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ค าน า 
 

ตามที่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้น เพ่ือให้การการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้ามีความต่อเนื่อง
และมีทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก าหนด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นทิศทาง แนวทาง เป้าหมายให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกันต่อไป 
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สารบัญ 
 

  หน้า  
 สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย ค  
 บทสรุปผู้บริหาร ง  
    

 ส่วนที่ ๑ แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

1  

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 3  
 ส่วนที่ ๓ ปรัชญา วิสัยทศัน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

มาตรการ และแนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
10  

 สรุปผลการปรับปรงุ ทบทวน ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ ์มาตรการ และตวัชี้วัด
เพื่อบรรจุในแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  16  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจยั  22  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบรกิารวิชาการ  26  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  31  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบรหิารจัดการ  33  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบรหิารทรัพยากรมนุษย์  38  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 40  
 ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

  

 ภาคผนวก ข การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)    
 ภาคผนวก ค รายชื่อผู้จัดท า    
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สารจากคณบดี 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ใน
ครั้งนี้ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยงแปลงระดับพ้ืนที่ ภูมิภาคและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา
จนเกิดเป็นวิกฤตอุดมศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง มิพักต้องพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพที่ต้อง
มีเป้าหมายชัดเจนในเข็มมุ่งระบบสุขภาพแบบองค์รวม กระบวนการเรียนการสอนที่ต้องยึดหลักการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ดังนั้น กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาคการบริการ ภาคการผลิตบัณฑิต ผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความส าคัญเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ในการวางแผน การพัฒนาแผนสู่ภาคปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลคุณภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่าง  แท้จริงในที่สุด 

 
 

  

          
 
 
 
 

                นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

             คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                                                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่าน
กลไกการระดมสมอง มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ที่คาด
ว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศ
ทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การพัฒนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทาง
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ” โดย 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๗ ด้าน ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑       จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง

นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างาน มี
ภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน   

เป้าประสงค์                ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้าน
นโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์                ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ   

เป้าประสงค์                นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์                องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์                มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์            มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 
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แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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แนวคิดและกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นกรอบและทิศ
ทางการด าเนินงานเป็นระยะเวลาที่จะสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบและ
ทิศทางการด าเนินงานที่ทีความต่อเนื่องจากแผนเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสังคมโลกเป็นการวิเคราะห์กรอบทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่างๆ ของโลก อาทิ การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน้ า อาหาร พลังงาน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านน้ า 
อาหาร พลังงานของโลก การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนซึ่งหมายถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิด   การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าเสรี เป็นต้น ซึ่งประเด็นส าคัญเหล่านี้มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการศึกษาและการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศนั้นได้วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ นโยบายรัฐบาล  โดยมหาวิทยาลัย
ได้เชิญอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นวิทยากรในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ก าหนดร่างวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยใหม่ และได้มี
การแบ่งกลุ่มตามพันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ กลุ่ม เพ่ือก าหนดเป้าหมายหลัก และความคาดหวังจากการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมน าสู่ประโยชน์ในสังคม กลุ่มที่ ๒ กลไกการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ กลุ่มที่ ๓ การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลุ่มที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลากร 
และในระยะต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนคณะ/ส านักต่างในมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมก าหนด 
(ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้จัดให้มีการประชุมในภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิทยากรคืออาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือวิพากษ์(ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นไปตามข้อเสนอแนะที่วิทยากรในที่
ประชุมดังกล่าว กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับรองอธิการบดีและผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการทบทวน ปรับปรุงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ใช้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนั้น กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการ
ประชุม เพ่ือทบทวน (ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ร่วมกับผู้ที่รับผิดชอบหลักและได้
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น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอรศ.ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณอีกครั้งในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์การด าเนินงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ กอง
แผนงานจึงได้แจ้งเวียนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมา คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีข้อสังเกตในเรื่องความชัดเจนของการก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนบูรณาการและเป้าหมาย ตัวชี้วัดการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ที่เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ และแสดงถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีผลงานในระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๗ ด้าน เพ่ือท าหน้าที่ในการทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนการจัดการศึกษาชาติ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๔) แผนอุดมศึกษา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)  นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ตามล าดับ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือการพัฒนา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)” ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒5 – ๒6 เมษายน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ ๒6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยวิทยากร คืออาจารย์ ดร.สัญญา เศรษฐพิทยากุล  เพ่ือวิพากษ์ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 และน า เสนอต่อกอง
แผนงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน 2560 โดยวิทยากร ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย โดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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ส่วนที่ 2 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เป็นช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้ง
ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องวิเคราะห์
และประเมินปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับ
กับปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1.1. ปัจจัยภายนอกประเทศ 

1.1.1. การเกิดประชาคมอาเซียน 
ประเทศสมาชิก “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จ านวน ๑๐ ประเทศ หรือ 

“อาเซียน” มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ประกอบด้วยสามด้านหลัก
ได้แก่ 

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อน ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถน าจุดแข็งของแต่ละ
ประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็
ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้
ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการท าข้อตกลงกับกลุ่ม
พันธมิตรของอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและ
อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว ๗ สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา 
ทักษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1.1.2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 
 การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things) 
 การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด 

1.1.3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 
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 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
 การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ความร่วมมือ
ทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น 
 ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น 

1.2. ปัจจัยภายในประเทศไทย 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ กับกระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสรุปได้ดังนี้ 
1.2.1. ด้านสังคม 

 ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ท าให้ภาระการคลังเพ่ิมขึ้น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบบรับดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น มีแนวโน้มพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถขยาย
ตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 
 การพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น มี
สุขภาวะดีขึ้น ได้รับหลักประกันสุขภาพทั่วถึง แต่ยังต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
 ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม ๔.๐ แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันการไหล
แรงงานทักษะสูงสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 
 ความยากจนและความเหลื่อมล้าลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส าคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งใน
สังคม และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนภายใต้ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ เพราะคนที่มีทักษะสูงจะ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่คนที่มีทักษะต่ าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาทางานแทน 
 สังคมไทยกาลังประสพปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่
ของโลกได้ 

1.2.2. ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น 
(เกษตร ๑๐% อุตสาหกรรม ๓๗% บริการ ๕๓%) 
 มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าว
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มี
คู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจานวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
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 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะน าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.2.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
วิกฤตน้ า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น 
 ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมี
แนวโน้มรุนแรงมากข้ึน 
 การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข แต่โดยรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม 

๒. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท า(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพ
คนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มี พัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้า
งานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่ วถึง โดยการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ 
(Accountability) การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู
ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ การปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
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ศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพ่ือให้การ ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.๒๕๖๕ คือ ยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ 
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (ที่มา : ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๑) 

2.3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนวทางการ

ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงใน
รูปแบบต่างๆ เป็นหลักการส าคัญที่น ามาซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ภายใต้
แนวทางการพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน
ร่วมกัน” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการ
ลงทุน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้
โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม มีเป้าหมายให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้า
และการลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎหมายกฎ 
ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน มี
เป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
ส าคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างความม่ันคง มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน มีเป้าหมายในการ
พัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การ
ลงทุน และการค้าชายแดน 

2.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.5 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมมรกต เพ่ือให้มีการลงทุนทั้งใน

และต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงทั้งในและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือน

บ้าน ในเขตสามเหลี่ยมมรกต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการ และเพ่ิมแรงดึงดูดของ

แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้มีระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

อินทรีย์แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. ความเปนมา 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือกัน
จัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of 
Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ในส่วน
ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา                      
 วิทยาลัยฯ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้ประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทาง
ทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
คลินิก (ปี 4-6) โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยฯ ส าเร็จ
การศึกษา  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการด าเนินการในการรับนักเรียน
และจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางด้าน
ตะวันออก 
 
เป้าหมาย (Goal) 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ  
    ประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพ้ืนที่ชนบท 
    ห่างไกล 

           4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 
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ปรัชญา : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง  

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย  

     ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน  

 

อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  

    คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  C : Community  ( สามัคคี, ส านึกดีต่อสังคมและชุมชน) 
  M : Moral     ( ส านึกดีต่อสังคม ) 
  P : Professional  ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ ) 

เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

พันธกิจ  
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท าแผนพัฒนาการ

ด าเนินงานระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้รับความร่วมมือ  ร่วมคิด จากนักศึกษา และบุคลากร ใน
การก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ และวัตถุประสงค์ เพ่ือให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งสู่ความเป็นผู้น า ความเป็นเลิศทางการแพทย์และการสาธารณสุข สนองตอบ
นโยบายและความต้องการของประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่
ครอบคลุมยุทธศาสตร์  5 ด้าน  คือ  ด้านผลิตบัณฑิต และการพัฒนานักศึกษา , ด้านการวิจัย, ด้านการบริการ
วิชาการสู่สังคม, ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังรวมถึงด้านการบริหารจัดการ เช่น ด้านพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร, การเงินและงบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินภารกิจหลัก และเกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ

คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข 

๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
๗. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนา

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
จากประเด็น วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และผลผลิต/ผลลัพธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้

จัดท ากลยุทธ์เพื่อน าวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมาย โดยน าหลักการของ Balanced Scorecard มาเป็นแนวทาง โดย
การก าหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิจารณาสร้างกลยุทธ์ 4 มุมมองต่อไปนี้ 
Financial 

สถานภาพทางการเงิน การก าหนดกลยุทธ์ คือ การจัดหารายได้เพ่ิม และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ต่าง ๆ  
Stakeholder 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก และผู้ใช้บริการ 
ต่าง ๆ โดยคาดหวังว่า การด าเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้จะสามารถสร้างความพึงพอใจ ให้ผู้รับบริการ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ิมการยอมรับผลงานวิจัย บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนมากขึ้น 
 
Internal Process 

กระบวนการด าเนินการภายใน โดยก าหนดให้มีการด าเนินการในกลยุทธ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ผู้บริหารมุ่งหวังให้กลยุทธ์
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการ
วิจัย ขยายการบริการวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และสร้างระบบและกลไกการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
Learning and Growth 

เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร โดยก าหนดกลยุทธ์ ด้านพัฒนาระบบบุคคล การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี     

พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร ์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะ
ในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมี
กิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง
จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  

มาตรการ 1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 โดยเน้น
ออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)  

2. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริการสังคม โดยใช้ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้   

3. พัฒนาหลักสูตรร่วมผลิต กับสถานประกอบการ/หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิน่ 

4. พัฒนาหลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย  
5. เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชาหรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น 
6. ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ)  
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
8. จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
9. บริหารจัดการหลักสูตรให้มีหลักสูตร 2 ปริญญา (Double degree)  
10. พัฒนาหลักสูตรรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0   
11. พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ

สร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา  
กลยุทธ ์ 2. พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนวัยท างาน 

และผู้สูงวัย 
กลยุทธ ์ 3. พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning 
มาตรการ (1) พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรกลุ่ม

ผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่น 
(1.1) E-book 
(1.2) MOOC 
(1.3) Augmented Reality 
(1.4) Infographics  
(1.5) Smart classroom   
(1.6) D4L+P  
(1.7) Course Ville 

(2) พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัยเพื่อกระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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(3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดเชิง
สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ 

กลยุทธ ์ 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ัง
เครือข่ายศิษย์เก่า 

มาตรการ (1) พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint Program) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย  

(2) พัฒนาแนวทางการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปสู่การสร้าง  เครือข่ายทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า เพื่อ
ผลักดันช่ือเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคง 

(3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างส านึกเชิงสัมพันธ์และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพื่อให้ได้ศิษย์เก่าที่
ดีในอนาคต 

กลยุทธ ์ 5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
มาตรการ (1) จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างพอเพียง 

(2) จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่บกพร่องทางร่างกาย เพื่อการเรียนและการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

(3) ส่งเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษาด้วยระบบดูแล ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
(4) จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาที่ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ 

กลยุทธ ์ 6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มาตรการ (1) ส่งเสริม สนับสนุนการท าโครงงานจิตอาสา (project-based volunteering) เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะใน
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (8C) 

(2) ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ 
(3) จัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง (24hr Creative Space) บริเวณพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นพื้นที ่ให้

นักศึกษาได้ท ากิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
กลยุทธ ์ 7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน 
กลยุทธ ์ 8. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด (1) ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก  

(2) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
(3) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 

1 ปี  
(4) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
(5) จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี 
(6) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (เพิ่มค าถามด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่

พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

(7) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิง
บูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้า
สู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการ
สอ น บ า ง ร าย วิ ช า / บ า งหั ว ข้ อ  ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

1.ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

UBU ร้อยละ 80 80 85 85 90 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /หัวหน้ากลุ่ม
วิชา ทุกสาขา  

1.โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมส าหรับนักศึกษา
แพทย ์
2.โครงการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษและผู้ช านาญ
เฉพาะทางเพื่อให้ความรู้แก่นกัศึกษาตามรายวิชา
ในหลักสูตร 
3.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาเพื่อจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 
4.โครงการจัดสอบรวบยอดขั้นตอนที่ 1 และ 2 
ส าหรับนักศึกษาแพทย ์

2.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าตรงสาขา 

UBU ร้อยละ 80 80 85 85 85 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

3.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา 

UBU ร้อยละ 85 85 90 90 90 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

4.ร้อยละของหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะที่เน้นทักษะชุมชน 

CMP ร้อยละ 7 7 8 8 8 ประธานหลักสูตรทุ ก
หลักสูตร 

 

5.จ านวนชั่ ว โมงนอกหลักสูตรที่
นัก ศึกษาร่วมส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชน   

CMP ชั่วโมง 20 20 25 25 30 ประธานหลักสูตรทุ ก
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่การพึ่งพา
ตนเองด้านสุขภาพ 

3. พัฒนาการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

6.จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

CMP รายวิชา 14 16 21 23 25 ประธานหลักสูตรทุ ก
หลักสูตร 

1.โครงการการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา
สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์รหัสวิชา 1901 309 
2.โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาระบบเลือดและ
น้ าเหลือง ส าหรับนกัศึกษาแพทยป์ีที่  2 (ภาค
เรียนที่ 2/2560) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา หลักการทั่วไป
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 1901 205 
4.โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนด้าน
การเรียนของนักศึกษาแพทย์ กิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบ Active learning และ 
Multiple Case Tutorials (MCT) 

7 . จ า น ว น ร ว ม  Active Learning 
Teacher 

CMP คน 5 7 11 13 15 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/หัวหน้ากลุ่ม
วิชาทุกกลุ่มวิชา 

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน/หนว่ยงาน/องค์กร ทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์
เก่า 

8.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

UBU ร้อยละ 0.50 0.75 0.75 1 1 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA)   
2.โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (สพท.) 
3.โครงการเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
4.โครงการตอบปัญหาวิชาการ   

9.จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี UBU ผลงาน 3 3 3 5 5 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา  /ประธาน
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (สาขาชีวเวชศาสตร์) 

10.จ านวนผู้สมัครเข้าเรียน CMP คน 3,060 3,210 3,360 2,910 2,970 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

11.จ านวนนกัศึกษาที่เป็นไปตาม
แผนรับเข้า 

CMP คน 222 242 244 192 195 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

12.จ านวนของหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่มีความร่วมมอืกับวิทยาลัยฯ 
ในด้านการเรียนการสอน 

CMP หน่วยงาน 4 6 6 8 8 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.โครงการการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา
สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์รหัสวิชา 1901 309 
2.โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาระบบเลือดและ
น้ าเหลือง ส าหรับนกัศึกษาแพทยป์ีที่  2 (ภาค
เรียนที่ 2/2560) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา หลักการทั่วไป
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 1901 205 
4.โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่แนะแนวน้อง       

5.พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพ
แก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี

13.ขีดความสามารถในการให้บริการ 
(Service Capacity) 

CMP คน 500  520   520  520 550  รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา 

1.โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์การเรียน
การสอน เเละครุภัณฑ์ส านักงาน  
2.โครงการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านหอ้งปฏิบัติการ (ระดับปรญิญาตรี) 
3.โครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้านเอกสารสนเทศ 

14.อัตราการใช้บริการของระบบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

CMP ร้อยละ 85 85 90 90 90 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา 

6.พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

15.ร้อยละความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่ง
ของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างาน
เป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนา
ตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

UBU ร้อยละ 80 80 80 85 85 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนกัศึกษาแพทย ์
2.โครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning 
นักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร ์
3.โครงการฝกึจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรีย
สนทนา 
4.โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนักศึกษา
แพทย ์

16.จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

CMP คน 500 520 520 520 550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

1.โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์  
2.โครงการกีฬาเฟรชชี 
3.โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ      
4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
5.โครงการต้อนรับน้องใหม่ 
6.โครงการพิธีไหว้คร ู
7.โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบตัรและ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
8.โครงการแรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที ่1)      
9.โครงการวันมหิดล  
10.โครงการมอบใบประกอบวิชาชีพ     
11.โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ. สาขา
สาธารณสุข)   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

17.ระดับความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

CMP ระดับ 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

1.โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา 
2.โครงการพัฒนาทักษะกรรมการสโมสร
นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

8.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของ
ผู้เรียน 

18.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่าระดับ B1 ของ CEFR 
LEVEL 

UBU ร้อยละ - - 30 35 40 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา /งานวิ เทศ
สัมพันธ์ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.โครงการอบรมเตรียมเพื่อความพร้อมส าหรับ
การสอบวัดความความรู้ภาษาอังกฤษ 

19.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ตก
ออก/ขอย้าย 

CMP ร้อยละ 13 11 10 9 9 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนกัศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

20.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มตกออก/ขอยา้ย 

CMP ร้อยละ 13 11 10 9 9 รองคณบบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร ์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย ์

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ (1) พัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ/นานาชาติ  
(2) พัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ประสานกับ  กลุ่มผู้ใช้งาน โดยน าความรู้และเทคโนโลยีผสานกับข้อมูล

ความต้องการของผู้ใช้ 
(3) จัดตั้งคณะท างานด้านการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเสนอแนะ

และผลักดันให้มีการท าวิจัยได้ทันการณ์ 
(4) จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับการท าวิจัยเร่งด่วนและวิกฤตของประเทศ 
(5) สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผลงานวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นทุน 
(6) การสร้างความรู้ให้นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(7) สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม 

กลยุทธ ์ 2. สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม ่

มาตรการ (1) โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพี่เลี้ยง 
(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
(3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและ

นานาชาติ 
กลยุทธ ์ 3. สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศและกลุ่มจังหวัด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มาตรการ (1) จัดสรรทุนเพื่อสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ 

(2) พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(3) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการสามารถน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจ 
กลยุทธ ์ 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน 

สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่น าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มาตรการ (1) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่สังคม 

(2) จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจเอกชนร่วมเป็นกรรมการ 

(3)ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการผลักดัน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
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กลยุทธ ์ 5. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรการ (1) ร่วมมือกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ท าวิทยานิพนธ์ ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
(2) สร้างกลไกสนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับ เป็นผู้ ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยโดยการจัดสรรทุนระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วัด (1) ร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  
(2) ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
(3) ร้อยละนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  
(4) ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง แ น ว ท า ง /
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่
ชุมชน/สังคม  

UBU ร้อยละ 50 50 50 50 50 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยฯ 

2.จ านวนผลงานวิจั ยที่ ด า เนิน
โครงการ 

CMP ผลงาน/
ชิ้นงาน 

14 16 16 18 18 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

3.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยประจ า  

CMP บาท/คน 50,000 58,000 68,000 70,000 78,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

4.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยประจ า 

CMP บาท/คน 50,000 58,000 68,000 70,000 78,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

2 . ส ร้ า ง ร ะ บ บ พั ฒ น า นั ก วิ จั ย ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถของนักวิจัยและสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

5.จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

CMP ผลงาน/
ชิ้นงาน 

6 6 8 8 8 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

1.โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน ์
2.โครงการวารสารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

6.จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่ท าวิจัย
ฐานะหัวหน้าโครงการ 

CMP คน 3 3 3 4 4 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

7.จ านวนนักวิจัยที่ ได้รับรางวัล
ระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ/นานาชาติ 

CMP คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

8.จ านวนนักวิจัยที่ท าวิจัย CMP คน 20 22 22 25 30 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

1.โครงการประชุมสัมมนา
วิจัย Research Forum
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  
2.โครงการอบรมพัฒนา
นักวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกลุ่ม
จังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

9.ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  เมื่อ

UBU ร้อยละ 50 50 50 50 50 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

โครงการอบรมการเขียน
บทความวจิัยเพื่อการตีพิมพ ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณ 
10 . ร้ อ ยละขอ งอ ง ค์คว ามรู้ ที่
สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  

UBU ร้อยละ 50 50 50 50 50 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

 

11.จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

UBU ชิ้นงาน/
ผลงาน 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

 

12.จ านวนผลงานวิจัยมุ่งเป้า CMP ผลงาน 4 4 6 6 10 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

 

จ านวนนักวิจัยที่ท าวิจัยมุ่งเป้า CMP คน 6 10 10 15 15 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

 

13.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยมุ่ง
เป้า โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซี
เมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรคเลป
โตสไปโรสิส/มะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งท่อน้ าดี) 

CMP บาท 800,000 800,000 1,200,000 1,200,000 2,000,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิจัยมุ่งเป้า 
2.โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยฯ 

14.ผลการส ารวจความพึงพอใจใน
ฐานะเชี่ ยวชาญวิจัยมุ่ ง เป้าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

CMP ร้อยละ 65 70 70 80 85 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

 

15.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน 

CMP หน่วยงาน 1 1 2 2 2 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย 

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
สุขภาพชุมชนและระบบ
บริการปฐมภูม ิ
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ   

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

มาตรการ (1) จัดท าแผนบริการวิชาการ  
- พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
- ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ (mapping) ความเช่ียวชาญของพื้นที่ บุคลากร  
เครือข่าย (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

(2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 
กลยุทธ ์ 2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย  

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และ
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   

มาตรการ (1) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ 
กลยุทธ ์ 3. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน

และสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มาตรการ (1) จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
กลยุทธ ์ 4. พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
มาตรการ (1) พัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based system)   

(2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการระบบสุขภาพ 
กลยุทธ ์ 5. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
มาตรการ (1) จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 

- หลักสูตรส าหรับคนวัยท างาน 
- หลักสูตรส าหรับผู้สูงวัย 
- หลักสูตรดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ 
- อื่นๆ 

(2) น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
(3) บริการทางการแพทย์และสุขภาพ  

- โรงพยาบาล  
- ร้านยาของคณะ 

(4) ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ 
(5) บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ 

- ศูนย์เครื่องมือกลาง 
- ศูนย์ทดสอบวัสดุ 
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- ศูนย์สอบเทียบ 
- ศูนย์โครโมโซม 
- ศูนย์วิเคราะห์น้ าดื่ม 
-  ศูนย์ให้ค าปรึกษา 

(6) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 
(CMPH) 

6.บริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทั่วทั้งเครือข่าย  

กลยุทธ์
(CMPH) 

7.ยกระดับคุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งต่อ และฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร (CMPH) 

กลยุทธ์
(CMPH) 

8.พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ (CMPH) 

ตัวช้ีวัด (1) จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

(2) จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
(3) ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัยของจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
(4) จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 
(5) จ านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(6) จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น 
(7) ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(8) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

บริการ  
(9) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก 
(10) โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(11) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ 
(12) ร้อยละการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดการน าไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสงัคม 

ชุมชน การน าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม
น โ ย บ า ย / ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและประเทศ 

1.ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

UBU ร้อยละ 95 95 95 95 95 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  

UBU ร้อยละ 90 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
สร้างเครือบริการวิชาการ 
3.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 

3.ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มี
การด าเนินการในพื้นที่ เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  และชุมชนเกิดการน า
ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

UBU ร้อยละ 5 10 15 15 20 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

2.สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน
สั ง คมสู ง วั ย   ก า รยกระดั บ
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
และการสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

4.จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

UBU โครงการ 3 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

5.จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก 
 

UBU โครงการ 3 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

6.ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

UBU ร้อยละ 40 40 50 50 60 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

7.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นใน
ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 

UBU กิจกรรม/
โครงการ 

2 3 4 5 6 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

1.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
สร้างเครือบริการวิชาการ 
2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |  30 

 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

8.ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
เพิ่มขึ้น 

UBU ร้อยละ 50 60 60 70 70 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

 

9.จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ UBU ราย 5 5 10 10 15 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

 

3.ให้บริการวิชาการตามแผน
บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐาน
ความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

10.จ านวนโครงการงานบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพชุมชน 

CMP โครงการ 10 10 12 15 15 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
สร้างเครือบริการวิชาการ 

11.จ านวนโครงการบริการวิชาการด้าน
อบรม/ ประชุม/ สัมมนา 

CMP โครงการ 3 3 4 4 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ที่มีการจัดอบรม/สัมมนา 

4 . พั ฒ น า ง า น บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ในระบบสุขภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 

12.โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

UBU รับรอง 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการโรงพยาบาล 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 
3.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อาคาร
ผู้ป่วยนอก 
4.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 

13.จ านวนโครงการงานบริการวิชาการ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ โรคในเขตอีสานใต้ 
(โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรค
เลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
ท่อน้ าดี) 

CMP โครงการ 3 3 4 4 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทาง
โลหิตวิทยา 

5.ส่งเสริมการจัดหารายได้จาก
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย   

14.ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

UBU ร้อยละ 5 5 10 10 15 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

 

6.บริหารจัดการและพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทั่ว
ทั้งเครือข่าย (CMPH) 

15.ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ถ้ ว น ห น้ า กั บ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CMP ร้อยละ 90 90 95 95 95 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการโรงพยาบาล 

1.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
2.โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

7 . ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่ง
ต่อ และฟื้นฟูสุขภาพแบบครบ
วงจร (CMPH) 

16.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก 

UBU ร้อยละ 85 85 85 85 85 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการโรงพยาบาล 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 
3.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อาคาร
ผู้ป่วยนอก 
4.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
5โครงการบริหารจัดการด้าน
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน เเละ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

8 . พั ฒ น า ก า ร บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน และ
พั ฒ น า โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 
(CMPH) 

17.จ านวนหน่วยงานทางวิชาชีพใน
โรงพยาบาลที่ ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพวิชาชีพ 

CMP หน่วยงาน 1 2 2 3 5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการโรงพยาบาล 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 

18.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CMP ร้อยละ 80 80 85 90 90 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการโรงพยาบาล 

1.โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูม ิ
2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ์ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ ์ 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มาตรการ (1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เช่ือมโยงกับภารกิจด้านต่างๆของ

มหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธ์ิแบบมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น

และประเทศชาติ 
กลยุทธ ์ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
มาตรการ (1) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าภูมิปัญญา 

ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษา แสดงผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ ์ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
มาตรการ (1) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อให้บริการ

แก่นักศึกษา บุคลากร  และประชาชน 
(2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(3) พัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(4) จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

ตัวชี้วัด (1) ร้อยละของจ านวนโครงการท านุฯ ที่เช่ือมโยงไปสู่การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา  

(2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
(3) จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี  
(4) ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  
(5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(6) จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน 
(7) ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ  
(8) จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  
(9) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1.ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ เชื่อมโยงไปสู่การท า
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ 
กิจกรรมนักศึกษา  

UBU ร้อยละ 20 20 20 20 20 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

1.โครงการเรียนรู้คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสิบสี่
บุญข้าวเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ฮีตสิสอง คองสิบสี่บุญข้าวประดับดิน 
ปี 2561 
2.โครงการดนตรีในการให้สุขศึกษา
เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน (เดิม 
โครงการให้สุขศึกษาโดยใช้ส่ือ
พื้นบ้าน) 
3.โครงการพฤติกรรมการบริโภคผัก
พื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.
วารินช าราบ  จ.อุบลราชธาน ี
 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย  

UBU ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

2.ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร 
และชุ มชน ร่ ว มสร้ า งสรร ค์
ผ ล ง า น ที่ ส ะ ท้ อ น คุณ ค่ า ภู มิ
ปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

UBU ร้อยละ 80 80 85 85 85 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

4.จ านวนกิ จกรรมที่ ให้นั ก ศึกษาได้
แสดงผลงาน 

UBU กิจกรรม 3 3 3 4 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

5.ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 

UBU ร้อยละ 80 82 84 86 88 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

3.สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

6.จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

UBU แหล่ง
เรียนรู ้

1 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

7.จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อปี 

UBU ผลงาน 1 2 3 4 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

8.จ านวนหมวดความรู้ที่ ป รากฎ ใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

UBU หมวด
ความรู้ 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 

9.จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

UBU กิจกรรม 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/
งานวิจัย 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร ์ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข 

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอย่ างมีความสุข และได้รับความชื่นชมใน
ภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
มาตรการ (1) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของส่วนราชการและส่วนงานภายในให้มีขนาดที่เหมาะสม ลดความ

ซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด าเนินงาน 
(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยให้

เช่ือมโยงกับบริบทเศรษฐกิจภูมิสังคมของพื้นที่ (University Repositioning) 
(3) สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Participation Management) การบริหาร

จัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา 
ศิษย์เก่า และภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

(4) พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารทุกระดับตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(5) แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย    

(6) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ (ITA) 
กลยุทธ ์ 2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ 
มาตรการ (1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่  

    -   พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office  Automation) ที่เช่ือมโยงกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย 
    -  พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)  
    -  พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
(2) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อการบริหารจัดการ และมีข้อมูลเพียงพอต่อ

การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพทุกระดับ 
กลยุทธ ์ 3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้าง

เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการงบประมาณของประเทศ 

(2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ ์ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ    
มาตรการ (1) จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการ

จัดหารายได้จากการด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
(2) จัดระบบและกลไกในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน ทรัพยากรและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ให้มี

ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 
(3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ และจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

และบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
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(4) จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอกและจากศิษย์เก่า 
กลยุทธ ์ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 
มาตรการ (1) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ  
(2) พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและระบบงานบริหารที่ส าคัญให้สอดคล้องและรองการปรับเปลี่ยนเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(3) จัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และกฎหมายล าดับรอง โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ 6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มาตรการ (1) สร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) สร้างมาตรฐานการท างานให้แก่บุคลากร และสร้างระบบการประเมนิเพื่อพัฒนางานและองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 

(2) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจ าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏบิัติงานดา้นการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ มีประสบความส าเร็จใน
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

(4) สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับชาติและระดับ
สากล 

กลยุทธ ์ 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) และเอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิ
ภาพ 

มาตรการ (1) จัดท าผังแม่บทการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

(2) พัฒนาพ้ืนท่ีตามกรอบผังแม่บท เช่น  
     -   พื้นที่อ่างเก็บน้ าหนองอีเจมและร่องก่อเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย  
     -   ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
     -   ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสัญญาณไฟจราจร พ้ืนผิวจราจร และทางเดินเท้า ในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
(3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับในอนาคต 
(4) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
(5) สร้างจิตส านึกในการการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  
(6) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

กลยุทธ ์ 8. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ (1) สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงบวก พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2) จัดท าแผนด้านการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชิงรุก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
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(3) พัฒนาช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ 

ตัวชี้วัด (1) เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(2) กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนลยีดิจิดัลมาใช้ในการด าเนินการ          
(3) รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

จาก Base line ปี 2559 
(4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(5) จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)                ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป  
(6) ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย 
(8) ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(9) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว     
(10) จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้

มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

UBU ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก คณบดี 1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
วิทยาลยัฯ 
2.โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูล
ทางการเงินและบริหารจัดการด้าน
การเงินบัญชี 
3.โครงการพัฒนาองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล และระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 
4.โครงการสัมมนาประจ าปีเพือ่
สรุปผลการด าเนินงาน ถ่ายทอด
แผน/โครงการ เพื่อให้บุคคลากร 

2.พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ 

2.กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมี
การน า เทคโนโลยีดิจิดัลมาใช้ ในการ
ด าเนินการ 

UBU ร้อยละ 50 55 60 65 70 รองคณบดฝี่ายบริหาร/
งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

โครงการบริหารจัดการดา้นครุภัณฑ์
การเรียนการสอน เเละครุภัณฑ์
ส านักงาน 

3.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อความพร้อมในการใช้งานของ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย 

CMP ร้อยละ 50 55 60 65 70 รองคณบดีฝา่ยบรหิาร/
งานคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย 

โครงการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

4.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างรายได้ ให้ เพิ่มขึ้น และเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้าน
งบประมาณ    

4.รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 
line ปี 2559 

UBU ร้อยละ 2 3 4 5 6 รองคณบดฝี่ายบริหาร  

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

5 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บล ร า ช ธ า นี เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

UBU ปี - 2561 - - - คณบดี  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

6.พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด า เนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx)  และ
พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

6.จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ 
๒๐๐ คะแนนขึ้นไป 

UBU จ านวน
หน่วยงาน 

- - 1 2 3 รองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตาม
เกณฑ์ WFME 

7.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) และเอื้อต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิ
ภาพ 

7.ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่าน
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสีย
อันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

UBU ระดับ - 3 4 5 5 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการการให้บริการระบบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนดา้น
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

8.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูป โภค และสิ่ งแวดล้ อม ใน
มหาวิทยาลัย 

UBU ระดับ 3.90 4.00 4.10 4.30 4.50 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการการให้บริการระบบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนดา้น
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

8.ผลการด า เนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

UBU คะแนน 4 4 5 5 5 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

9.ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

UBU ระดับ - 3 4 4 5 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

8.พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชน
เพื่ อ เผยแพร่ผลงาน ชื่ อ เสีย ง  และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

10.จ านวนผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ ได้รับการเผยแพร่สู่สั งคม
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้
มหาวิทยาลัย 

UBU ผลงาน/ปี 40 40 40 45 50 รองคณบดีฝา่ยบรหิาร/
งานบริหารบุคคล/งาน
พัฒนานกัศึกษา 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร ์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลังใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

มาตรการ (1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

(2) จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ 2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 
มาตรการ (1) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เป็นผู้บริหาร 
(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรการ (1) สร้างจิตส านึก และค่านิยมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ ์ 4. สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 
มาตรการ (1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และทีก่ฎหมายก าหนดและนอกเหนือทีก่ฎหมายก าหนด 

(2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความ  
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ตัวชี้วัด (1) ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
(3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
(4) ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |  41 

 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับ
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรมและเป็นก าลังในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง UBU ร้อยละ 45 50 55 60 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
งานบุคคล 

1.โครงการบริหารอัตราก าลัง 
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
3.โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการจัดสรร
ให้ได้รับตามแผนกรอบอัตราก าลัง 

CMP ร้อยละ 50 50 50 50 50 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
งานบุคคล 

2.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 

UBU คน 1 2 3 4 5 รองคณบดฝี่ายบริหาร/
งานบุคคล 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ก าหนด 

CMP ร้อยละ 80 80 80 80 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
งานบุคคล 

4.สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มี
ความสุข ผูกพันกับองค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฎิบัติงาน 

UBU ร้อยละ 75 80 80 85 85 รองคณบดฝี่ายบริหาร/
งานบุคคล 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร 

UBU ร้อยละ 70 72 72 75 75 รองคณบดฝี่ายบริหาร/
งานบุคคล 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด  
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่าง
รู้เท่าทัน 

กลยุทธ ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
มาตรการ (1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่

บริการ 
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(3) จัดหาระบบส ารองข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย  
(4) พัฒนาการให้บริการบนระบบคลาวด์ภายในองค์กร 
(5) จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network security) 
(6) เชื่อมโยงฐานข้อมูล (database cleansing)  และการเข้าถึงการใช้งานระบบแบบ Single Sign-on 

ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
(2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ประเด็นผลลัพธ์ 
ตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้  การ
บริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และการเพิ่ม
ศักยภาพนั ก ศึกษา  และ
บุคลากร เพื่อ เข้ าสู่สั งคม
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้  การ
บริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และการเพิ่ม
ศักยภาพนั ก ศึกษา  และ
บุคลากร เพื่ อ เข้ าสู่สั งคม
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
ด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ 4 4 5 5 5 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย 

ระดับ 3.51 3.51 3.75 4 4 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

(SWOT Analysis) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

(SWOT Analysis) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นด้าน
ต่างๆ ได้ดังนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ไปประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่อไป 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองต่อนโยบายการผลิตแพทย์ในพ้ืนที่เขตอีสานใต้ 
2. บุคลากรรักและมีความผูกพันกับองค์กรโดยมีอัตราการ turn over rate ต่ า 
3. อาจารย์และบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับระบบการท างานภายในองค์กร 
4. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum activity) เพ่ือการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ควบคู่

กับการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. ที่ตั้งของวิทยาลัยฯอยู่ใกล้ชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขชุมชนที่เอ้ือต่อการวิจัยและบริการวิชาการ  
6. มีโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์สามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยได้  

 
จุดออน (Weaknesses)  

1. ไม่มีค่านิยมองค์กรร่วมกันที่ชัดเจน 
2. อาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์น้อย และมีความรู้ความช านาญในงานของตนเองยังไม่มากเพียงพอเมื่อ

เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 
3. การบริหารจัดการด้านงบประมาณขาดความยืดหยุ่น 
4. การสื่อสารและการประสานงานของบุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่ า 
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการมีการทับซ้อน บทบาทไม่ชัดเจน 
6. ทิศทางและความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยไม่ชัดเจน 
7. ไม่มีแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในหน่วยงานที่ชัดเจนส่งผลให้บุคลากรขาดแรงจูงใจและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรและระบบกลไกในการจัดสรรบุคลากรในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับลักษณะของ

งานและภาระงานของตนเองยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
9. ขาดระบบติดประสานงานกับเครือข่าย/หน่วยงาน เช่น รพ.ร่วมผลิต 
10. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการกับการเรียนการสอนยังมีจ านวนน้อย 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การให้สังคมและชุมชนรับรู้ 
12. วิทยาลัยได้งบประมาณน้อยลง ระบบบริหารงบประมาณขาดความคล่องตัว 

     1.3 ขาดสิ่งสนับสนุน,ทรพัยากร(ห้องเรียน,ห้อประชุม,วัสดุและครุภัณฑ์) 
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   โอกาส (Opportunities)  

๑. เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยคู่สัญญาหลักกับ สปสช. 
๒. โอกาสความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งลาว เขมร เวียดนาม เป็นต้น 
๓. มีโอกาสในการทานร่วมกันระหว่างแพทย์กับสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย 

และการบริการวิชาการ (P) 
๔. มีเครือข่ายระดับประเทศด้านสุขภาพ (P) 
๕. ที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ใกล้ชุมชนสามารถเปิดโอกาสให้บริการเชิงรุกได้มากข้ึน (S) 
๖. มีโอกาสได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากการรับนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้น และมีการ

สนับสนุนจากรัฐในการผลิตบัณฑิตแพทย์ (P) 
๗. สร้างการยอมรับและหารายได้จากเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย (T) 
๘. หารายได้จากการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและอกชน 
๙. เป็นองค์กรการให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับเนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์   

   
อุปสรรค (Threats )  

๑. นโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับไม่ชัดเจนส่งผลต่อขวัญก าลังใจบุคลากร 
๒. ประเทศมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ (อาชีวะ/เทคนิค) มากข้ึนท าให้มีผู้สมัครเรียน  
    มหาวิทยาลัยน้อยลง 
๓. การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยไม่เท่าเทียมกัน 
๔. การยอมรับมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก่อนของผู้สมัครส่งผลต่อจ านวนผู้สมัครและคุณภาพ  
    ของนักศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ 
๕. การเมืองยังไม่นิ่ง/ไม่ชัดเจนส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณ  

      การวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น 
๗. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
๘. รัฐบาลมีนโยบายจ ากัดจ านวนในการรับนักศึกษาและโรงพยาบาลร่วมผลิตมีจ านวนไม่เพียงพอส่งผลให้ 
    การผลิตบัณฑิตแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
๙. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |   
 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix ก าหนดมาตรการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. จุดแข็งและโอกาส (SO) คือ วิธีที่คุณสามารถใช้จุดแข็งของคุณเพ่ือหาประโยชน์ที่ได้เปรียบเพื่อสร้างเป็น
โอกาส? 

2. จุดแข็งและอุปสรรค (ST) คือ วิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณเพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่
อาจจะเกิดข้ึนจริง? 

3. จุดอ่อนและโอกาส (WO)   คือ วิธีการใช้โอกาสที่มีของคุณเพ่ือเอาชนะจุดของคุณ? 
4. จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) คือ วิธีที่คุณสามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามของคุณ? 
 

SWOT MATRIX 

 
จุดแข็ง (S) 
S1 - Sn 

จุดอ่อน (W) 
W1 - Wn 

โอกาส (O) 
O1 - On 

กลยุทธ์ (SO) 
SO1 - SOn 

กลยุทธ์ (WO) 
WO1 – Won 

อุปสรรค (T) 
T1 - Tn 

กลยุทธ์ (ST) 
ST1 – STn 

กลยุทธ์ (WT) 
ST1 – STn 

 

 

1. กลยุทธ์ SO : มุ่งเน้นการน าเอาจุดแข็งและโอกาสสร้างความเข้มแข็ง : (Strength) +(Opportunity) 

1.1 สนับสนุนให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะชุมชนและสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอีสานตอนล่างได้ 

1.2 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ให้ความรู้ ความสามารถท่ีจะจัดการเรียนการสอนแบบ  active learning 
1.3  สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณ์มากขึ้น 
1.4 การพัฒนาโครงการเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆมากข้ึนทั้งในเขตอีสานใต้และ

แหล่งอื่นๆ ของประเทศเพ่ือรองรับการเปิด AEC 
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2. กลยุทธ์ ST : มุ่งเน้นการน าเอาจุดแข็งมาหักล้างอุปสรรค : (Strength) + (Threat)  

2.1 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหลักสูตรแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เชิงรุกมากขึ้น
เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาตรงกับแผนการรับในแต่ละปีการศึกษา 

2.2 สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื้นที่เขตภาคอีสานใต้มากขึ้นรวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ตั้งของ
วิทยาลัยฯ 

2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพิ่มมากข้ึนเพ่ือส่งเสริมทักษะของนักศึกษาและ
สร้างจิตส านึกให้มีการรักบ้านเกิดและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

 
3. กลยุทธ์ WO : มุ่งเน้นการน าเอาโอกาสลบล้างจุดอ่อน : (Weakness) + Opportunity) 

3.1 สร้างกลไกการประเมินผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร พร้อมระบุความรับผิดชอบและความดีความชอบ
ต่อผลการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3.2 มีการสนับสนุนให้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้พัฒนาตนเองในสายงานของตนเอง เช่น การฝึกอบรม
หลักสูตรหรือการวิจัยในด้านที่เก่ียวระยะสั้น เป็นต้น  

3.3 หลักสูตรแพทยศาสตร์มีการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดอย่างจริงจัง 

3.4 สนับสนุนให้หลักสูตรมีการศึกษาดูงานและนิเทศงานนอกสถานที่เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

3.5 สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล
ร่วมผลิต หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
4. กลยุทธ์ WT : มุ่งเน้นการใช้วธีิหลบหลกีเป็นส าคัญ : (Weakness) +(Threat )   

4.1 ก าหนดแผนการรับอาจารย์และอาจารย์ที่จะไปเรียนต่ออย่างชัดเจนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้สัดส่วน
ตรงต่อมาตรฐานของ สกอ. และท าให้อาจารย์สามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2 สนับสนุนให้มีทุนวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
4.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเน้นคุณสมบัติของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือเป็นแพทย์ในชุมชนหรือเขต

บริการสุขภาพที่ 10  
4.4 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากอาจารย์แพทย์ในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่เพ่ิมมากข้ึน 

รวมทั้งสนับสนุนให้แพทย์ที่ไปเพ่ิมพูนทักษะกลับมาคงอยู่กับวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ค าอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตัวชี้วัด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการผลิตบัณฑิต : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ  
 และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าประสงค์  :  บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและ
เป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะใน
การท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

 
ตัวชี้วัดที ่1  : ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ทั้ง 3 
ขั้นตอน ในการสอบครั้งแรก  
 
วิธีการค านวณ : จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน NL ทั้ง 3 ขั้นตอน ในครั้งแรก   x ๑๐๐  

จ านวนบัณฑติที่เข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพท้ังหมด 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1,2 และ 3 (NL1, NL2, 
NL3 ) ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้ง 3 ขั้นตอนในครั้งแรก  
 
หมายเหตุ : ให้ใช้ข้อมูลผลการสอบท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานบริการการศึกษา  

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

 

ตัวชี้วัดที่ 2  :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษาน้ัน 

การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดย
การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ :  
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 

X ๑๐๐ 
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หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ และในเชิง
คุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้
ครบและรายงานผลทีต่ิดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
๔. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
๖. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
๗. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : มีนาคมของทุกป ี  

 
 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะที่เน้นทักษะชุมชน (CMP)   
        
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   หน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะที่เน้นทักษะชุมชน 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลจากงาน กองบริการการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มวิชา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 

 หน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะที่เน้นทักษะชุมชน   x 100 
 

            หนว่ยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ 
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ตัวชี้วัดที่ 4  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรสมทบ ที่ได้งานท าตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่
ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันที่ได้งานท าที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้นับเฉพาะบัณฑิตที่ไม่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยการตัดสินความสอดคล้องของสาขาท่ีส าเร็จการศึกษากับงานท่ีท าน้ันให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน 
 
วิธีการค านวณ : จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา   x ๑๐๐  
                        จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : มีนาคมของทุกป ี  

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  
๑. กองบริการการศึกษา  รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และตาราง

รายการข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และน าส่งข้อมูลผู้ส าเรจ็การศึกษาให้
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและกองแผนงาน เพื่อให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

๒. กองบริการการศึกษา แจ้งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตอบ
แบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  และผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ตอบแบบสอบถาม 2 ระบบ คือ ตอบแบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  และระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาขึ้น 
โดยการตอบแบบสอบถามบนระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ระบบจะเช่ือมต่อให้เข้าตอบแบบสอบถาม เมื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรเรียบร้อยแล้ว 

๓. กองแผนงาน ตรวจสอบการเข้าตอบแบบสอบถามบนระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต แล้ว Export ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามจากระบบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  พร้อมทั้งแจ้งเวียนผลการวิเคราะห์ให้คณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต ทราบและพิจารณาตรวจสอบแก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต 

๔. กองแผนงาน Export ข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากระบบอีกครั้ง กรณีที่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต แก้ไขข้อมูล   และ
วิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  พร้อมท้ังแจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อน าไปประกอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี 

หน่วยวัด ผลงาน 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ซึ่งวัดจากจ านวนผลงานนวัตกรรมที่นักศึกษา  

สูตรค านวณ   นับจ านวนนวัตกรรมของนักศึกษา 

แหล่งข้อมูล  งานวิชาการคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่าระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  CEFR คือตารางภาษา 6 ระดับ เป็นระบบง่ายๆ ที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับ
เริ่มต้นคือ A1 เลื่อนไปสู่ระดับ พื้นฐานท่ี A2 ถึงระดับปานกลางท่ี B1 และ B2 ส าหรับระดับ C1 เป็น
ระดับภาษาอังกฤษข้ันสูง ส่วน C2 เป็นระดับท่ีสูงที่สุด 

สูตรค านวณ   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ             x 100 
                                              ด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B1 
 
                                                                         จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด   

แหล่งข้อมูล  งานวิชาการคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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ตัวชี้วัดที่ 7  : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา(ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่
พ่ึงของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความใฝ่รู้ 
ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วิธีการค านวณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง    x  100                                          

5 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1) กองแผนงาน ประสานคณะ/วิทยาลยั/วิทยาเขต พิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

และแจ้งผลด าเนินการปรับปรุงมายังกองแผนงาน เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม และแจ้งส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามบนระบบการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) กองแผนงาน ประสานคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ตรวจสอบสถานท่ีท างาน และรายละเอียดผูใ้ช้บัณฑิตปัจจบุนั
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 และแจ้งรายละเอียดละเอียดกลับมายังกองแผนงาน 
เพื่อรวบรวมรายละเอียดสถานที่ท างานและผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งแจ้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายน า
รายละเอียดเข้าสู่ระบบการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3) กองแผนงาน ประสานคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  แจ้งให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามบนระบบการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิตทางไปรษณีย์ 

4) คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  แจ้งให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามบนระบบ และส่งแบบถามกลับมายังคณะ 
และรวบรวมแบบแบบสอบถามที่ได้กลับยังคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล และสรุปการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วแจ้งผลกลับมายังกองแผนงาน เพื่อด าเนินการต่อไป 

5) กองแผนงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  จัดท าเอกสารสรุปผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อทราบ/พิจารณาการด าเนินงาน และน า
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต 

2.1.1 เครื่องมอืที่ใช ้
(1) ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา : ใช้แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และตารางรายการข้อมูลพื้นฐาน

ของบัณฑิตตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(2) ข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต : ใช้แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตบนระบบภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิตที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้ร่วมกัน  
(3) ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต: ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกลาง และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา ส าหรับบางคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
๕. กองบริการการศึกษา  รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

และตารางรายการข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และน าส่ง
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและกองแผนงาน เพื่อให้ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

๖. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  และกองบริการการศึกษา แจ้งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตอบแบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเขา้
รับพระราชทานปริญญาบัตร  และผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ตอบแบบสอบถาม 2 ระบบ คือ ตอบ
แบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  และระบบ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาขึ้น โดยการตอบแบบสอบถาม
บนระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ระบบจะเช่ือมต่อให้เข้าตอบแบบสอบถาม เมื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามบนระบบตอบแบบสอบถามบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว 

๗. กองแผนงาน ตรวจสอบการเข้าตอบแบบสอบถามบนระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต แล้ว Export ข้อมูล
การตอบแบบสอบถามจากระบบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  พร้อมทั้งแจ้งเวียนผลการ
วิเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลยั/วิทยาเขต ทราบและพิจารณาตรวจสอบแก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ของบัณฑิต 

๘. กองแผนงาน Export ข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากระบบอีกครั้ง กรณีที่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต แก้ไขข้อมูล   
และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  พร้อมทั้งแจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อน าไป
ประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ต่อไป 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : 9 เดือน และ 12 เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ    
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  เป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของ

นักศึกษา ซึ่งวัดจากการที่นักศึกษาได้รางวัล ประกาศเกียตริคุณเกียตริบัตร ทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ไม่ว่ารางวัลนั้นจะเป็นรางวัลชนะ รองชนะเลิศ หรือรางวัลชมเชย สามารถน ามา
ค านวณผลการด าเนินงานได้ 

 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 : จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสังคม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสังคม 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการจัดกจิกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (CMP) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดท าแผนส่งเสรมิการจัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิสยัทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

2. มีการจัดกจิกรรมนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลโครงการหรือกิจกรรม 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายในการการจัดกิจกรรมร่วมกันท้ังภายในสถาบันและระหว่างสถานบัน  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสังคม 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  3 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

แหล่งข้อมลู / ผู้ด าเนินการ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล  : รอบ 9 เดือนและ 12 เดือน 

รอบปีการประเมิน  :  ปีการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดที่ 11  . จ านวนชั่วโมงนอกหลักสูตรที่นักศึกษาร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน  (CMP)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   จ านวนชั่วโมงนอกหลักสูตรที่นักศึกษาร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานจ านวนช่ัวโมงนอกหลักสูตรที่ 

    นักศึกษาร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน   

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาทุกหลักสูตร 

 ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 12       จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Active Learning  (CMP)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 

จ านวนชั่วโมงนอกหลักสูตรที่นักศึกษาร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
  

 จ านวนรายวิชาทั้งหมด 

จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
   

จ านวนรายวิชาทั้งหมด 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานจ านวนรายวิชาที่มีการเรียน 

    การสอนแบบ Active Learning   

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาทุกหลักสูตร 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
  
ตัวชี้วัดที ่13       จ านวนรวม Active Learning Teacher  (CMP)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  จ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ Active Learning Teacher   
 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานจ านวนอาจารยที่มีความรู ้

      Active Learning Teacher   

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ Active Learning Teacher   
   

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |   
 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

ตัวชี้วัดที่ 14       ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีตกออก/ขอย้าย   (CMP) 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  จ านวนนักศึกษาท่ีตกออก/ขอย้าย 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลใน  ระบบ REG 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาทุกหลักสูตร 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดที่ 15       ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มตกออก/ขอย้าย (CMP) 
     
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  จ านวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มตกออก/ขอย้าย     
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลใน ระบบ REG 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาทุกหลักสูตร 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 16       ร้อยละของนักศึกษาท่ีสละสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อ (CMP) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :    จ านวนนักศึกษาท่ีสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ    
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 

       จ านวนนักศึกษาที่ตกออก/ขอย้าย    x 100 
 

  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

       จ านวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มตกออก/ขอย้าย    x 100 
 

  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

       จ านวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ   x 100 
 

จ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลจากงานรับเข้าศึกษา  

      กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยฯ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : หัวหน้ากลุ่มวิชาทุกหลักสูตร 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดที่ 17       จ านวนขีดความสามารถในการให้บริการ (Service Capacity)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  จ านวนนักศึกษาท่ีมาใช้บริการ 
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

                                  ห้องสมุด งานบริการการศึกษา และหอ้งปฎิบัติการ LAB 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด งานบริการการศึกษา และห้องปฎิบัติการ LAB  

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                จ านวนนักศึกษาท่ีมาใช้บริการ 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 18      ร้อยละการใชบ้ริการของระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา (CMP) 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 
วิธีการค านวณ : 
 
  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถาม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ห้องสมุด งานบริการการศึกษา และห้องปฎิบัติการ LAB 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด งานบริการการศึกษา และห้องปฎิบัติการ LAB  

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการของระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   x 100 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ : ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต ารา
หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

“ผลงานวิจัย” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  

“งานสร้างสรรค์” หมายความว่า ผลงานวิชาการอื่น นอกเหนือจากงานวิจัย ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร       เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง     
0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณในระดับสถาบัน 
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ค่าเฉลี่ย =  
 
 
การค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ผลงานวิจัย รวม 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCIกลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCIกลุ่มที่ 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
1.00 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
1.00 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
งานสร้างสรรค ์ รวม 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับงบประมาณ 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบังบประมาณ 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดบัคณะวิชา 

จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รายงานผลการส ารวจข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรอื

นานาชาติ 
๒. สรุปข้อมลูจ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
๑. คณะรวบรวมข้อมลูผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติจาก

อาจารย์/นักวิจัยประจ าคณะ และตรวจสอบผลงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) 

๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวบรวมข้อมลูจากคณะ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลในภาพรวม
มหาวิทยาลยัและค านวณคา่ร้อยละของผลงาน  

 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ในการพิจารณาผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระยะเวลาการรายงาน  รายงานข้อมูลรายไตรมาส ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการหาจ านวนร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

สูตรค านวณ  ผลรวมของจ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
    หรือระดับนานาชาติ     x 100  

   จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 
 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
จ านวน 

จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้อ้างอิงในระดับชาต ิ เรื่อง  
จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติ เรื่อง  
จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับงบประมาณ โครงการ  

 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รายงานผลการส ารวจข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
๒. สรุปข้อมลูจ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
๑. คณะรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวบรวมข้อมลูจากคณะ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลในภาพรวม

มหาวิทยาลยัและค านวณคา่ร้อยละของผลงาน  
 

ระยะเวลาการรายงาน  รายงานข้อมูลรายไตรมาส ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ ๓  จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด  เรื่อง 

ค าอธิบาย นวัตกรรม หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม"  

สูตรค านวณ  - 
 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
จ านวน 

จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง  
 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รายงานผลการส ารวจข้อมูลนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
๑. คณะรวบรวมข้อมลูจ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวบรวมข้อมลูจากคณะ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลในภาพรวม

มหาวิทยาลยัและค านวณคา่ร้อยละของผลงาน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ระยะเวลาการรายงาน  รายงานข้อมูลรายไตรมาส ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนที่ชุมชน/สังคม 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการหาจ านวนร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 

สูตรค านวณ  ผลรวมของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม   x 100  
                จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 
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รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
จ านวน 

จ านวนแนวทางในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม เรื่อง  
จ านวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม เรื่อง  
จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับงบประมาณ โครงการ  

 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รายงานผลการส ารวจข้อมูลแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 
๒. สรุปข้อมลูจ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
๑. คณะรวบรวมข้อมลูแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 
๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวบรวมข้อมลูจากคณะ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลในภาพรวม

มหาวิทยาลยัและค านวณคา่ร้อยละของผลงาน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ระยะเวลาการรายงาน  รายงานข้อมูลรายไตรมาส ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5    จ านวนผลงานวิจัยท่ีด าเนินโครงการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการในปีนั้น จากแหล่งทุนต่างๆ ดังน้ี  

   1. งบประมาณแผ่นดิน  

   2. งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ 

วิธีการค านวณ   จ านวนผลงานวิจัยท่ีด าเนินโครงการ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู :  ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ :  งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล :  รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน :  ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 6   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

 วิธีการค านวณ  :  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันที่ก าหนดให้
มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 7   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน 

 วิธีการค านวณ  :  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบันที่ก าหนดให้
มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 8   จ านวนนักวิจัยที่ท าวิจัย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด     จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีท าโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการและผูร้่วมโครงการวจิัยในปีน้ันๆ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 9   จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่ท าวิจัยฐานะหัวหน้าโครงการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  จ านวนอาจารย์ที่ท าโครงการวิจยัในฐานะหัวหนา้โครงการวิจยัในปีนั้นๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 10  จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ/นานาชาติ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ/นานาชาติในปีนั้นๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 11   จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือชมุชน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที ่12   จ านวนนักวิจัยที่ท าวิจัยมุ่งเป้า 

 ค าอธิบายตัวชี้วัด  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีท าวิจัยมุ่งเปา้โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลสัซีเมีย/โรคเมลิออยล์โดสสิ/โรคเลปโตสไป
โรสสิ/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี) ในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที ่13   จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลอิอยล์โดสิส/โรคเลปโตสไปโรสสิ/
มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่14   ผลการส ารวจความพึงพอใจในฐานะเชี่ยวชาญวิจัยมุ่งเป้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการค านวณ   

  คะแนนความพึงพอใจในฐานะเชี่ยวชาญวิจัยมุ่งเป้าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง x 100 

                    จ านวนหน่วยงานท่ีท าการส ารวจ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 60-79  ระดับปานกลาง 

 ร้อยละ 80-89 ระดับด ี

 ร้อยละ 90-100 ระดับดมีาก 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานให้กับคณะรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัย 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  :  ประชาชน ชมุชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการท่ีน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ   
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1   จ านวนโครงการบริการวชิาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธภิาพและสอดคล้องกับนโยบาย 
   ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด       จ านวนโครงการ 
 
ค าอธิบาย  เป็นการวัดจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการ

จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน และเป็นโครงการที่มีชุมชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมด าเนินงานในโครงการ และระบุความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน 

สูตรค านวณ  - 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ โดย 

   ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2     จ านวนโครงการบริการวชิาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมอืกับองค์กรภายนอก 

หน่วยวัด         จ านวนโครงการ 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยงาน / 
องค์กร ภายนอกเข้าร่วมด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริการวิชาการ อย่างชัดเจน เช่น การมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการด าเนินงาน และโครงการนั้นสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สูตรค านวณ  - 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1. รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ โดย 

   ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  

  2 .  เ อ ก ส า ร ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ย ง า น  /  อ ง ค์ ก ร  ภ า ย น อก ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ข้ า ม ามี 
    ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
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  3.  บันทึกความร่ วมมื อระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย  คณะ หน่ วยงาน กับหน่ วยงาน องค์ ก ร     
    ภายนอก เพื่อการให้บริการวิชาการ 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3    ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมสี่วนร่วมท่ีน าความรู้ และ 
              ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยัของจ านวนโครงการบริการ 
    วิชาการทั้งหมด 

หน่วยวัด         ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการน าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนในรูแบบต่าง ๆ เช่น การให้ผู้เรียนร่วมให้บริการวิชาการ  การมอบหมาย
ผู้เรียนท ากิจกรรม/ใบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ การน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
มาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน การน าปัญหาจากการบริการวิชาการพัฒนาเป็น
โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่ด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ  

สูตรค านวณ  
จ านวนโครงการ ฯ ท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย

จ านวนโครงการ ฯ ท้ังหมด
× ๑๐๐ 

 

ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ  1. รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยได้รับงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน  

  2. รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีแผน / ผล การบูรณาการกับการเรียนการสอน /การ
วิจัย 

      3. รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 

    4. ข้อเสนอการวิจัยซึ่งพัฒนาจากการให้บริการวิชาการ ซึ่งไดร้ับการอนุมัติ 
   งบประมาณให้ด าเนินการหรือรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ ์

   5. ช่ือโครงการวิจัย แผนการสอน/รายชื่อนักศึกษาท่ีร่วมกจิกรรม/มคอ.5 ที่มีการบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการนั้น 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 4     จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 

หน่วยวัด          จ านวนโครงการ 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินการเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ   

สูตรค านวณ  - 

ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ  1. รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่ง 

   ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นผู้สูงอาย ุ

 2. กิจกรรมเป็นกิจกรรมทีส่อดคลอ้งกับผู้สูงอาย ุ

                        3. รายชื่อผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่ระบชุ่วงวัย 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5     จ านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมือ่เข้าร่วมโครงการ 
                   ยกระดับคุณภาพการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หน่วยวัด          จ านวนโรงเรียน 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นต้องร่วมด าเนินโครงการกับมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 
ปี   โดยในปีที่ 4 ของการร่วมโครงการนักเรียนของโรงเรียนเหล่านั้น ต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

สูตรค านวณ  คะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนของนัก เ รี ยนทั้ ง โ ร ง เ รี ยนในปีนั้ น  -  คะแนน  
    เฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา 

ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ  1. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    
    ร่วมกับมหาวิยาลยัอุบลราชธานี 

  2. รายชื่อโครงการ/กจิกรรม การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

   3. คะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในแตล่ะปี   

  4. คะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนก่อนร่วมโครงการและหลังร่วมโครงการ 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 6     จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น 

หน่วยวัด          จ านวนผู้ประกอบการใหม่ 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดผลการให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง / พัฒนานักศึกษา   

สูตรค านวณ  -  

ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ  1.  รายชื่อนักศึกษา ประชาชน ที่เข้ารับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเป็น 
    ผู้ประกอบการใหมร่่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสามารถพัฒนาสินค้า /     
    บริการ ของตนเองไปสู่การค้าขายเชิงพาณิชย ์

    2. สินค้าที่ถูกพัฒนา กิจการที่ถกูพัฒนา 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 7     ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

หน่วยวัด          ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการประเมินผลการให้บริการวิชาการว่าหลังจากมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับบริการ
แล้ว ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การใช้ในการพัฒนาตนเอง  
การใช้ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาชุมชนสังคม การถ่ายทอดแก่ผู้อื่น 

สูตรค านวณ    
จ านวนผู้รับบริการฯที่ตอบแบบประเมินว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

จ านวนผู้รับบริการฯ ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด
× ๑๐๐ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  แบบประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้รับบรกิารน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ประสานคณะ/วิทยาลัย  รวบรวมส่งรายช่ือผู้รับบริการวิชาการประจ าปี 
เพื่อเตรียมจัดส่งแบบประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย   

(2) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จัดส่งแบบประเมินผลให้ผู้รับบริการวิชาการทางไปรษณีย์   

(3) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  รวบรวมแบบประเมินผลเพื่อท าการสรุปและวิเคราะห์ 

(4) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  แจ้งเวียนผลการประเมินให้คณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณาการ
ด าเนินงาน และน าผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 8    ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบรกิารวิชาการและ 
    วิชาชีพต่อประโยชน์จากบรกิาร  

หน่วยวัด          ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ว่าหลังจากมหาวิทยาลัยได้รับ
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้ว มีความพึงพอใจในการรับบริการเพียงใด  

สูตรค านวณ    
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร   

๕
× ๑๐๐ 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 

  5  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

                    1  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  แบบประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ระยะเวลาการรายงาน   9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

      

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้รับบรกิารน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ประสานคณะ/วิทยาลัย  รวบรวมส่งรายช่ือผู้รับบริการวิชาการประจ าปี 
เพื่อเตรียมจัดส่งแบบประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย   

2.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จัดส่งแบบประเมินผลให้ผู้รับบริการวิชาการทางไปรษณีย์   

3.ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  รวบรวมแบบประเมินผลเพื่อท าการสรุปและวิเคราะห์ 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  แจ้งเวียนผลการประเมินให้คณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณาการ
ด าเนินงาน และน าผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 9    ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ 

หน่วยวัด           ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการเทียบกับปีก่อนหน้า 

สูตรค านวณ   
รายได้รวมจากการให้บริการวิชาการปีปัจจุบัน−รายได้รวมจากการให้บริการวิชาการปีก่อนหน้า

รายได้รวมจากการให้บริการวิชาการปีก่อนหน้า
× ๑๐๐ 

 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1. รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ/ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ 

 การจัดอบรม / สัมมนา  

 การเป็นท่ีปรึกษา 

 การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

 การจ าหน่ายผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ 

2. ข้อมูลรายได้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ / ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการรายงาน 9 เดือน  และ  12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

      

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  

(1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ประสานคณะ/วิทยาลัย  รวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการแบบเสีย
ค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ   ได้แก่ การอบรม  การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน  การ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบมาตรฐาน  การเป็นท่ีปรึกษา   การจ าหน่ายผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ของคณะ 
หน่วยงาน 

(2) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  แจ้งเวียนผลให้ คณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณาการด าเนินงาน และน า
ผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |   
 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

ตัวชี้วัดที่ 10  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
บริการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เป็นการศึกษา ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการของมหาวิทยาลัย 

วิธีการค านวณ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร   x ๑๐๐  

                                                 ๕ 

 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 

  ๕  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ๔  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  ๓  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  ๒  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  ๑  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่  

                                 รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานวิจัยฯ 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 11  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เป็นการวัดคุณภาพบัณฑิตด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

วิธีการค านวณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐาน   x ๑๐๐  

                            ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ทั้งหมด 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ :   งานบริการการศึกษา 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 12  : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  เป็นการวัดคุณภาพโรงพยาบาลได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

วิธีการค านวณ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน  

      1. โรงพยาบาลไดร้ับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด - มาตรฐาน HA ขั้นที่ 1  (ผ่าน/ไมผ่า่น) 

  2. โรงพยาบาลไดร้ับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด - มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2  (ผ่าน/ไมผ่า่น) 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : โรงพยาบาล ม.อบ 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที่ 13  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

วิธีการค านวณ :          ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ปกครอง   x ๑๐๐  

                                    จ านวนผู้ปกครองทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที่ 14  : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการค านวณ :   ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ปกครอง   x ๑๐๐  

                             จ านวนผู้ปกครองทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
       อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ   
 

เป้าประสงค์                นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การท าวิจัย/บริการวิชาการ/
การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงไปสู่การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การ
เรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จสามารถน าไปต่อยอดเพื่อด าเนินงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
และจัดกิจกรรมนักศึกษาเทียบกับจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น  โดยให้นับเฉพาะโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการแล้วเสร็จสามารถน าไปต่อยอดเพื่อด าเนินงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมนักศึกษา 

  
สูตรค านวณ จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จสามารถน าไปต่อยอดเพื่อด าเนินงานวิจัย 

โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมนักศึกษา x  100                   
 
                                              จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 

แหล่งข้อมูล  งานวิจัย/งานพัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงไปสูก่ารท างานวิจัย / บริการวิชาการ/การเรียนการ
สอน / กิจกรรมนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 2   จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด  จ านวนแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้จากการรวบรวม องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อวัดจ านวนปริมาณแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีการศึกษา  

แหล่งข้อมลู  งานวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3   จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี  

หน่วยวัด จ านวน ผลงาน/กิจกรรม 
ค าอธิบาย  กิจกรรมหรือการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จัดขึ้นในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ 

เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน การประกวด การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เวบไซต์ หนังสือ 
แผ่นพับ เป็นต้น  

แหล่งข้อมูล  งานวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ านวนผลงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่วัดร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใช้แบบประเมิน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับปรุงแบบประเมินการเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และ
แจ้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินติดตั้งแบบประเมินบนระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

2) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งให้คณะแจ้งนักศึกษาตอบแบบประเมินบนระบบฯ 
3) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รวบรวมแบบแบบสอบถาม บันทึกข้อมูล และสรุปและวิเคราะห์การตอบ

แบบประเมิน 
4) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ของนักศึกษา จัดท าเอกสารสรุปผลการศึกษา และแจ้งเวียนคณะ เพื่อทราบ/พิจารณาการด าเนินงาน และน า
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

แหล่งข้อมูล  งานพัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ต้องมีระดับความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 (ให้ก าหนดค่าสเกล 1-5) 

แหล่งข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน 

หน่วยวัด จ านวนกิจกรรม 

ค าอธิบาย :  จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน หมายถึง การนับกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตนเองได้จัดท าข้ึน 

แหล่งข้อมูล  งานวิจัย /งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  ภาพกิจกรรม 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 7  : ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
 
ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่วัด จ านวนของนักศึกษา บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยก าหนดไว้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 800 ต่อเป้าหมายโครงการ 
 

แหล่งข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  6 เดือน และ 9 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 8  : จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด ผลงาน 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อวัดความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ โดยการจ าแนกหมวดความรู้ และพร้อมให้บริการ  ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

 
สูตรค านวณ   นับจ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

แหล่งข้อมูล  งานวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 9     จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

หน่วยวัด ผลงาน 
 
ค าอธิบาย :   เป็นตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อวัดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

ภายนอก  
 
สูตรค านวณ นับจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

แหล่งข้อมูล   งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  งานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕    
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  :   ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.๒) 
  
ค าอธิบายตัวชี้วัด    :    เป็นการวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับระบบธรรมาภิบาล 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดแูล 
กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
                      ระดับ ๑   มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
                      ระดับ ๒   มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
                      ระดับ ๓    มีการประเมินผลการด าเนินงานตามพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กร                              
                      ระดับ ๔    มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
                     ระดับ ๕   มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ :  เลขาคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2  : ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :    เป็นการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีการค านวณ 
                     ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีมีต่อการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            
                                  

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้คณะเก็บข้อมูล 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3  :   ระดับความพึงพอใจของของบุคลากรทีม่ีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   เป็นการวัดความพึงพอใจของของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีการค านวณ 
                           ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรที่มีต่อการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            
                                                    จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร มีสมรรถนะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
 
เป้าประสงค์     :  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑  : ร้อยละของบุคลากรที่มีความสขุในการปฏิบัติงาน  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   :    เป็นการวัดระดับความสุขในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีขวัญก าลังใจที่ดีย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานด้วย ซึ่งความสุขประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร และความสุขในการ
ท างานในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศในการท างาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 
 
วิธ๊การค านวณ      : 
                                           จ านวนบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน   x ๑๐๐     
                                                       บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจ 
เกณฑ์วัดความสุข 
  ๕  หมายถึง  มีความสุขมากท่ีสดุ 
   ๔  หมายถึง  มีความสุข 
  ๓  หมายถึง  ไม่มคีวามสุข 
  ๒  หมายถึง  ไม่มคีวามสุขเลย 
  ๑  หมายถึง        - 
 
เกณฑ์การคิดค่าคะแนน 
  ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คิดเป็น  ๕  คะแนน 
  ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙   คิดเป็น  ๔  คะแนน 
  ร้อยละ ๒๕.๐๐ – ๔๙.๙๙   คิดเป็น  ๓  คะแนน 
  ร้อยละ   ๐.๐๐ – ๒๔.๙๙   คิดเป็น  ๒  คะแนน 
  ร้อยละ           –             คิดเป็น  ๑  คะแนน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานทรัพยากรมนุษย์ 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒  : ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง        
 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2560-2564  |   
 

_ Collage of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University_ 

หน่วยวัด   :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  :  เป็นการวัดสมรรถนะของบุคลากร โดยบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงย่อมส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ หากบุคลากรมีสมรรถนะสูงย่อม
ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีสูงเข่นกัน 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  
 บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง หมายถึง บุคลากรที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 

     (๙๐-๑๐๐ คะแนน)  
 การประเมินผลการปฏบิัติราชการ หมายถึง การประเมินค่างานของผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบั ติราชการของข้าราชการตาม
สมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีรรถนะสงู = 

จ านวนบุคลากรที่มีผลการประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการอยู่ในระดับดเีด่น (๙๐-๑๐๐ คะแนน) 

 
X  ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
๑. คณะ/หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. คณะ/หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้กองการเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่ 

ก.บ.บ. ก าหนด 
๓. กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ ก.บ.บ. เพื่อกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หน่วยงาน 
๔. กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูงแยกตามคณะ/หน่วยงาน และภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบการประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย คะแนนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐) และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐) 
 
ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรกของทุกปี (ต.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป) 
ผู้รายงานข้อมูล   ทุกคณะ/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานทรัพยากรมนุษย์ 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : เดือนมีนาคมของทุกปี 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3  :   ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด   :    เป็นการวัดระดับความสุขในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีขวัญก าลังใจที่ดีย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานด้วย ซึ่งความสุขประกอบด้วย ความผูกพันต่ อองค์กร และความสุขในการ
ท างานในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศในการท างาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 
 
วิธ๊การค านวณ      : 
                                     จ านวนบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน   x ๑๐๐     
                                           บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจ 
เกณฑ์วัดความสุข 
  ๕  หมายถึง  มีความสุขมากท่ีสดุ 
   ๔  หมายถึง  มีความสุข 
  ๓  หมายถึง  ไม่มคีวามสุข 
  ๒  หมายถึง  ไม่มคีวามสุขเลย 
  ๑  หมายถึง        - 
 
เกณฑ์การคิดค่าคะแนน 
  ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คิดเป็น  ๕  คะแนน 
  ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙   คิดเป็น  ๔  คะแนน 
  ร้อยละ ๒๕.๐๐ – ๔๙.๙๙   คิดเป็น  ๓  คะแนน 
  ร้อยละ   ๐.๐๐ – ๒๔.๙๙   คิดเป็น  ๒  คะแนน 
  ร้อยละ           –             คิดเป็น  ๑  คะแนน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานทรัพยากรมนุษย์ 

 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้ วัดที่  4    จ านวนของบุคลากรที่ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชู เกียรติ  หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ                         
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด       :  คน 
ค าอธิบาย       :  เป็นการวัดสมรรถนะของบุคลากร ที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ และเต็ม 
ก าลังความสามารถ จะท าให้บุคลากรได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับ                       มหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นรางวัลทั้งด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
 
วิธ๊การค านวณ      :        นับจ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล       
                                      
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู 

๑. คณะ/หน่วยงานรายงานจ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ื อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๒. กองการเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลและรายงานมหาวิทยาลัย 
  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   :       แบบรายงาน 
 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบการประเมินผลการด าเนินงาน :    -  
 
ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล  สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งานทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
เป้าประสงค์       มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  
                     การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อ 
                     เข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน  
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
หน่วยนับ : ระดับ/ข้อ 
ค าอธิบาย :  
   การบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริการ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้รับบริการคือ คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครอืข่ายหลัก(Core/Distributed/Access Switch) การเช่ือมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใยแก้วน าแสง 
(Fiber Optic) การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหารจัดการความเร็ว
ของการสื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การให้บริการ
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอต่อสัดส่วนปริมาณการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศของผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังค านึงถึงความมั่นคง 
(Stability) ปลอดภัย (Security) ความรวดเร็ว (Speed) ความต่อเนื่องและความพร้อมใช้งาน (Availability) ภายใต้มาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Compliance) เพื่อให้การให้บริการดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1.  มีแผนการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
 2.  มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
 3.  มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
 4.  มีเอกสารรายงานความคืบหน้า/สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอลจากผู้ใช้งาน 

 
2. เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ได้ 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ได้ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ได้ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ได้ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 
3. ข้อมูลที่ใชป้ระกอบการประเมินผลการด าเนินงาน : 

1. มีแผนการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจติอล 
2. ข้อมูลแสดงถึงกลไกในการด าเนินงานพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล ไดแ้ก่ 

        2.1 มีการขออนุมัติโครงการ 
        2.2 มีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
        2.3 มีการพิจารณาใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม/การจดัหารายการครุภณัฑ์ 
        2.4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
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        2.5 มีการสรุปผลการด าเนนิงาน 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาพฒันา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบและด าเนินการรายงานผลการพัฒนาคณุภาพ 

4. ระยะเวลาในการติดตามข้อมลู : ติดตามข้อมูลอย่างน้อยปลีะ 2 ครัง้ ตามรอบปีงบประมาณนั้นๆ 
5. ผู้รายงานข้อมูล : ทุกคณะ/ส านัก 
6. ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก :  
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาเครอืข่ายส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
หน่วยนับ : คะแนน/ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  

   พิจารณาจากจ านวนผู้ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความพึงพอใจเทียบกับ
จ านวนผู้ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 
 

1. สูตรการค านวณ : 

งหมดรือข่ายท้ั ้งานระบบเคจ านวนผู้ใช
รือข่าย ้งานระบบเคจ านวนผู้ใช

 X 100 

 
2. เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับน้อยท่ีสุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากที่สุด  
4.51-5.00 

 
3. ข้อมูลที่ใชป้ระกอบการประเมินผลการด าเนินงาน : 

1. ข้อมูลแสดงรายละเอียดการประเมินระดบัความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
 

4. ระยะเวลาในการติดตามข้อมลู : ติดตามข้อมูลอย่างน้อยปลีะ 2 ครัง้ ตามรอบปีงบประมาณนั้นๆ 
5. ผู้รายงานข้อมูล : ทุกคณะ/ส านัก 
6. ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก :  
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาเครอืข่ายส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 

 

 

 
 
 

ตัวชี้วัดอัตลักษณ ์
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ชื่อตัวชี้วัด :  อัตลักษณ์นิสิต นักศึกษา 
ค าอธิบาย :   นิสิต/นักศึกษามีคณุลักษณะที่เกดิขึ้นตามปรัชญา ปณิธาน /วิสยัทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรยีนที่เหมาะสมและปฏิบตัิได้ 
๒. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนรว่ม 
๕. มีการประเมินผลผูเ้รียนที่ปรากฏอัตลักษณ์ (โดยระบุค่าร้อยละ) 

การประเมิน 
๑. เอกสาร: (๒ คะแนน) 
    ผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 
๒. หลักฐานเชิงประจักษ์: (๓ คะแนน) 

                       ผู้ประเมินสุ่มตรวจอัตลักษณ์ผูเ้รียน โดยมจี านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐)  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะรายงานผลการ 
                                     ด าเนินงาน (ข้อ ๕) 
 
แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : ทุกคณะวิชา 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเอกลักษณ ์
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ช่ือตัวช้ีวัด :  เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน 
ค าอธิบาย :   มหาวิทยาลัย/คณะมีลักษณะเฉพาะทีส่ะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์และ

บริบทของสถานศึกษา 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
๒. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนรว่ม 
๕. มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา   

 
การประเมิน 

๑. เอกสาร: (๒ คะแนน) 
                     ผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  

๒. หลักฐานเชิงประจักษ์: (๓ คะแนน) 
๒.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน (๑ คะแนน) 
๒.๒ มีการยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (๑ คะแนน) 
๒.๓ มีความเป็น  “ต้นแบบ ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน 
กระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน (๑ คะแนน) 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 
ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์ 
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๑. วิสัยทัศน์ (vision)  หมายถึง  การสรา้งภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการ 
                                                      เดินไปสู่อนาคต  
๒. พันธกิจ (mission)  หมายถึง  ข้อความที่ก าหนดถึงภารกิจที่องค์การมุ่งหวังจะกระท าให้เกิดผล 
                                                       ส าเรจ็ตามวสิัยทัศน์ท่ีองค์กรก าหนด 
๓. อัตลักษณ์ (identities)  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัว ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
๔. เอกลักษณ์ (identity)  หมายถึง  ลักษณะที่เหมือนกันหรอืมีร่วมกัน 
๕. วัตถุประสงค์ (objective) หมายถึง  เป้าหมายหรือจุดทีต่้องการไปให้ถึงโดยกลยุทธ์ 
๖. กลยุทธ์ (strategy)  หมายถึง  วิถีทางหรือข้อก าหนดที่องค์การสมควรปฏิบตัิเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ 
                                                       ที่ก าหนด ภายใต้ข้อจ ากดัของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีด 
                                                       ความสามารถขององค์การ 
๗. เป้าประสงค์   หมายถึง  สภาพความส าเร็จของการด าเนินงานในข้ันตอนสุดท้ายของแต่ละ 
                                                       ยุทธศาสตร์ การก าหนดอาจช่วงเวลาที่ต่างกัน 5 ปี 3 ปี หรือ 10 ปี                                                       
       ๑. สามารถวัดได้หรือตรวจนับได้ 

 ๒. พิจารณาถึงความเป็นไปได้หรอืโอกาสที่จะท าใหส้ าเรจ็ผลได้ 
  ๓. มีความคล่องตัวหรือปรบัตัวได้ 
  ๔. สอดคล้องเข้ากันได้กับแผนงานอ่ืน ๆ   

๘. ตัวชี้วัด   หมายถึง  หน่วยวัดความส าเรจ็ของการปฏิบัติงานท่ีถูกก าหนดขึ้น 
                                                        ซึ่งควรมีลักษณะดังนี ้
                                                         Specific =   ช้ีชัด 
                                                        Measurable = วัดได 
                                                        Actionable = ท าได ้
                                                        Relevant = ตรงประเด็น 
                                                         Timely = ทันเวลา 
๙. หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การควบคมุดูแล กิจการ 
                                                       ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม   
                                                ประกอบด้วย  

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับช้ันน าของประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะ ต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น มาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนว
ทางการ ก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิค
และเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 ๓)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)หมายถึง การให้บริการที่
สามารถ ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเช่ือมั่นความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลาก หลายและมีความแตกต่าง 
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๔)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)หมายถึง การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา สาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)หมายถึง การกระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 ๗)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอน
อ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วย
การปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

๘)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙)  หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย /หญิงถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)หมายถึง การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจาก
การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท ์

 

 
 
 


