
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



 
 

๒ 
 

ปรัชญา     :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์   :  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา้แห่งการเรียนรูใ้นภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ผลิต  บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

เพื่อสังคมที่ยั่งยนื 

อัตลักษณ์    : สร้างสรรค์ สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม 

เอกลักษณ์   : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

พันธกิจ           

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

๔. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้้าโขง  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับใน

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงอย่างยั่งยืน 

๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น้าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

๔. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ตลอดจนเกิดส้านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 



 
 

๓ 
 

๕. บริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 

ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมี

ความสุข 

๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความ

ผูกพันกับองค์กร 

   

เป้าหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑. มีผลการประเมินติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

๒. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น ๕๐ : ๕๐ 

๓. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอนด้วย

ภาษาไทย เป็น ๑๕ : ๘๕ 

๔. มีสัดส่วนจ้านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เป็น ๓๘ : ๑๒ : ๕๐ 

๕. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ ๕ ของจ้านวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 

๖. มีสัดส่วนจ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ๘๕ : ๑๕  

๗. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น ๒ : ๓๘ : ๖๐ 

๘. มีสัดส่วนต้าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น ๕๐ : ๓๓ : ๑๖.๕ : ๐.๕ 

๙. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย ๑ กลุ่มท่ีติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ 

๑๐. ร้อยละของจ้านวนผลงานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม เป็น

ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด 

๑๑. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา : รายได้จากงานวิจัยบริการ

วิชาการ เป็น ๕๐ : ๔๐ : ๑๐ 

 ๑๒. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก 

 

 

 



 
 

๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 

 
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

เป้าประสงค์ 
 

บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรม อุตสาหะในการท้างาน มีภาวะผู้น้า มีคุณธรรม
จริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด และมีทักษะในการด้ารงชีวิตในศตวรรษที่  
๒๑ 
 
 

• พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
๒๕๕๘ โดยเน้นออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษา
ที่ เ น้ นผลลัพธ์การ เ รี ยนรู้  (Outcome Based 
Education) 

• พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการบริการ
สังคม โดยใช้ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้   

• จั ด ท้ า ห ลั ก สู ต ร / บ ริ ก า ร  ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการ/หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 

• จัดท้าหลักสูตรส้าหรับคนวัยท้างานและผู้สูงวัย  

• จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตร
ปกติ  

• ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ หา
เหตุผล โต้ตอบแสดงความคิดเห็น   



 
 

๕ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชา
หรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น 

• พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัย
เพ่ือกระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

• ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ เ ชิ งสมรรถนะ (ความรู้  ทั กษะ และ 
คุณลักษณะ)  

• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

• จัดกิจกรรมที่ เน้นทักษะในการด้ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑.๒ พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
 
     
 
 

• พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ แหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่น  
- e-book 
- MOOC 
- Augmented Reality 
- Infographics  
- Smart classroom   
- D4L+P  
- Course Ville  

• พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนยุคใหม่ 

๑.๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า 
 

• พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้ ง ในและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ ยน
บุคลากรและนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint 
Program) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย  

• พัฒนาแนวทางการน้าองค์ความรู้และนวัตกรรม
ไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า 



 
 

๖ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือผลักดันชื่อเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่
มั่นคง 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างส้านึกเชิงสัมพันธ์
และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพ่ือให้ได้
ศิษย์เก่าท่ีดีในอนาคต 

๑.๔ พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่
นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

• จัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

• จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เพ่ือ
การด้ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

• จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่
บกพร่องทางร่างกาย เ พ่ือการเรียนและการ
ด้ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

• จัดรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ 

• จัดสวัสดิการระบบขนส่ง และบริการรถรับ-ส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย  

• จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ และส่งเสริมด้าน
กีฬา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ และส่งเสริมผู้มีความสามารถทางกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

• จัดลานกิจกรรม ๒๔ ชั่วโมงบริเวณพื้นที่การศึกษา  
 

 

 

 



 
 

๗ 
 

ตัวช้ีวัดด้านการผลิตบัณฑิต 

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ กองแผนงาน 

๒. ร้อยละของจ้านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๑ ๑ กองบริการการศึกษา 

๓. ร้อยละจ้านวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ หรือน้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับจ้านวนผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ กองบริการการศึกษา 

๔. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กองแผนงาน 

๕. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท้าตรงสาขา  ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ กองแผนงาน 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา  ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กองแผนงาน 
๗. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา (ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พ่ึงของสังคม) 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ กองแผนงาน 

๘. จ้านวนนักศึกษาท่ีได้รับยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
สังคม 

คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ กองบริการการศึกษา,
ส้านักงานพัฒนานักศึกษา 

๙. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา (ด้าน
ภาวะผู้น้า การท้างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง) 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ กองแผนงาน 



 
 

๘ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐. ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการด้ารงชีวิตของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือบัณฑิต (ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด้ารงชีวิต) 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ กองแผนงาน 

๑๑. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ - - ๘๐ 
 

๙๐ ๙๐ กองบริการการศึกษา 

๑๒. จ้านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ กองบริการการศึกษา 
 



 
 

๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงอย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 
 

ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ/นานาชาติ และน้าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
มิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๒.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการ
บริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
 

• พัฒนาศูนย์เครื่องมือกลางให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ 
สนับสนุนให้ เกิดงานวิจัยที่ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  

• พัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ประสานกับ  
กลุ่มผู้ใช้งาน โดยน้าความรู้และเทคโนโลยีผสาน
กับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ 

• จัดตั้งคณะท้างานด้านการวิจัยเพ่ือเฝ้าระวัง
ปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ 
เพ่ือเสนอแนะและผลักดันให้มีการท้าวิจัยได้ทัน
การณ์ 

• จัดท้าฐานข้อมูลนักวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือ
รองรับการท้าวิจัยเร่งด่วนและวิกฤตของประเทศ 

• สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผล
งานวิจัย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนความรู้ให้
เป็นทุน 

• การสร้างความรู้ให้นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิด
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

• สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม 

 

๒.๒ สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่  

• โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพี่เลี้ยง 

• โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

• โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ 



 
 

๑๐ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๒.๓ สร้างกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากความเชี่ยวชาญของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาของประเทศและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพ่ือสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต 

• จัดสรรทุนเพื่อสร้างกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าที่เข้มแข็งเป็น
ที่ยอมรับ 

• พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง 

• สร้างคลัสเตอร์งานวิจัยร่วมกับเครือข่ายใน
ประเทศและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

• โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า พลังงาน 
ด้านการศึกษา กฎหมาย สิทธิมนุษยชน 

๒.๔ การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือขยายผลในมิติ นโยบาย
ชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และ
เกิดผลกระทบที่น้าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 
 
 
 

• จัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม 

• จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนางานวิจัยสู่
นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์/
อุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ
เอกชนร่วมเป็นกรรมการ 

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในมิติด้านนโยบาย 
ชุมชน และสังคม  

• น้าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัย 
พัฒนาสื่อร่วมกับผู้ใช้งานจริง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

• จัดสร้างโฮมเพจส้าหรับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 



 
 

๑๑ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๒.๕ พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
 

• ร่วมมือกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการ
สนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการท้าวิทยานิพนธ์ ให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ 

• สร้างกลไกสนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับ เป็น
ผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยโดยการจัดสรรทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 
 

 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. จ้านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  

จ้านวน  ๒๐๐ ๒๒๕ ๒๕๐ ๒๗๕ ๓๐๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๒. จ้านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๑๗๐ ๑๘๐ ๑๙๐ ๒๐๐ ๒๑๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๓. จ้านวนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร  

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๕ ๕ ๗ ๗ ๑๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๔. จ้านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๕ ๕ ๗ ๙ ๑๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๕. จ้านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด  

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๖. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในมิติด้าน
นโยบาย 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๗. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๘. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๙. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ร้อยละ ๐.๕ ๐.๗๕ ๑ ๑.๒๕ ๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 



 
 

๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น้าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความ
พอเพียง  

เป้าประสงค์ 
 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการทีช่่วยเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาความความเข้มแข็งในการด้ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น สังคมสูงวัย 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และได้รับการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

• ส้ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพ่ือ
ประกอบการก้าหนดทิศทาง และจัดท้าแผนการ
บริการวิชาการ  

• สร้างความเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับการพัฒนา
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

• ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และน้าผลไป
พัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA 

• ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่
เอ้ือต่อการแข่งขนั 

• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม   

๓.๒ สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคม
สูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 

ด้านสังคมสูงวัย  

• จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในด้านสังคมสูงวัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง
ภ าย ในและภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการ  

• การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 

• การจัดการศึกษาเพ่ือผู้สูงวัย 
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

• จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้แทน



 
 

๑๔ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

• โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
ก้ากับของมหาวิทยาลัย 

• โอลิมปิกวิชาการ 

• มหาวิทยาลัยเด็ก 

• โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย 

ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

• จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีผู้แทน
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

• พัฒนางานอุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือช่วยเสริมสร้างการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

• จัดให้มีพ้ืนที่การท้างานร่วม (Co-Space Working) 

• จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการราย
ใหม ่

• โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 

• โครงการด้านการบริหารจัดการน้้า 

• ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย 

• ศูนย์ให้บริการความรู้ด้านภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

• ศูนย์บริการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
๓.๓ พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและ
ได้ ม า ต ร ฐ าน  และ พัฒนา โ ร งพย า บา ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

• จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในด้านการบริการสุขภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ทั้ งภายในและภายนอกที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ 



 
 

๑๕ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๓.๔ จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

• จัดหารายได้จากการด้าเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง 
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น หรือ
หลักสูตรปกตใิห้กับคนวัยท้างาน (Workforce)  

• จัดหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

 

 

 



 
 

๑๖ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จ้านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ ๙๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๕ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

๒. จ้านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก 

โครงการ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

๓. ร้อยละของจ้านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น้า
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ของจ้านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

๔. จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

๕. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อ
เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

โรงเรียน ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย/
คณะ/ส้านัก 

๖. จ้านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
๗. ร้อยละของผู้รับบริการที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
๘. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

๙. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

๑๐. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนด รับรอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 



 
 

๑๗ 
 

 

 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ ร้อยละ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัย/
คณะ/ส้านัก 



 
 

๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตส้านึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์ 
 

นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงได้รับการพัฒนาให้เป็นที่สนใจจาก
ภายนอก  

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๔.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม 

• สร้างความเชื่อมโยงงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

• ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการด้าเนินงานด้าน
การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และ
น้าผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA  

๔ . ๒  ส ร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

• พัฒนาความรู้ ในสาขาที่ เกี่ยวข้องโดยเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนทุนในการศึกษาหรือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

• จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้้าโขงอย่างเป็นระบบ โดย
การจ้าแนกหมวดความรู้ และพร้อมให้บริการ 

• สนับสนุนให้องค์การ หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดเก็บ สืบค้น และจัดท้าข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

• สร้างแหล่งเรียนรู้พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
เกิดส้านึกรักบ้านเกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของ
มหาวิทยาลัย 
 

• สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้
ตระหนักถึงความส้าคัญของคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับตนเองและองค์กรเพ่ือ
น้าไปสู่ความภาคภูมิใจ หวงแหน และสืบทอด ให้คงอยู่ตลอดไป 

• การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 



 
 

๑๙ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 



 
 

๒๐ 
 

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระดับการตระหนักถึงความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผู้ร่วมกิจกรรม 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๒. ร้อยละจ้านวนผู้เข้ารับการเรียนรู้/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อเป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๓. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย แหล่ง
เรียนรู้ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๔. จ้านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่ากิจกรรม/ปี 

กิจกรรม ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการ
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 



 
 

๒๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อม

ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ 
 

องค์กรมกีารบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การท้างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๕.๑ บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด้าเนินงานของ
ส่วนราชการและส่วนงานภายใน  
 
 

• การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและทบทวนภารกิจของ
ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนา 
การปรับปรุงกระบวนการท้างานใหม่ของทุกภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้มีระยะเวลาในการด้าเนินงานที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

• การจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของงานทุกงานหลักให้
ครบถ้วน 

• การจัดท้า “ข้อตกลงการปฏิบัติงาน” ของผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติ 

• การปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในและควบคุมความเสี่ยง และป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

• การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
และสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 

• การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.๒ สร้างจิตส้านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
 

• การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

• การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านการสอบสวนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์  



 
 

๒๒ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความคล่องตัว และทันสมัย 

• การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดย
น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

• การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน และข้อที่ควรปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๕.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีความคล่องตัว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

• การพัฒนาระบบส้านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
ที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งส้านักงาน 

• การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

• การพัฒนาระบบการประชุม e-meeting 

• การน้าระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ การจัดเก็บ
หนังสือ เป็นต้น 

๕.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

• การจัดท้าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินเพ่ือเพ่ือสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน 

• การปรับปรุงระบบโปรแกรมการเงิน UBU-FMIS ให้
สามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์และครบทุกหน่วยงาน   

• การปรับปรุงระบบและแนวปฏิบัติการจัดท้ารายงานสถานะ
ทางการเงิน-บัญชี ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ  

๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น วางแผนการลงทุนระยะ
ยาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ด้านงบประมาณ   

• การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานวิสาหกิจ (โรงพิมพ์ ส้านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) ให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

๕.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมาย
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับ
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การจัดท้าแผนด้าเนินงานเพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 

• การประชุมสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 



 
 

๒๓ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• การทบทวนโครงสร้างองค์กรและระบบงานบริหารที่ส้าคัญ 
เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับ 

• การจัดท้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และกฎหมายระดับรอง เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ  

๕.๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้
หลักการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ  (EdPEx) 
และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

• อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน EdPEx ให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารทั้งระดับคณะ/สถาบัน 

• พัฒนาผู้ประเมิน 

• จัดท้าโครงการน้าร่องส้าหรับคณะ/วิทยาลัยที่มีความพร้อม 

• อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน AUN QA 

• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

• โครงการจัดการความรู้ด้านต่างๆ 
๕ .๘  ปรั บปรุ ง อาคารสถานที่ แ ล ะ ร ะบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท้างานอย่างมี
ความสุข  ปลอดภัย   

• การจัดท้าผังแม่บทการใช้พ้ืนที่ส่วนการศึกษาเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของมหาวิทยาลัย  

• การก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก (วงเงินงบประมาณหนึ่งปี) 

• การก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ (วงเงิน
งบประมาณผูกพัน) 

• การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการ  

• การปรับปรุงระบบไฟสัญญาณไฟจราจร พ้ืนผิวจราจร และ
ทางเดิน  

• การติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดตามอาคาร 
ประตูทางเข้าออก และพ้ืนที่ เสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้ ง
มหาวิทยาลัย 

๕.๙ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University)    

• การรณรงค์สร้างจิตส้านึกให้กับบุคลากรและนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 



 
 

๒๔ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• การจัดภูมิทัศน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและรอบอาคาร
ต่างๆให้น่าอยู่  

• การจัดให้มีลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกก้าลัง
กายพร้อมอุปกรณ์ส้าหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 

• การพัฒนาพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าหนองอีเจมและร่องก่อเพ่ือเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก้าลังกาย 

• การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเพ่ือการประหยัด
พลังงาน 

• การจัดการขยะและของเสีย รวมทั้งการน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) 

• การบริหารจัดการน้้าในมหาวิทยาลัย 

• พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในมหาวิทยาลัย 

• วางระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
๕.๑๐ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยใช้หลัก ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ และ
ประชาสัมพันธ์ เชิ งรุก เ พ่ือเผยแพร่ผลงาน 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 

• การประชุมระดมสมองจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนกลยุทธการ
พัฒนาบุคลากร การเตรียมการเ พ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ ฯลฯ 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับ
ต่างๆปีละ ๒ ครั้ง 

• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารพบประชาคมและกิจกรรมสัญจร
ตามคณะ/ส้านัก/หน่วยงาน 

• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคลากร
และนักศึกษา 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกให้มากขึ้น 

• การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

• การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อสารยุคใหม่ เช่น ยู
ทูปและโชเชียลมีเดีย 

 

 



 
 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัด  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๑. ระดับความส้าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพและสารสนเทศ 
๒. จ้านวนคณะ ที่ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล โดยใช้หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)   

คณะ ๑ ๒ ๔ ๗ ๑๑ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ 

๓. จ้านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ปี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ 

๔. ร้อยละของรายไดสุ้ทธิที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
และทรัพย์สิน 

และคณะ/ส้านัก 
๕. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๖. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓.๘๕ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

 



 
 

๒๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
และมีความผูกพันกับองค์กร 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการท้างาน สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
๖.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

• จัดท้าแผนกรอบอัตราก้าลัง ๔ ปี ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

• จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ทั้ง
ด้านคุณวุฒิ  และศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ต้าแหน่ งทาง
วิชาการ 

• จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล โดย
น้าข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินค่างานและประเมิน
สมรรถนะมาเป็นหลักในการก้าหนดแผน 

• จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร 

• จัดท้าแผนทดแทนบุคลากรทีเ่กษียณอายุราชการ 

• การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินสมรรถนะ 

• โครงการพัฒนาบุคลากร (ทุกประเภทต้าแหน่ง) ตามผล
การประเมินสมรรถนะ 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 

• การรวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
ผู้บริหารระดับกลาง  

• โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 

• โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๖.๒ จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

• จัดให้มีกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ 

• การพัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่พักอาศัย 



 
 

๒๗ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

• จัดให้มีสวัสดิการสโมสรบุคลากร 

• จัดให้มีสวัสดิการร้านค้า 

• จัดให้มีทุนการศึกษาบุตร 

• การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรที่
มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

• การให้ความดีความชอบ (ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน) สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน และประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๘ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 

ร้อยละ ≥๙๐ ≥๙๒ ≥๙๓ ≥๙๔ ≥๙๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๕ ≥๘๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร 

ร้อยละ ≥๙๐ ≥๙๒ ≥๙๓ ≥๙๔ ≥๙๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 



 
 

๒๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

เป้าประสงค์ 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
การเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 

 
กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

๗.๑ พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
 

• โครงการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ
การให้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
พ้ืนที่บริการ 

• โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
• โครงการจัดหาระบบส ารองข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย  
• โครงการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการใช้งานแบบ BYOD 
• โครงการพัฒนาการให้บริการบนระบบคลาวด์ 
• โครงการพัฒนาการสื่อสารด้วยระบบ VoIP 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๐ 
 

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร

ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ส้านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ

เครือข่าย 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๕๑ ส้านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 



 
 

๓๑ 
 

กรอบงบประมาณโครงการตามแผนกลยุทธ์ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.  โครงการผลิ ตบัณฑิ ต ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕๒๖.๗๗๙๖ ๖๔๒.๙๑๖๒ ๖๕๐.๖๖๙๗ ๗๑๐.๘๒๗๐ ๗๘๗.๐๐๐๙ คณะเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์,
วิศวกรรมศาสตร์,ศลิปประยุกต์ฯ 

๒.  โครงการผลิ ตบัณฑิ ต ด้ าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๔๖๙.๗๘๓๕ ๕๔๓.๒๒๐๕ ๕๙๑.๒๙๐๑ ๓๗๔.๑๒๓๒ ๗๐๖.๘๖๓๙ คณะพยาบาลศาสตร์,เภสัชศาสตร์
,วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 

๓.  โครงการผลิ ตบัณฑิ ต ด้ าน
สังคมศาสตร์ 

๑๕๘.๔๓๒๘ ๑๗๔.๓๒๖๙ ๑๙๐.๖๑๖๓ ๒๐๘.๖๘๕๔ ๒๒๘.๔๔๙๕ คณะศลิปศาสตร์,บริหารศาสตร์,
นิติศาสตร์,รัฐศาสตร ์

๔. โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ทั้ง
ในด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
การ พัฒนาหลักสู ตร  และการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๗๙.๓๕๐๐ ๘๖.๒๕๐๐ ๑๐๓.๐๗๐๐ ๑๒๓.๓๐๐๐ ๑๓๒.๘๖๐๐ ทุกคณะ/ส้านัก 

๕. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ การออกกฎ ระเบียบตา่งๆ 
การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ 

๔๖.๖๒๐๐ ๕๐.๒๘๐๐ ๕๕.๘๒๐๐ ๖๐.๒๒๐๐ ๖๖.๒๗๐๐ ทุกคณะ 



 
 

๓๒ 
 

 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๖. โครงการพัฒนาระบบกลไก
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

๖.๔๑๐๐ ๖.๘๕๐๐ ๗.๒๐๐๐ ๗.๕๑๗๒ ๗.๘๙๒๙ ทุกคณะ/ส้านัก 

๗. โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 

๗.๒๕๑๘ ๑๕.๙๔๑๒ ๑๗.๒๒๙๔ ๑๘.๖๒๖๓ ๒๐.๑๔๒๙ คณะวิชาต่างๆ 

๘. โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

๕.๗๓๗๕ ๕.๘๕๙๕ ๖.๐๐๙๕ ๖.๑๕๙๕ ๖.๓๐๙๕ คณะวิชาต่างๆ 

๙. โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๗๖๑๒ ๑๔.๑๑๖๒ ๑๕.๓๗๙๙ ๑๖.๘๓๔๓ ๑๘.๒๙๘๐ ทุกคณะ/ส้านัก 

๑๐. โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของ
รัฐ และ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

๒.๑๒๕๙ ๒.๒๓๘๙ ๒.๔๖๘๙ ๒.๕๗๓๙ ๒.๖๗๓๙ ทุกคณะ/ส้านัก 

๑๑. โครงการประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

๓๐.๗๘๓๖ ๓๒.๖๗๙๑ ๓๔.๓๘๑๑ ๓๖.๑๔๖๗ ๓๗.๘๒๕๐ คณะเกษตรศาสตร์,เภสัช
ศาสตร์,ศิลปศาสตร์ 

 
๑๒. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการสุขภาพแก่ชุมชน 

๓๓.๗๖๒๒ ๓๓.๙๕๓๔ ๔๑.๕๕๕๓ ๔๑.๖๕๕๓ ๕๕.๙๕๕๓ วิทยาลัยแพทย์ฯ,เภสัชศาสตร์ 



 
 

๓๓ 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑๓ .  โ ค ร งก า รสนั บ สนุ น จั ด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๐.๖๑๗๔ ๐.๗๒๓๙ ๐.๘๓๐๔ ๐.๙๔๑๘ ๑.๐๕๔๙ วิทยาลัยแพทย์ฯ 

๑๔. โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๗.๖๕๘๓ ๘.๓๓๖๕ ๙.๐๑๘๙ ๙.๗๘๖๗ ๑๐.๕๑๘๙ ทุกคณะ/ส้านัก 

๑๕. โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณ ี

๒.๕๖๘๒ ๒.๖๕๓๐ ๒.๗๔๖๓ ๒.๘๔๙๐ ๒.๙๖๑๙ คณะเกษตรศาสตร์,รัฐศาสตร์
,เภสัชศาสตร์,ศิลปศาสตร ์

๑๖. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

๑๕๓.๓๕๓๑ ๑๖๐.๔๖๕๐ ๑๗๖.๙๖๖๓ ๑๙๓.๖๙๐๖ ๒๑๐.๖๗๘๗ ทุกคณะ/ส้านัก 

๑๗ .  โ ค ร งก า ร พัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

๘.๑๖๑๔ ๘.๓๐๙๙ ๘.๕๒๖๗ ๘.๖๓๖๐ ๘.๗๔๕๘ ส้านักคอมพิวเตอร์,ส่วนกลาง
(มหาวิทยาลัย) 

๑๘. โครงการอบรม ประชุม 
สัมมนา เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 

๓๐.๘๐๔๖ ๓๒.๗๐๐๖ ๓๔.๔๐๒๖ ๓๖.๑๖๘๒ ๓๗.๘๔๖๕ ทุกคณะ/ส้านัก 



 
 

๓๔ 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑ ๙ .  โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

๑๗.๓๓๙๕ ๑๗.๖๔๘๕ ๑๗.๙๘๙๘ ๑๘.๓๒๒๖ ๑๘.๖๖๗๑ ส่วนกลาง(มหาวิทยาลัย) 

๒๐. โครงการจัดการความรู้ ๐.๙๘๖๖ ๑.๒๘๑๕ ๑.๔๘๒๐ ๑.๖๘๒๖ ๑.๘๘๓๒ ทุกคณะ/ส้านัก 

รวม  1,601.29   1,840.75   1,967.65   1,878.75   2,362.90   

 

 



 
 

๓๕ 
 

นิยามศัพท์ 

๑. ความพอเพียง ประกอบด้วย 

                   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน  
                   ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค้านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท้านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 
                   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 
๒. บัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ บัณทิตที่มีคุณลักษณะตามข้อก้าหนดบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๓. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบคุณลักษณะดังนี้ 

                สร้างสรรค์ : หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่า

และคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 

               ๑. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

    ๒. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในทางบวกอย่างมีหลักการและเหตุผล       

                                ๓. สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้   

  ๔. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลง

ในโลกปัจจุบัน  

                  สามัคคี :  หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท้างานเป็นทีม และ

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 

                               ๑. มีทักษะการท้างานเป็นทีม   

  ๒. มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น  

    ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  

                  ส้านึกดีต่อสังคม  : หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม

ประกอบด้วย 

           ๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

   ๒. มีจิตส้านึกรักท้องถิ่น  

    ๓. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  



 
 

๓๖ 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสง 

ค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕ ด้าน (Ideal Graduates) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 

                 ๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : Ethics and Moral ประกอบด้วย 

                       ๑.๑ มีความรับผิดชอบ Responsibility 

    ๑.๒ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย Discipline and Respect for Law 

    ๑.๓ รู้จักกาลเทศะ Tactful 

                 ๒.  ด้านความรู้ : Knowledge ประกอบด้วย 

                               ๒.๑ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองและต่อเนื่อง 

          Learning and Develop Academic and Professional Continuously 

                 ๓.  ด้านทักษะทางปัญญา : Cognitive Skills ประกอบด้วย 

                               ๓.๑ มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล  

                                      Thinking Skills  Logical Analysis and Synthesis 

     ๓.๒ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขได้ Apply Knowledge to Solve problems     

    ๓.๓ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ Creativity or Innovation 

                 ๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ : Interpersonal Skills and 

Responsibility ประกอบด้วย 

                               ๔.๑ มีทักษะการท้างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  

                                     Teamwork skills and Role Recognize 

     ๔.๒ มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  

                                     Positive Thinking and Hearing 

     ๔.๓ มีจิตส้านึกรักท้องถิ่นและสังคม Local and Social Awareness 

                  ๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล : 

     Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ประกอบด้วย 

๕.๑ รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการ

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน Knowingly and Application Technology to 

Lifestyle and Society   

๕.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี Interpersonal Relations and 

Communication Skill 

๕.๓ ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี  Use Thailand language and 

Foreign language well 

 



 
 

๓๗ 
 

๕. มหาวิทยาลัยช้ันน้าแห่งภูมิภาคลุ่มน้้าโขง หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินติดอันดับ ๑ ใน 

๑๐ (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง                                               

ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ประกอบด้วย ไทย จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา 

 
๖. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๖.๑ บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  หมายถึง คนในองค์กรจะให้ความส้าคัญกับการเรียนรู้ 
ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

๖.๒ มีแบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง คนในองค์กรมีแบบแผนทางความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ ที่แสดงถึงวุฒิภาวะที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็นกรอบความคิดที่ท้าให้บุคคล
นั้นๆ มีความสามารถในการท้าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๖.๓ การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพ และมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

๖.๔ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร
เป็นทีมงาน มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่้าเสมอ ควบคู่ไปกับการรับความรู้จาก
ภายนอก เพ่ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็น
ฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา 

๖.๕ การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง คนในองค์กรมีความสามารถเชื่อมโยง
สิ่งต่างๆ และเข้าใจภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม(Total System)  รวมทั้ง สามารถมองเห็นระบบย่อย 
(Subsystem) ที่จะน้าไปวางแผน และด้าเนินการท้าส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน 

 
๗. เอกลักษณ์  :  ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น้ามาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของมนุษย์ 

 
๘. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม หรือ ๓R  และ ๔C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

• ๓ R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
• ๔ C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-

การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  



 
 

๓๘ 
 

๙. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท้าซึ่ง ” ความรู้ “ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ต้องจัดกิจกรรมให้

ผู้ เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน , การเขียน , การโต้ตอบ , และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ เรียนได้ใช้

กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า 

๑๐. Outcome based education หมายถึง  การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์และ “การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” 

โดยมีล้าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ การศึกษาที่มุ่ง “ผลลัพธ์” (Outcome-based Education) ไม่ใช่การศึกษาท่ีมุ่ง “ใส่ความรู้” 

(Inputbased Education) โดยก่อนอ่ืนผู้สอนจะตั้ง “ผลลัพธ์” ที่ผู้เรียนควรจะได้หรือควรจะเป็นหลังจาก เสร็จ

สิ้นการเรียน จากนั้นจึงออกแบบ “กิจกรรมการเรียนรู้” เพ่ือมุ่งไปสู่ “ผลลัพธ์” นั้น ขณะที่ การศึกษาที่มุ่ง ใส่

ความรู้จะคู่กับ การเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย ส่วนการศึกษาที่ม่งผลลัพธ์จึ งคู่กับกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 

(Activity-based Learning) 

 ๑๐.๒ ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน แต่คือตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็น “วิทยากร 

กระบวนการ” (facilitator) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดได้ และ “เรียนรู้” ด้วยตนเอง ดังนั้น 

ผู้เรียนจึงเป็น “ศูนย์กลาง” ของการเรียน (student-centered)  

๑๐.๓ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงเป็น “แนวระนาบ” มิใช่ “แนวดิ่ง” ที่อาจารย์มี “อ้านาจ” และเป็นผู้

ผูกขาด “ความรู้” โดยผู้เรียนมี “หน้าที่” ต้องจดต้องจ้าต้องท้าตามที่อาจารย์บอก และวัดผลว่าถ้าใคร “จ้า” 

และตอบตามที่อาจารย์ “สอน” ได้มากเท่าไร ยิ่งได้คะแนนดีมากเท่านั้น หากเป็นการเรียนการสอน “แนว

ระนาบ” ที่ครูหรืออาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษา และเรียนรู้จากนักเรียนนักศึกษา ได้ด้วย  

๑๐.๔ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ไม่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) แต่

ใช้ วิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ(Activity-based Learning) ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้จากัญ

หาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยการท้าโครงงาน (Project-based Learning) และ

การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้ โครงงานที่ท้าเป็นโครงงานที่ไปบริการสังคม

หรือชุมชน ซึ่งจะท้าให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดย รับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 ๑๐.๕ ต้องมีการให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (reflection) อย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้ผู้เรียนได้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผล หรือประเมิน “ผลลัพธ์” เพ่ือให้ผู้เรียนได้ เกิดการ

พัฒนาตนเอง และเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ “ผล” หรือไม่ ถ้าไม่ได้ “ผล” หรือได้ “ผล” 

น้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป 

๑๑. MOOC (Massive Open Online Course) หมายถึง รูปแบบการน้าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทาง

ออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจ้านวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  



 
 

๓๙ 
 

๕. Augment Reality หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนผ่านทางอุปกรณ์

ต่างๆ อย่างกล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ และ GPS  

๑๒. Infographics  หมายถึง  (Information Graphic) คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ 

ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะส้าหรับ

ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ้ากัด 

 


