย 

3. แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม                                                    

3.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

3.1.2 โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับ

ชุมชน 

จํานวนการใหบริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
   ศกพ. 

ศบว. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย (ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

 

เปาประสงคท่ี 2 ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใตไดรับบริการท่ีดีจากศูนยการแพทย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ 

13. แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพ่ือเปนเสาหลักดานสุข

ภาวะในพ้ืนที่ภาคใต                                                                  

13.1 โครงการพัฒนาศูนยการแพทยเพือ่เปนเสาหลักดาน   

สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต   

13.1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยการแพทยมวล.  

 

 

 

รอยละของระบบงานสารสนเทศและ

ซอฟแวรประยุกตที่พัฒนาแลวเสร็จ

ตามแผนงานประจําป                              

   ศกพ. 

ศทท. 

 



กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

4. สงเสริมใหศูนยการแพทยเปนแหลง

เชี่ยวชาญที่สอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนและทางการแพทย  รวมถึงติดตอ

สมาคมแพทยไทยในอเมริกาและใน

ตางประเทศใหมาชวยงานศูนยการแพทย

อีกทางหนึ่ง 

13. แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพ่ือเปนเสาหลักดาน  

สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต                                                                     

13.1 โครงการพัฒนาศูนยการแพทยเพือ่เปนเสาหลักดาน   

สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต   

13.1.1 กิจกรรมการใหบริการศูนยการแพทยมวล.                 

  

 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

ศูนยการแพทย 
   ศกพ. 

 

เปาประสงคท่ี 3 มีการพัฒนาเปนโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

5. เรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนย

การแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  

รวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  ให

บรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว   

13. แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพ่ือเปนเสาหลักดาน  

สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต                      

13.1 โครงการพัฒนาศูนยการแพทยเพือ่เปนเสาหลักดานสุข

ภาวะในพื้นที่ภาคใต   

13.1.3 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑประจําโรงพยาบาลศูนย

การแพทย 

13.1.4 กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบ

สาธารณูปการ                                                        

13.1.5 โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบ

สาธารณูปการ 

 

รอยละของการดําเนินงานโครงการ

กอสรางศูนยการแพทย ระยะที่ 2    

ไดตามงวดงานที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาล 

   อค. 

ศกพ. 

 

 

 

 



 

เปาประสงคท่ี 4 มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและองคความรูทางการแพทย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

6.  มุงเนนการศึกษาปญหาสุขภาพในพืน้ที่ 

(Area-based research)  ที่เนน long 

term follow up  เพื่อสรางนวัตกรรม 

และเปนตนแบบในระดับนานาชาติ 

13. แผนงานพัฒนาศูนยการแพทยเพ่ือเปนเสาหลักดาน  

สุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต                                                                

13.1 โครงการพัฒนาศูนยการแพทยเพือ่เปนเสาหลักดาน   

สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต    

13.1.1 กิจกรรมการใหบริการศูนยการแพทยมวล. 

รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่

ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง 

 

   ศกพ. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย (ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

7. มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การ

เรียนการสอนและการใหบริการการรักษา  

โดยมีแหลงปฏบิัติการทางการวจิัยและฝาย

ใหบริการการศึกษาวจิัยภายใตโครงสราง

ของศูนยการแพทย (Teaching and 

research hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาล   

ที่แตกตางจากโรงพยาบาลระดับตติยภมูิ  

ขั้นสูงทั่วไป 

 จํานวนการใหบริการวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
   ศกพ. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย (ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

8. จัดต้ัง Excellent center  1) ดาน

มะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3)    

เวชศาสตรผูสูงวัยและการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 

5) Traveling medicine (รวมการบูรณา

การทางการแพทย ภาษา การทองเท่ียว 

ระบบการเคล่ือนยาย ขนสง เปนตน

  

 จํานวนศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย/วิทยาศาสตรสุขภาพ 
   ศกพ. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย (ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ/

สังคมศาสตร 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสขุภาพ 

เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีศักยภาพและเขารวมการแขงขนัดานกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

1. สรางความรวมมือกับทกุภาคสวนทั้งใน

และตางประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องค

ความรู เทคโนโลย ีและนําเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาใหบริการในศูนย

การแพทย รวมถึงจัดต้ังกองทุนพัฒนา

เคร่ืองมือทางการแพทยเพื่อใหบริการทาง

การแพทยที่ทันสมัย   

14. แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬา 

และสุขภาพ                                                                       

14.1 โครงการสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 

14.1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดแขงขนักีฬาประเภทตางๆ  

แกนักศึกษา  

14.1.7 กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาดานกีฬาเพื่อรวมแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

กีฬาและสุขภาพแกนักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลภายนอก                   

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

กีฬาและสุขภาพ 

   กนศ.                                    

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 

เปาประสงคท่ี 2 นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสขุภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

2. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ

ของสํานักวิชา องคการนกัศึกษา สภา

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงทั้งเพื่อ

สุขภาพและการฝกฝนใหนักศึกษามีจิตใจ

เปนนักกีฬา และเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 

14. แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬา 

และสุขภาพ                                                                    

14.1 โครงการสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  

14.1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดแขงขนักีฬาประเภทตางๆ  

แกนักศึกษา 

14.1.3 กิจกรรมจัดทดสอบสมรรถนะทางกาย   

14.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาดานกีฬาและ

สุขภาพ   

14.1.5 กิจกรรมงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ   

7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา                                  

7.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

7.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาของสํานัก

วิชา 

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรมหรือเขารับบริการมีคา BMI 

อยูในเกณฑปกติ 

   กนศ. 

สํานักวิชา/วิทยาลัย 

 



 

เปาประสงคท่ี 3 สนามกีฬามีความพรอมในการรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

/สนับสนุน 63 64 65 

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการ

เรียนการสอนดานการกีฬาและสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพ ทันสมยัและพรอมใชงาน 

14. แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬา 

และสุขภาพ                                                                    

14.1 โครงการสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 

14.1.1 กิจกรรมบริหารศูนยกีฬาและสุขภาพ 

14.1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดแขงขนักีฬาประเภทตางๆ  

แกนักศึกษา                                                         

14.1.5 กิจกรรมงานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ                                                               

14.1.6 กิจกรรมใหบริการสนามและอุปกรณ 

  

จํานวนรายการแขงขันกีฬาระดับชาติ    กนศ. 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 


