
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดี



ภาพรวมแผน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

9 ประเด็นยุทธศาสตร์

32 เป้าประสงค์

75 ตัวชี้วัด

68 กลยุทธ์



วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นองค์การธรรมรัฐ

เป็นแหล่งเรียนรู้

เป็นหลักในถิ่น

เป็นเลิศสู่สากล



พันธกิจยุทธศาสตร์

มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากล       
ในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตาม
พันธกิจที่ทันสมัย  พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์      
ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ  พร้อมรองรับการ

แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของ
โลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  รวมถึง
ตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างสังคมสุข

ภาวะและองค์กรแห่งความสุข  บนพื้นฐานหลักการ
ท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าหมายสูงสดุ

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 
(ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลกในปี 2570)  



ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู

การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ
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ปรปั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมช่วยพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

1. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
2. จ านวนการได้รับการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปพัฒนาต่อยอด

2. ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชน สังคม 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนุน
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส านักวิชา 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็วทันสมัย และ
มุ่งเน้นผลงาน

4. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน 
5. ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
6. ร้อยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็วทันสมัย และ
มุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)

7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ของมหาวิทยาลัย 

4. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
มีสมรรถนะการท างานที่สูงขึ้น

8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
10. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่ง 
งานที่สูงขึ้น 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*

1. หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์

3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลประเมินการสอนไม่น้อย
กว่า 4.00 

3. มีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เป็นสากลและ
ส่งเสริมนวัตกรรม

4. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบ UKPSF 
5. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ 
Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและ
ส่งเสริมนวัตกรรม (ต่อ)

6. ร้อยละของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการระดับคุณภาพ (premium) ต่อ
จ านวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด 

4. มีการพัฒนาทักษะความรู้ของอาจารย์ที่ได้
มาตรฐานสากล

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF หรือ 
Pre-UKPSF ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด
8. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ Fellowship ต่อ
จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด
9. จ านวนอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม UKPSF แต่
ได้รับ Fellowship 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
1. บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาประเทศ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport ความ
ดีผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. จ านวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพ
จากผลการเรียน) 
5. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
6. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 7. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม

8. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลัก
ค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนา
ภาวะผู้น า” 
9. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมความเป็น
ผู้ประกอบการ 
10. ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร*์

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่
หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม (ต่อ)

11. ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/
สาขาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
12. ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
13. ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
ที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่มี   
ใบประกอบวิชาชีพ 
14. ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่สอบผ่าน 
Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม (ต่อ)

15. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  ตามมาตรฐาน TOEIC 
ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ WUTEP ตั้งแต่ 72
คะแนนขึ้นไป 
16. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam) 
17. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam) 

4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

18. ร้อยละของจ านวนการรับนักศึกษาตามแผน 
19. ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเข้า 
ศึกษาต่อ

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*

1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณเ์มืองมหาวิทยาลยั   
สีเขียวแห่งความสุข

1. ร้อยละของคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์   
UI GreenMetric ที่สูงขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย

2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ            
สิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล. 
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ            
สิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.

3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

4. ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาของ
กระทรวงพลังงาน 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร*์
1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. จ านวนทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก 
3. ร้อยละของจ านวนบทความที่มีชื่อผู้ร่วมตีพิมพ์
จากต่างประเทศ (International Research 
Collaboration) ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ได้
4. ร้อยละของจ านวนบทความที่มีชื่อผู้ร่วมตีพิมพ์
ภายในประเทศ (National Research 
Collaboration) ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ได้ 

2. เครือข่ายภายในและภายนอกได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

5. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร /สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

6. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 
7. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนต่อจ านวน   
อาจารย์ทั้งหมด 
8. จ านวนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

1. ร้อยละของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา                                                 
2. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริง
เทียบกับแผน                                                      
3. ร้อยละของตัวชี้วัดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปกติ

2. มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น 4. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา                                           
5. มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
3. มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

6. ร้อยละของการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์   
ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
8. ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์  
ต่อเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ) 

4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น

9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วม
ทุนกับภายนอกที่สร้างรายได้เพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*
1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนสังคม  
สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์              
2. จ านวนการให้บริการวิชาการของศูนย์การแพทย์ 

2. ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจาก
ศูนย์การแพทย์

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
การแพทย์ 

3. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์

4. ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์ ระยะที่ 2 ได้ตามงวดงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 

4. มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์

5. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                         
6. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศของศูนย์การแพทย์ 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์*

1. นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น

1. จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและ
สุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับในระดับ 
ประเทศหรือสมาคมกีฬารับรอง 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

2. จ านวนชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาของ
นักศึกษา 

3. สนามกีฬามีความพร้อมในการรองรับการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติ

3. จ านวนรายการที่จัดแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
หรือสมาคมกีฬารับรอง 

*ปรับปรุงใหม่ตามมติคกก.ขับเคลื่อนแผน 20 ปี วันท่ี 21 เม.ย.64 และผ่านความเห็นชอบจากสภามวล. วันท่ี 8 พ.ค. 64



ภาพรวมเป้าประสงค์และตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

3 7

2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 4 10
3. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นสากล

4 9

4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 4 19
5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 3 4
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

3 8

7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน

4 9

8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะ
ของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้

4 6

9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 3 3

รวม 32 75



กลยุทธ์การด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 14 กลยุทธ์



กลยุทธ์การด าเนินงาน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์



กลยุทธ์การด าเนินงาน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์



การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามวล.



กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลผุลส าเร็จ

1 • การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย

2 • ใช้แผนเป็นกรอบทิศทางการด าเนนิงานและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3 • ปรับระบบบริหารและจัดการงบประมาณให้บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์

4 • มีคณะกรรมการท างานเพื่อให้เกิดการบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด

5 • ก ากับติดตามประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และสร้างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

6
• พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดี มีความครบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้



ระบบการก ากับติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง สภามหาวิทยาลัย+
คณะกรรมการติดตามฯ

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง ผู้บริหารระดับกลาง+ ล่าง ผู้บริหารระดับสูง

ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน ผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับล่าง

ประเภทตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม



ขอขอบคุณ


