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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 
"เป�นองค์กรชั�นนําวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านวิชาการและการวิจัยเพื�อการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการ

ในแถบลุ่มแม่นํ�าโขงตอนล่าง"

     สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากลเพื�อ
ผลิตบัณฑิตที�มีศักยภาพ ผลิตงานวิจัยเพื�อพัฒนาตาม
บริบทของพื�นที� บริการวิชาการที�สอดคล้องความ
ต้องการของชุมชนเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื�อความเป�นสุข
ของสังคม



แผนยุทธศาสตรโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ (พ.ศ.2563 - 2566)  

เปาประสงค กลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ    เปาหมาย 

ระยะสั้น ระยะยาว  ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตรท่ี 1  Global Research and Innovation   

1. มีผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพท่ีระดับ

มาตรฐานสากล 

 

 

2. มีผลงานวิจัยที่

สามารถนําไป 

ประยุกตใชในการ

พัฒนาพื้นท่ี 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนบุคลากรให

มีศกัยภาพในการทํา

วิจัย 

 

2. ผลักดันใหเกิด

งานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาพื่นท่ี 

▪ โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ดานการวิจัย

คุณภาพระดับ Q1 

▪ การถายทอดองค

ความรูจากการ

วิจัยภายในองคกร 

▪ การสนับสนุนทุน

วิจัย 

▪ การพัฒนาความรวมมือ

เครือขายงานวิจัยกับ

หนวยงานภายนอก 

▪ ขยายภาคีเครือขาย

ความรวมมือดานการ

วิจัยในแถบลุมน้ําโขง

ตอนลาง 

▪ สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ

สรางนวัตกรรม 

 1. รอยละของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีเปน PI (Principal 

Investigator) ของโครงการ

ทีไดรับเงินทุนวิจัย 

รอยละ 36 50 35 40 

 2. จํานวนเงินทุนสนับสนุน

การวิจัยตอจํานวนบุคลากร

สายวิชาการ 

บาท/

คน 

 

96,800 

 

120,000 

 

120,000 

 

150,000 

 

 3. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ 

(Publication) ที่ตีพิมพใน

วารสารที่อยูใน Q1 

เรื่อง 1 1 6 8 

3. ระบบการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุน

งานวิจัยมี

ประสิทธิภาพที่และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

3. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

งานวิจัย สนับสนุน

เงินทุนและเครื่องมือ 

▪ การสนับสนุนทุน

วิจัยและ

คาตอบแทน

ผลงานตีพิมพ 

▪ การพัฒนา/

ยกระดับมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ 

▪ การจัดทําระบบ

ฐานขอมูลงานวิจัย 

 เพื่อการพัฒนาระบบ

สนับสนุนงานวิจัย 

 4. International 

Publication (per year) 

เรื่อง 

 

10 13 18 

 

20 

 

 5. International 

Publication per 

academic staff 

เรื่อง/

คน 

0.5 0.6 0.82 0.87 

 6. จํานวนครั้งในการอางอิง 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ 

ครั้ง/

เรื่อง 

5 5 6 7 

 7. รอยละการติดตาม 

output จากโครงการวิจัย

ตามที่ไดระบุไวในสัญญา 

รับทุน (จากทุกแหลงทุน) 

รอยละ 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  Innovative Education and Authentic Learning   

1. โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตอํานาจเจริญ

มีหลักสูตรท่ีไดรับการ

รับรองตาม

มาตรฐานสากล  

 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารหลักสูตร 

การเรียนการสอน

การจัดการศกึษาที่มี

คุณภาพ 

 

 

 

▪ พัฒนาระบบ

การศึกษาแบบคลัง

หนวยกิต 

▪ พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนรูปแบบใหม 

 

▪ การสรางหลักสูตร 

บูรณาการ ตอบสนอง

การศึกษาทุกชวงวัย 

▪ การปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหไดรับการ

รับรองมาตรฐานสากล 

▪ ออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรรูปแบบ 

Flexible programs 

 1. จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ

การตรวจประเมินภายในสวน

งาน 

หลัก 

สูตร 

2 3 3 3 

 2. จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ

การตรวจประเมินภายในโดย

มหาวิทยาลัย 

หลัก 

สูตร 

1 1 1 1 

 3. รอยละของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีออกแบบเปน 

Flexible programs 

รอยละ 33.33 66.67 66.67 66.67 

 

2. บัณฑิตมี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  

 

3. พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหเปน 

Global citizen 

▪ การสนับสนุน

กิจกรรมของ

นักศึกษา HIDEF/

นานาชาติ 

▪ พัฒนาระบบกิจกรรม

พัฒนานักศกึษา 

 

 4. รอยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีปสุดทายที่ถูก

พัฒนาใหเปน Global 

Citizen และ Global 

Talents 

รอยละ 20 60 80 80 

 

4. พัฒนาระบบกลไก

สรางความผูกพันกับ

นักศึกษา/ศิษยเกา 

 

▪ การพัฒนาระบบ

การใหคําปรึกษา 

▪ กิจกรรมสราง

ความผูกพันของ

นักศึกษา/ศิษยเกา 

▪ พัฒนาระบบฐานขอมูล

นักศึกษา/ศิษยเกา 

 5. อัตราการไดงานทําตรง

สายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ

อิสระ/ศึกษาตอของบัณฑิต

ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 80 80 80 

 6. ความผูกพันของศิษยเกา

และที่มีตอมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รอยละ 40 40 50 50 
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แผนปฏิบัติการ    เปาหมาย 
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3. บุคลากรสาย

วิชาการผานเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพ

อาจารยของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. พัฒนาศักยภาพที่

บุคลากรดานการ

เรียนการสอน 

▪ การเสริมสรางและ

พัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ

เฉพาะดาน 

สนับสนุนทุนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ 

 7. รอยละของอาจารยที่ไดรับ

การประเมินวามีมาตรฐาน

ระดับที ่2 ตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพอาจารย

ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(Mahidol University 

Professional Standards 

Framework - MUPSF) 

รอยละ - 4 5 5 

ยุทธศาสตรท่ี 3  Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services   

1. การใหบริการ

วิชาการเปนที่ยอมรับ

ระดับสากล 

 

1. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ในการ

ใหบริการวิชาการ 

▪ การเพ่ิมทักษะ/

ศักยภาพบุคลากร

ดานการใหบริการ

วิชาการ 

▪ การจัดตั้งศนูยบริการ

วิชาการ 

▪ สนับสนุนใหบุคลากร

สามารถใหบริการ

วิชาการ 

▪ สรางเครอืขายความ

รวมมือกับภายนอก 

 1. จํานวนรายรับจากโครงการ

รับทําวิจัยและบริการ

วิชาการ 

บาท 400,000 400,000 100,000 200,000 

 2. จํานวนโครงการพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดล

กับสังคม (University 

Social Engagement) 

โครง 

การ 

1 1 1 2 

2. การใหบริการ

วิชาการแบบบูรณา

การ 

2. สนับสนุนการ

บริการวิชาการแบบ

บูรณาการโดย 

สอดคลองกับความ

ตองการของพ้ืนท่ี 

▪ การพัฒนา

หลักสูตรแบบ

บูรณาการในการ

บริการวิชาการ 

สําหรับทุกชวงวัย 

▪ พัฒนารูปแบบการ

เรียนรู เทคโนโลยี

สนับสนุน การ

ใหบริการวิชาการท่ี

เขาถึงไดทุกชวงวัย 

 3. รอยละของผูเขารับบริการ

นําความรูไปใชประโยชน 

 

รอยละ 95 95 95 95 

 4. จํานวนผูเขารับบริการ

วิชาการ 

คน 500 500 500 500 



เปาประสงค กลยุทธ 
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3. พัฒนาระบบและ

กลไกการ 

จัดการความรูจาก

การใหบริการวิชาการ 

▪ พัฒนาระบบการ

จัดการความรูเพ่ือ 

สรางหลักสูตรที่

ตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 

▪ การถายทอดเทคโนโลยี

สุขภาพสูชุมชน 

 5. รอยละของงานบริการ

วิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

รอยละ 95 95 95 95 

 6. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารับบริการใน

กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 95 95 95 95 

ยุทธศาสตรท่ี 4  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization   

1. มีความพรอมใน

การเปนวิทยาเขต

อํานาจเจริญ 

 

1. พัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

▪ การจัดทําแผนแมบท  1. รอยละความพรอมของ

แผนแมบท 

รอยละ 80 85 85 90 

▪ สรางความรวมมือภาคีเครือขาย 3 วิทยาเขต  

2. พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการใหมี

ความคลองตัว  

เปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล  

และความยั่งยืน 

2. พัฒนา

กระบวนการ

ปฏิบัติงานและ

คุณภาพงานอยาง

ยั่งยืน 

▪ การพัฒนาระบบ

กํากับและติดตาม

การดําเนินงาน 

▪ การพัฒนาระบบ

จัดสรรทรัพยากร 

▪ พัฒนารูปแบบ/ทบทวน

กระบวนการสนับสนุน

ดําเนินงานตามเกณฑ

คุณภาพ 

 

 2. คะแนนการประเมิน 

EdPEx 

คะแนน 200 200 200 250 

 3. รอยละของกระบวนงานท่ี

มีการปรับปรุง 

รอยละ 60 60 70 70 

 4. ระดับความพึงพอใจตอ

ระบบงานสนับสนุน 

คะ  

แนน 

3.5 3.5 4.0 4.0 

 

3. บุคลากรมี

ศักยภาพที่ตอบสนอง

ตอการบรรลุวิสัยทัศน   

3.  พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

บุคลากร  กระตุนให

เกิดการสราง

นวัตกรรม 

 

▪ การจัดทํา

แผนพัฒนา

รายบุคคล 

▪ เสริมสรางกิจกรรม

ตามคานิยมองคกร 

▪ การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

5. ระดับความผูกพันของ

บุคลากร  

 

 

 

 

คะ 

แนน 

(เต็ม 5) 

4.0 4.0 4.0 4.0 
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 ▪ สนับสนุนบุคลากร

ใหสรางผลงาน

คุณภาพ 

 6. รอยละของบุคลากรท่ีมี

การพัฒนาศักยภาพดาน

ตางๆ 

รอยละ 80 80 90 90 

 

4. ระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศมี

ความทันสมัย Digital 

University 

 

4. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ใหมี

ความทันสมัย มี

ฐานขอมูลที่

ตอบสนองการของ

ผูใชบริการ 

 

▪ ปรับปรุงระบบ 

ฐานขอมูล  

▪ การพัฒนา

เครือขายและ

ระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

ทํางาน  

▪ การพัฒนาระบบความ

ปลอดภัยจากการใช

เทคโนโลยี 

 7. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ ตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะ 

แนน 

4.5 4.5 4.5 4.5 

5. สภาพท่ีแวดลอมที่ 

เสริมสรางสขุภาวะ

และการเปน

มหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน 

 

 

5. พัฒนาระบบ

กายภาพที่ ภูมิส

ถาปตย ความ

ปลอดภัย และการ

เปนมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน 

▪ การจัดการ

สิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐาน 

กฎหมาย และ

ขอบังคบั 

▪ พัฒนา

สภาพแวดลอมให

เปนมหาวิทยาลัย

เชิงนิเวศน 

▪ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ที่การใชทรัพยากร 

และการจัด

การพลังงาน 

 8. รอยละคะแนนท่ีไดจาก

การการประเมินตามเกณฑ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน 

รอยละ 70 70 80 80 

 9. รอยละความพึงพอใจตอ

ปจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ 

รอยละ 70 70 80 80 

6. องคกรมี

ภาพลักษณท่ีดี  

6. เสริมสราง

ภาพลักษณองคกร 

และประชาสัมพันธ 

เชิงรุก 

▪ เพิ่มชองทางการ

ประชาสัมพันธ 

▪ การพัฒนา ออกแบบ 

รูปแบบสื่อการ

ประชาสัมพันธ 

 9. ระดับการรับรูภาพที่

ลักษณองคกรของ

บุคคลภายนอก      

คะ 

แนน 

3.5 4.0 4.0 4.5 

 

 




