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คํานํา 
 

รายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓0 กันยายน ๒๕๕๔) จัดทําโดย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. (คณะกรรมการ ฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แก่สภา มวล.         

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ท่ีกําหนด ประกอบด้วย 
๑.  ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ (Balanced Scorecard)   
๒.  ด้านแผนงาน  
๓.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
๔.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  
๕.  ด้านระบบการควบคุมภายใน 
๖.  ด้านประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยสนใจ และห่วงใย  

คณะกรรมการ ฯ  ได้คัดเลือกโครงการ/แผนงาน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน ๑๐ 
โครงการ/แผนงานท่ีสําคัญ และสนับสนุนยุทธศาสตรข์อง มวล.  
        ข้อมูลท่ีคณะกรรมการ ฯ ใช้ ได้รับจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับ ข้อมูลจากฝ่าย
เลขานุการของสภา มวล. และคณะกรรมการประจําสภา มวล. รวมถึง ผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายใน 

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ท่ีได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 
เสียสละ พร้อมท้ังให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ด้วยมุ่งม่ันให้ภารกิจนี้สําเร็จลุล่วง มีคุณภาพ และทัน
กําหนดเวลา  

อนึ่ง คณะกรรมการ ฯ ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ ผู้ซึ่งแม้ภายหลังท่ีท่านได้รับการ
แต่งตั้งจากสภา มวล. ให้ดํารงตําแหน่งสําคัญเป็นคณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ท่านยังคงให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ แนะนําอย่างต่อเนื่องแก่เลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ ท่านใหม่ และต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ด้วยความทุ่มเท 
และเสียสละยิ่ง เฉกเช่นเดียวกับท่ีท่านได้ปฏิบัติเช่นนั้นตลอดช่วงระยะเวลาท่ีท่านมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ     
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ ฯ เป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2554 ความกรุณา
ของ รศ.ดร.สุรสีห ์วัฒนวิกย์กิจ ดังกล่าวทําให้รายงาน ฯ ประจําป ี2554 ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงลงด้วยดีและเสร็จ
ตามกําหนดเวลาทุกประการ 

รายงานฉบับนี้ จะนําเสนอต่อสภา มวล. ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2554 ในวันท่ี 24 ธันวาคม 
๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการ ฯ หวังใหร้ายงาน ฯ ฉบับนี้ มีส่วนตามควรในการสนับสนุนงานของสภา มวล. และ
เป็นข้อมูลท่ีฝ่ายบ ริหารสามารถนําไปใช้ประกอบการบริหารงานเพ่ือนําไปสู่การบ รรลุผลตา มเป้า หมา ย
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ต่อไป 

                                                             
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 
 
เร่ือง                          หน้า 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร                  ก 
 

ขอบเขต และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ      1     
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล        
 ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)   4 
  ๑. ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ      4 
  ๒. ด้านแผนงาน         8 
      ๒.๑ ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายในแผน                8 
      ๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบสูง         35 
                              ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ โครงการ   
  ๓. ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      54 
  ๔. ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง      56 
  ๕. ด้านระบบการควบคุมภายใน       61 
 

 ข. ผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง            80 
              (Specific-issue Approach) 
  ๑. ด้านประเด็น/เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย 80 
  ๒. ด้านการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   97 
                         และคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ   
 

จุดเด่น และแนวทางเสริม                108 
จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ            108         

ความเห็นของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                    110          
 
 

รายละเอียดประกอบ   
 รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ       111      
ภาคผนวก            
           ๑. กรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔   155 
               ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

๒. รายนามคณะกรรมการ ฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ  และฝ่ายเลขานุการ         159 
              คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ 
 3. รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล.          160 
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ก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 

ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงาน     
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
(คณะกรรมการ ฯ)  ได้ปฏิบัติงานตาม “รูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔” ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (สภา ฯ) ท้ังนี้ ก่อนนําเสนอสภา ฯ         
คณะกรรมการ ฯ ได้รับฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็นกับ อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยด้วย 
เป้าหมาย คือ เพ่ิมคุณค่าของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตามประเมินผลท่ีจะเป็นประโยชน์สําหรับสภา ฯ 
ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน์สําหรับการบริหาร
ของอธิการบดีด้วย    
 สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ 
ไว้ ๖ ด้าน  ได้แก่ 

๑.  ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ (Balanced Scorecard) เป็นการประเมินผลในภาพรวม
ของการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีเห็นชอบร่วมกัน 
 

๒.  ด้านแผนงาน  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา ฯ 
โดยคัดเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน ๑๐ โครงการท่ีมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
มหาวิทยาลัย  

๓. ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  มุ่งความยั่งยืนในการบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารท่ีสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 

๔. ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือสอบทาน และติดตามพัฒนาการของระบบงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

๕. ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของ มวล. ว่า มีความอิสระเพียงพอ และได้รับความสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

๖. ด้านประเด็นท่ีสภา ฯ สนใจและห่วงใย คณะกรรมการ ฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของประเด็นท่ี
สภา ฯ ให้ความสนใจ หรือห่วงใย รวม 9 ประเด็น  

 

                แหล่งข้อมูล 
คณะกรรมการ ฯ ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และแหล่งต่าง ๆ ดังนี ้  
๑.  ส่วนแผนงานของ มวล. 
๒.  ผลการปฏิบัติงานของ มวล. ท่ีนําเสนอโดย อธิการบดี และรองอธิการบดี   
๓.  ฝ่ายเลขานุการสภา ฯ และคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ  
๔.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
๕.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบท้ังระดับบริหารและปฏิบัติ  
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
 ๑. ด้านการประเมนิแบบสมดุล ๔ มิต ิ

 ผลการประเมินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๘ (มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ และมิติการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๑๖ และ ๓.๐๔ ตามลําดับ  มิติกระบวนการและมิติการเรียนรู้และพัฒนา ผลการประเมินใน
ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ และ ๔.๐๘ ตามลําดับ)  เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ผลการประเมินลดลงทุกมิติ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคะแนนน้ําหนักของตัวชี้วัด
หลายตัวให้มีความเหมาะสมและท้าทายมากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดพัฒนาการต่อไปในอนาคต คะแนนการ
ประเมินสําหรับปีนี้จึงไม่ควรนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนของปีท่ีแล้วโดยตรง  

๒. ด้านแผนงาน 
  ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแผน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กําหนดเป้าหมาย 
“เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาท่ีร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ประเทศสู่สังคมอุดมปัญญา โดยเน้นพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน” กําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายนี้ไว้ ๕    
พันธกิจ  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดทําแผนงานหลัก  ๖ แผน ประกอบด้วย ๑) แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา  ๒) แผนงานวิจัย  ๓) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ๔) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๕) แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายรับ และ  ๖) แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

พันธกิจยุทธศาสตร์ ท้ัง ๕ ดังท่ีกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 
พันธกิจยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สภาพแวดล้อมเมือง

มหาวิทยาลัยและความเป็นสากล   มีเป้าประสงค์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทําความดี  สร้างความสุข  พัฒนา
ความสามารถ และพร้อมทํางานเพื่อส่วนรวม   

พันธกิจยุทธศาสตร์ ท่ี  ๒  การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม 
เป้าประสงค์ให้ผลงานด้านการวิจัยและบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงท่ีสําคัญสําหรับภาคใต้ตอนบนและ
ประเทศ ในการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม    

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๓   การพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  ท้ังในระบบ  
นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ มวล.เป็นภาคียุทธศาสตร์ (Strategic Partner)  
ในการสร้างสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้  

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๔   การเพิ่มสมรรถนะองค์กร   มีเป้าประสงค์ให้ มวล.เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization)   

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๕   การช่ืนชมคุณค่าบุคลากร  มีเป้าประสงค์ให้ งานเพิ่มผล    
คนเป็นสุข  ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  เป็นเครื่องมือการ
พัฒนาคน  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร  

ภายใต้แต่ละพันธกิจยุทธศาสตร์ ผู้บริหารได้กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานไว้ตามท่ีเห็นว่า
เหมาะสม   

งบประมาณท่ีได้รับ ใช้ไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแสดง โดยสรุปตาม
ตารางต่อไปนี้  
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พันธกิจ ฯ 

งบประมาณ ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%) 

ได้รับ 

ล้านบาท 

ใช้ไป 

ล้านบาท % 

คงเหลือ 

ล้านบาท % 
> 100% > 50% < 50% ไม่พบผล รวม 

1 582.08 521.29 60.79 
27 28 9 4 68 

 89.56 10.44 
2 113.46 88.88 24.58 

13 5 - 3 21 
 78.34 21.66 

3 28.18 23.57 4.61 
7 6 1 5 19 

 83.64 16.36 
4 757.84 702.54 55.30 

9 8 - 3 20 
 92.70 7.30 

5 2.8 2.13 0.07 
3 2 - 1 6 

 76.07 23.93 
รวม 1,484.36 1,338.41 145.95 

59 49 10 16 134 
 90.17 9.83 

 
 
 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการท่ีสําคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของ มวล.   
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกับอธิการบดี และรองอธิการบดี เลือกโครงการของ มวล.   

ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ท่ีมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ มวล. 
จํานวน ๑๐ โครงการ (คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ตัดสินใจ)  ประกอบด้วย   

๑) โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมบํารุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค  พบว่า 
การก่อสร้างอาคาร 3 รายการ มีรายละเอียดแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน อย่างไรก็ดีการก่อสร้างอาคารวิจัย
วิทยาการสุขภาพข้อมูลผลงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 แต่ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเพียงร้อยละ 57.70 สําหรับ
รายการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยส่วน
ใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณหมดท้ังจํานวนท่ีได้รับอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2554 

   ๒) โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  พบว่า อาจารย์มีความตั้งใจในการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง
แนวทางการผลิตตามลักษณะของ WHO คือ Seven Stars Doctors และของแพทยสภาตามชั้นปีของ
นักศึกษาแพทย์ และมีความพยายามพัฒนาแนวคิด “โรงพยาบาลจําลอง” ต่อยอดจาก “ห้องปฏิบัติการสอน
จําลอง”  
                   ๓) โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  พบว่า ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดทําแผนงานและ
การขอจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  ซึ่ง มวล. ควรกําหนด Conceptual 
Framework และวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือการนี้ รวมท้ังควรจัดทําแผนงาน/โครงการและขอจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน และควรสื่อสาร ถ่ายทอดความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยไปยังผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับ และนักศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเข้าใจชัดเจน และสามารถติดตามงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยดังกล่าว  นอกจากนี้จําเป็นต้องบูรณาการโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
ความเก่ียวข้องกันทางด้านกายภาพด้วย 
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๔) โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน  พบว่า   
ชื่อโครงการไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ท่ีจะดําเนินการ  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากแนวคิดท่ีมีผู้เสนอ
จัดให้มีแหล่งบริการวิชาการเพ่ือให้มีส่วนหน้าของ มวล. ตั้งอยู่ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเพ่ือมุ่งแก้ปัญหา 
การเดินทางของผู้ใช้บริการทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงชาวพ้ืนบ้านและ NGO ท่ีจะเข้ามาใช้บริการวิชาการจาก 
มวล. ท่ีจะต้องเดินทางจากอําเภอเมืองไปยังท่ีตั้งของ มวล. ท่ีอําเภอท่าศาลา ท้ังนี้ ได้ออกแบบอาคารไว้แล้ว 
แต่แบบไม่เหมาะกับสภาพท่ีดินท่ีมีผู้บริจาคให้กับ มวล.  จ่ายค่าออกแบบไป 0.24 ล้านบาท ประมาณการ  
ค่าก่อสร้าง 26.0 ล้านบาท  ในปีงบประมาณ  2554 จัดสรรงบประมาณไว้ จํานวน 8.0 ล้านบาท ซึ่งข้อมูล
งบประมาณ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2554 ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน 4.0 ล้านบาท แต่จากรายงาน
ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายใด ๆ 

 ๕) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พบว่า โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพนี้มีลักษณะเป็นการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรจัดเป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งของ มวล. แทนท่ีจะจัดทํางบประมาณเป็น
โครงการดังเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา    
                     ๖) โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย  พบว่า โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี  หากมีนโยบายท่ีจะดําเนินการต่อไปควรจัดเป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งของ มวล. แทนท่ี
จะจัดทํางบประมาณเป็นโครงการดังเช่นปัจจุบันท่ีเคยปฏิบัติมา ผลการดําเนินงานของฟาร์ม ฯ เท่าท่ีปรากฏต่อ
คณะกรรมการ ฯ ยังไม่อาจสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพ หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย       
                     ๗) โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดให้มี    
ท่ีทําการของ “อาศรมวัฒนธรรม” เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ มวล. ท่ีต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้และ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  อีกท้ังยังต้องการให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
ท่ีเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ 2554  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2.475 
ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2554 ได้ปรับเพ่ิมเป็น 3.569 ล้านบาท ใช้ไปแล้วประมาณร้อยละ 
88  โดยแบ่งงบประมาณออกเป็นโครงการย่อย  3  โครงการ ได้แก่ โครงการอุทยานโบราณคดี  โครงการ
ธรรมนิทัศน์  และโครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา  โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (ประมาณ 3 ล้านบาท) เป็น
ของโครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา   
                     ๘) โครงการวิจัยพัฒนา  และถ่ายทอดเทคโนโลยี  พบว่า  มวล. สนับสนุนการวิจัยท่ีมุ่งเน้น
การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Research) พัฒนางานวิจัยท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นผู้นําด้านการวิจัย
ในระดับสากล และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้  มีทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ครบวงจร ตลอดจน
การให้รางวัลและการยกย่องผลงานและอาจารย์ดีเด่น ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัยเพ่ิมข้ึน 
และ มวล.ได้กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ขอทุนทําวิจัยมากข้ึน  ผลงานท่ีสําคัญ (Achievement) 
ได้แก่ (1)  การวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเกินเป้าหมาย        
ท่ีกําหนดไว้ แต่ผลงานวิจัยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาจารย์จํานวนไม่มากเท่าท่ีควร (2) เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะนํา
ผลงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม (เชิงพาณิชย์) มากข้ึน  (3) การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพ่ือนําไปสู่การเป็น 
Center of Excellence ในด้านต่าง ๆ เช่น ไม้ยางพารา เป็นต้น 
                     ๙) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  พบว่า ส่วนใหญ่ มวล. โดยศูนย์บริการวิชาการจะ
จัดทําโครงการข้ึนมาโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของลูกค้า แล้วนําไปเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  รายได้จากการบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่ในส่วนของ
คลินิกเทคโนโลยีท่ีให้บริการแก่ชุมชนท่ีมีรายได้เพ่ิมสูงข้ึนแต่ไม่มากนัก  การสํารวจความต้องการบริการ
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วิชาการยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนขององค์กรภาคเอกชน  และประสบปัญหาเรื่องข้อมูลซึ่งยังไม่ได้บันทึกไว้
อย่างเป็นระบบ      

            ๑๐) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning  พบว่า มีการสํารวจและรวบรวม
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ในหลักสูตรและสํานักวิชาต่าง ๆ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติ 
(Approach) เพ่ือให้คณาจารย์ได้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง    
ได้แนวสรุปเป็น ๑๐ รูปแบบ  การผลิต Mobile Learning (m-Learning) ในรูป Electronic มีเป็นจํานวน
มาก (๘๓๙ รายวิชา) อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาและทีมงาน มีความรู้และทักษะท่ีจะนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไป
เผยแพร่ให้กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้  มีงบประมาณจัดสรรให้ ๑.๒๗ ล้านบาท ใช้จ่ายจริงร้อยละ ๑๒.๙๕ 
มวล. มียุทธศาสตร์หนึ่งระบุไว้ว่า “พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning และ
ความเป็นเลิศสู่สากล”  ซึ่งโดยท่ัวไปการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนี้ นิยมใช้คําว่า Active Learning    
แต่สําหรับในปีนี ้มวล. ขอใช้คําว่า Learner-Centered Approach  
 

 ๓. ด้านระบบการกํากับดแูลกิจการที่ด ี
พบว่า มวล.ได้ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภา ฯ  เป็นอย่างด ีและมีประสิทธิภาพ  และบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถ่ิน เป็นเลิศสู่
สากล” ท้ังนี้ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี มวล. ยึดถือ ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
หลั กประสิ ทธิ ภ าพ ( Efficiency)  หลั กการตอบสนอง  (Responsiveness)  หลั กภ าระรั บผิ ดชอบ 
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจาย
อํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และ หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented)  

มวล. รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสําคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
คําขวัญ “WALAILAK for All” หรือ “วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน”  โดย   

W = Wisdom : มุ่งสู่ปัญญา    
A  = Advancement : ล้ําหน้าสร้างสิ่งใหม่    
L  = Loyalty : มอบใจให้องค์กร    
A  = Altruism : เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน    
I   = Integrity : ยืนบนฐานความซื่อสัตย์     
L  = Lean : กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า     
A = Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ  และ  
K = Knowledge : ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน 
 

 ๔.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ของ มวล. ซึ่งฝ่ายบริหารแต่งตั้งข้ึน

ได้กําหนดกรอบ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงและแจ้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับ
หน่วยงานทราบและให้แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน  จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะทํางาน มีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดทํารายงานผลการประเมินความเสี่ยง ท้ังในระดับหน่วยงาน
และระดับองค์กร  รวมถึงมีแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร   
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 ๕. ด้านระบบการควบคุมภายใน 
 พบว่า ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕4๔ และรายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในของ มวล.เป็นประจําทุกปี โดยหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของระบบควบคุมภายใน ทําหน้า ท่ีประเมินประสิทธิผลโดยท่ัวไปของระบบนี้              
คณะกรรมการ ฯ ได้ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนงานตรวจสอบภายในและรับทราบผลการตรวจสอบภายใน  
ท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบให้บริการห้องปฏิบัติการ ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ระบบการบริหารจัดการคลังพัสดุ  ระบบสารสนเทศ  ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
สําหรับผู้บริหาร (Management Information System) ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ ระบบจัดการศึกษา ระบบ
วิเคราะห์งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน  ระบบการเงินบัญชีและงบประมาณ และ
ระบบการสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษ คณะกรรมการ ฯ ได้ประสานงานกับอธิการบดีเก่ียวกับการ
แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนด้านการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน   
 

ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง (Specific-issue  
Approach) 
 ๑. ประเด็นที่สภา ฯ ให้ความสนใจ หรือห่วงใย 

    ๑.๑ เรื่องท่ีสภา ฯ แสดงความสนใจหรือห่วงใย ระหว่างการประชุมสภา ฯ  ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ จํานวน ๔ เรื่อง  

       1.1.1 การรับนักศึกษา    
     สภา ฯ ขอให้ติดตามว่า มวล.สามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ใน

แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 หรือไม่ อย่างไร ผลการติดตาม พบว่า มวล.ได้กําหนดแผนการรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น 2,859 คน ซึ่ง มวล.สามารถรับนักศึกษาได้เพียง 
1,809 คน คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของแผน  

    มวล. ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,293 คน รับนักศึกษาได้ 
1,632 คน คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของแผน  แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 495 คน รับนักศึกษาได้
156 คน คิดเป็นร้อยละ 31.52 ของแผน และแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 71 คน รับนักศึกษาได้
21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของแผน       
           เนื่องจากสํานักวิชาได้ดําเนินการหลายประการท่ีมีผลในเรื่องนี้ เช่น ขอปรับแผนการ
รับนักศึกษา เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ และยกเลิกหลักสูตรเดิม แต่ผลการรับนักศึกษาช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา
จํานวนนักศึกษาใหม่ก็ยังลดลงและต่ํากว่าแผน ฯ อย่างไรก็ตาม แผนการรับนักศึกษา ปี 2553-2557 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  

คณะกรรมการ ฯ พบว่า  มวล. ได้ทบทวนผลการรับนักศึกษาเพ่ือกําหนดแผนการรับนักศึกษา 
ปี 2555-2559 โดยท่ีประชุมสํานักวิชาท่ีมีผลการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนได้ร่วมกันพิจารณา
กําหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น 
การศึกษาข้อด/ีข้อเสียของระบบไตรภาค  การปรับเปลี่ยนหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต  การพิจารณาทบทวนอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  การปรับภาพลักษณ์ท่ีบุคคลภายนอกมีต่อ มวล.  การปรับทิศทางของหลักสูตรและ
สร้างหลักสูตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ มวล. เป็นต้น  
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1.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา   
สภา ฯ ขอให้ติดตามว่า  มวล.ได้พัฒนา/ปรับปรุงในตัวบ่งชี้ท่ีมีผลประเมิน “ไม่เป็น  

ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” และ“พอใช้” หรือไม่ อย่างไร  ท้ังนี้ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปขอให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลประเมิน “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน”จะต้องมีผลประเมินไม่ต่ํากว่า “พอใช้” และตัวบ่งชี้ท่ีมี
ผลประเมิน “พอใช”้ จะต้องมีผลประเมิน ฯ ไม่ต่ํากวา่ “ด”ี 

คณะกรรมการ ฯ  พบว่า ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและปรับลดตัว
บ่งชี้ลง ดังนั้นการดําเนินงานตามระบบและกลไก “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ปีการศึกษา 2553  
มวล. จึงไม่ได้มีการติดตามเพ่ือพัฒนาผลสําหรับตัวบ่งชี้ท่ีมีการยกเลิก  อย่างไรก็ตาม พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552  มวล. ได้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในซึ่งมุ่ง
พัฒนาผลท่ีวัดโดยตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น (1) ด้านร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน   
ท่ีกําหนด  (2) ด้านสัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา  (3) ด้านสัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (4) ด้านร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา เป็นต้น        

1.1.3 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย   
สภา ฯ ขอให้ติดตามว่า  มวล. มีบทบาทในการร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยอัน

สืบเนื่องมาจากวิกฤติการณ์อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายปีท่ีผ่านมาของประเทศเท่าท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพึงทําได้ อย่างไรบ้าง   ผลการติดตาม พบว่า สภา ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานของ มวล. เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่ง มวล.ได้ดําเนินการและมี
ความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น  

1) กิจกรรมท่ีจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ (1) การสนับสนุน
โครงการ “เมืองนครน่าอยู่” (2) การดําเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา และ (3) โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด   

2) กิจกรรมท่ีจะพัฒนา และดําเนินการภายใน มวล. ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนไปสู่ 
Healthy University  (2) การดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ  (3) การพัฒนาเนื้อหา และวิธีการเรียน
การสอนใหม่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ (4) การจัดทําสารสนเทศอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ/ชํานาญการ  

3) การดําเนินการของ มวล. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/สังคมในช่วงท่ีผ่านมา 
เช่น (1) การช่วยแก้ปัญหา (วิจัย/บริการวิชาการ) ให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง และการ
ช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช  (2) งาน/โครงการท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหาและลดความขัดแย้งให้กับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น   

   อย่างไรก็ดี พบว่า การดําเนินงานในเรื่องเหล่านี้ยังไม่คืบหน้าเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร  
ท้ังนี้ คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน ฯ เห็นว่า ควรจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนมาก่อนท้ังในส่วนท่ีจะ
ดําเนินการภายใน มวล. และส่วนท่ีเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และอาจจําเป็นต้องปรับโครงสร้างหรือ
ระบบงานบางอย่างของ มวล. เพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติตามแผน ฯ อย่างมีประสิทธิภาพได้ หลังจากนั้นจึง
นําเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แนะนํา และสนับสนุน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว
เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารในการดําเนินการตามแผน ฯ โดยอาจแต่งตั้งคณะทํางานข้ึนมารับผิดชอบต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นรูปธรรมและให้พนักงานของ มวล. รวมถึงประชาคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
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คณะกรรมการวางแผน ฯ เห็นว่า ควรดําเนินการใน ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล/
หน่วยงานภายนอก คือ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” และ (๒) เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล/หน่วยงานภายใน 
คือ “เมืองมหาวิทยาลัย” โดยเรื่องแรกจะขับเคลื่อนไปสู่ภายนอก และเรื่องท่ีสองมุ่งขับเคลื่อนภายใน มวล.
เสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปสู่ชุมชน อ. ท่าศาลา  

1.1.4 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สภา ฯ ขอให้ติดตามว่า  มวล.ได้มีการปฏิรูปสภา ฯ อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของ สกอ. หรือไม่ อย่างไร  ผลการติดตาม พบว่า สภา ฯ ได้ดําเนินการปฏิรูป
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  
ได้แก่ (1) การทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของสภา ฯ  (2) ท่ีมา/ระบบการคัดเลือกนายกสภา ฯ 
กรรมการสภา ฯ/สัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการคัดเลือกอธิการบด ี(3) การมีสํานักงานของสภา ฯ 
และมีเลขานุการสภา ฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา  (4) การสร้างระบบการจัดวาระการประชุมสภา ฯ  (5) การ
ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติตามมติของสภา ฯ และ (6) ด้านอ่ืน ๆ เช่น การสนับสนุนให้กรรมการ
สภา ฯ และเลขานุการสภาฯ เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

   

     1.2 เรื่องท่ีสภา มวล.ได้เคยแสดงความห่วงใยในการประชุมสภา ฯ ก่อนปีงบประมาณ 2554 
จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
     1.2.1 ความเป็นสากล  
     มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) ปรับหลักสูตร/สื่อ
การสอนให้มีความเป็นสากลมากข้ึน (2) เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องรองรับเพ่ือความเป็นสากล 
(3) จัดให้มีการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นักศึกษา และ
รณรงค์ให้มีนักศึกษา/ผู้เรียนจากนานาชาติมากข้ึน รวมท้ังด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4) จัด
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีการลงนามใน MOU ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม และ (5) กิจกรรม
อ่ืน ๆ  
   คณะกรรมการ ฯ พบว่า มวล.ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2553 เช่น (1) จัดทําตัวชี้วัดความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active Learning  และความเป็นสากล  (2) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา
รายวิชาพิเศษสําหรับนักศึกษานานาชาติ  (3) สนับสนุนให้ผู้บริหารไปแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  (4) ให้บุคลากรและนักศึกษาไปดูงานท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ในต่างประเทศ     
(4) จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
(5) จัดโครงการเชิญให้อาคันตุกะชาวต่างประเทศมาเยือน มวล.  (6) เจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
และส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เป็นตน้           

1.2.2 การเป็น Residential University และ หอพักนักศึกษา  
มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงให้ 

มวล. เป็นท่ีเรียนรู้ อยู่อาศัย อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ือรองรับการขยายตัวของจํานวนนักศึกษา 
บุคลากร และผู้มาพักอาศัย/ทํากิจกรรมร่วมกับ มวล.  (2) การให้นักศึกษาส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพัก มวล.    
(3) พัฒนาปรับปรุงหอพักให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่อาศัย และเอ้ืออาทร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในหอพัก รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใน มวล. (4) ปรับปรุงสถานท่ีจําหน่ายอาหารบริเวณหอพักให้ถูกสุขลักษณะ (5) จัดระบบการ
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ดูแลนักศึกษาโดยท่ีปรึกษาหอพัก และ (6) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ/กีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ พบว่า มวล.ได้ดําเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยโดยได้จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศให้เป็นชุมชน
ศูนย์กลางการเรียนรู้ อยู่อาศัย และใช้ชีวิตอย่างเอ้ืออาทรแก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
นักศึกษาได้สร้างหอพักไว้รองรับนักศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักอาศัยให้
คล้ายกับบ้าน ส่งเสริมนักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตใน มวล.อย่างมีความสุข รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ และช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  ผลการดําเนินงานสู่เป้าหมายข้างต้น เช่น    
(1) เพ่ิมความปลอดภัยด้านการจราจร (2) มีหอพักรองรับนักศึกษาได้ประมาณร้อยละ 75 ของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด (3) ปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาหารกลางคืน (4) ส่งเสริมงานให้คําปรึกษาและแนะแนวเป็นงานท่ี
ดําเนินการคู่ขนานกับงานวินัยนักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา (5) ส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตทุกด้านแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (6) จัดระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทุกรูปแบบ เป็นต้น  

1.2.3 การประชาสัมพันธ์   
มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) การประชาสัมพันธ์ 

โดยใช้สื่อแบบบูรณาการท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเฉพาะกิจ (2) การเน้นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
ในกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ (3) การประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถ่ิน สื่อมวลชนในกิจกรรม
ต่าง ๆ  (4) การสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง มวล. กับบุคลากร และนักศึกษา  และ  (5)  สร้างระบบ
และกลไกรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ 
พบว่า มวล. ได้ดําเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 เช่น (1) ได้ใช้สื่อแบบบูรณาการ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ มวล. ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเผยแพร่ข่าวทางด้านวิชาการ/วิจัยของ 
มวล. เพ่ือสร้างการรับรู้ในศักยภาพด้านงานวิจัย  (2) สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาค  
(3) จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน (4) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปยัง Social Media เพ่ือให้ถึงนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย  (5) ร่วมจัดนิทรรศการ/กิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์ มวล. ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค   
(6) เชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ และทําข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  

1.2.4 ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   
มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) สํารวจ และ

วิเคราะห์ระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เป็นไปตาม
หลักการของความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (2) หารือและขอคําแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และนําไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในระดับองค์กร  (3) สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร/พนักงาน 
ผ่านช่องทาง/วิธีการท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าใจ เข้าถึง พร้อมท่ีจะดําเนินการตามหลักการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้านํา กล้าทํา กล้า
เปลี่ยนแปลง เป็นนักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพ  ซึ่งผลการติดตามคณะกรรมการ ฯ พบว่า มวล.ได้
ดําเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553  เช่น (1) ได้พยายามดําเนินการตามเจตนารมณ์ของ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งพบว่าการดําเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของ 
มวล. ไม่มีปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ จะเก่ียวข้องกับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีหน่วยงานราชการใช้บังคับ และพยายามนํามาใช้กับ มวล.ด้วย  (2) ได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
ในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน และด้านจํานวนและคุณภาพอาจารย์ (3) คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ฯ ได้เชิญผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าท่ี สตง. ภูมิภาคท่ี 14 มาประชุมหารือร่วมกันเป็น



              

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ญ

ประจําทุกปี  (4) ได้สร้างความเข้าใจในหลักการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแก่ผู้บริหาร/พนักงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  1.2.5 การประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ ความสําเร็จ ความก้าวหน้า ผลงานท่ีสร้างความ
ภาคภูมิใจของ มวล.รวมถึง ปัญหา อุปสรรค นับแต่เริ่มก่อตั้ง 

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า มวล.ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําหนังสือ
ประวัติ มวล. และคณะกรรมการประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ ฯ ของ มวล.ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนครบ 20 ปีทําหน้าท่ี
ศึกษาค้นคว้าและจัดหาสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปความก้าวหน้าของ มวล.   
ครบ 20 ปี โดยได้ข้อมูลแล้วร้อยละ 80 อยู่ในรูปของเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และจะรวบรวม
เพ่ิมเติมจนครบ 20 ปี ในวันท่ี 29 มีนาคม 2555 โดยในข้ันต้นจะจัดทําเป็นรายงานและพัฒนาสู่หอจดหมาย
เหตุไว้ท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หลังจากนั้นจะสรุปประมวลผลงาน/ความสําเร็จเชิงเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มวล.และผลกระทบท่ีมีต่อ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ (โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน) 
ตลอดจนประเทศไทย 

ขณะนี้  มวล.ได้จัดทําเอกสาร “สารสนเทศ 18 ปี มวล.” ซึ่งประมวลข้อมูล
วิวัฒนาการ ฯ ของ มวล.นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 2553 เสร็จแล้วและจัดทําเป็นหนังสือ “12 นักษัตร
ครึ่ง 18 ปี มวล.” มอบให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศักดิ์  โล่กิตติการ โล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น ฯ ประจําปีการศึกษา 2553 สารสนเทศท่ีได้ประมวล
รวบรวมไว้ ประกอบด้วย (1) จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดรับนักศึกษา (2) จํานวนนักศึกษา (3) ผู้สําเร็จการศึกษา 
และประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต  (4) บุคลากร (5) งบประมาณ  (6) อาคารสถานท่ี  (7) ผลงานเด่นและ
รางวัลท่ีได้รับ และ (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ขณะนี้ กําลังประมวลข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ิมเติม ในส่วนของปี พ.ศ. 2554 - 2555  ดังนั้น คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยทันเวลาตามท่ีกําหนดไว้ คือ 
ก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

2. ด้านการดําเนินงานตาม มติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภา ฯ และ
คณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ   
      ในปีงบประมาณ 2554 มีมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 25 ประเด็น และท่ีสืบเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2553  ๒๐ ประเด็น  ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 
มวล. ได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว 20 ประเด็น เช่น แนวทางในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ การปรับกลยุทธ์การ
บริหารงานบุคคล การปรับเงินเดือน/โครงสร้างเงินเดือนและระบบสวัสดิการของพนักงาน การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน บทบาทของ มวล. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น  โดยมี 5 ประเด็นท่ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการ เช่น เรื่องสืบเนื่องจากกรณีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการให้บริการ
ทางวิชาการและวิจัยแก่สังคม การประมวลข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ฯ ของ มวล. การจัดทํา 
(ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมบุคลากร มวล. การปรับแก้ไขระเบียบ ฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์และ    
ร้องทุกข์ ฯ เป็นต้น  อนึ่ง สําหรับเรื่องท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 มวล.ได้ดําเนินการครบแล้วท้ัง 20 
ประเด็น  
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จุดเด่น และแนวทางเสริม 
 1. มวล. สนับสนุนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสํารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียน

การสอนจากคณาจารย์ในหลักสูตรและสํานักวิชาต่าง ๆ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติ (Approach) เพ่ือให้
คณาจารย์ได้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง ได้เป็น ๑๐ รูปแบบ และ
มีอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาและทีมงาน มีความรู้ และทักษะท่ีจะนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้  พบว่า ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Learner Centered Approach) เพ่ิมข้ึนในทุกสํานักวิชา  
       2. มวล. ได้เตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์และพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
เช่น เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบําบัด  โดยมีความพยายามพัฒนาแนวคิด “โรงพยาบาล
จําลอง” ต่อยอดจาก “ห้องปฏิบัติการสอนจําลอง” ซึ่งเป็นการเตรียมนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่การทํางานแบบ     
สหสาขาวิชาชีพ  

3. ด้านการดําเนินงานวิจัย  มวล. มีโครงการวิจัยใหม่ ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึนซึ่งควร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยให้มากพอ และเพ่ิมข้ึนเพ่ือการขยายงานวิจัยให้เด่นชัดข้ึน นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารควรหามาตรการเพ่ิมการรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ือการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในการก้าว
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต และตามท่ีคณะกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เม่ือปีงบประมาณ 
2553 เรื่อง การหามาตรการเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-docs.) นั้น พบว่า มวล. ได้นํา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการแล้ว โดยออกประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก เม่ือวันท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ท่ีมีศักยภาพด้านการวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูงและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขาต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ”  

4. มวล. สามารถสร้างผลงานด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ   
 1. ด้านการเรียนการสอน 

การรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนในทุกระดับการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
จํานวนการรับนักศึกษาของบางสํานักวิชาไม่ได้ตามแผนต่อเนื่องมาหลายปี และ มวล.อยู่ระหว่างการแก้ไข    
ท่ีเป็นรูปธรรม 

 2. ด้านการวิจัย 
2.1 สัดส่วนของอาจารย์ท่ีทํางานวิจัยยังน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น แม้ว่าจะมีงานวิจัยและมีการ

ตีพิมพ์มาก แสดงว่างานวิจัยยังจํากัดอยู่แต่ในอาจารย์บางคน ซึ่ง มวล. ควรมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนใหญ่ทําวิจัย และควร Benchmark กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย 

2.2 ฐานข้อมูลองค์ความรู/้ผลงานวิจัยของคณาจารย์  
 

 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการ 
การจัดสรรงบประมาณของ มวล.ในพันธกิจการให้บริการทางวิชาการ ควรคํานึงถึงประเด็น 

“Corporate Social Responsibility” และควรมีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการท่ีชัดเจนท้ังในส่วนท่ี
ให้บริการแบบให้เปล่า และส่วนท่ีให้บริการจัดเก็บค่าให้บริการ  ท้ังนี้ ควรเชิญผู้บริหารของ มวล.ท่ีเก่ียวข้อง
และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มาร่วมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นถึงยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายในการ
ให้บริการทางวชิาการของ มวล. 
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 4. ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            มวล. ยังไม่มีแผนหลัก (Master Plan) สําหรับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ท้ังเรื่องบริเวณท่ี
จะก่อสร้าง รูปแบบอาคาร งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ และรายละเอียดของกิจกรรมท่ีควรจะ
ดําเนินงาน ควรจัดทําแผนหลักดงักล่าวเพ่ือนําเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานรวมถึงการก่อสร้าง
อาคาร “อาศรมวัฒนธรรม ฯ” ต่อไป   
 5. ด้านแผนงานและงบประมาณ   

5.1 ความชัดเจนของแผนงาน โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ของ มวล. ยังขาดตัวชี้วัดและ
กระบวนการในการประเมิน/ตรวจสอบท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีชัดเจนในเชิงปริมาณ 

5.2 ปัจจุบัน มวล.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะแผนงาน/โครงการแต่ยัง
ไม่ได้บริหารงบประมาณในลักษณะโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายและผู้รับผิดชอบชัดเจน ทําให้หลาย
โครงการท่ี มวล.ดําเนินการขาดการเชื่อมโยงท้ังในแง่ของการจัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณ และการ
รายงานผล ดังนั้น มวล.ควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกหน่วยมีส่วนร่วมในข้ันตอนการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และร่วมกันผลักดันแผน เพ่ือรับรู้ รับทราบ และนําแผนไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  
รวมถึงพิจารณานําเอาหลักวิชาการบริหารโครงการ (Project Management) มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 

5.3 การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตามแผน ควรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  เป้าหมายไม่ควรต่ํากว่ามาตรฐานท่ี มวล.เคยทําได้หรือควรมีข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพ่ือความท้าทายและแข่งขันได้ และควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลตามตัวชี้วัดด้วย   

6. ด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  พบว่า ยังมีความไม่สอดคล้องกันในการใช้ข้อมูลใน  

แต่ละระบบงาน ซึ่งหากขาดการประสานงานท่ีดี และใช้ข้อมูลท่ีมีตัวเลขหรือรายละเอียดไม่ตรงกันในระบบ
เหล่านี้ อาจเป็นผลเสียต่อ มวล. และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
         6.2 การบริหารความเสี่ยง ขณะนี้ มวล.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 คณะ เพ่ือทําหน้าท่ี
ดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้ว  แต่ควรมีการดําเนินงานท่ีชัดเจนและนําเสนอผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ 
  6.3 ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งศึกษาให้
ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง และยังเป็นโอกาสในเรื่องการหารายได้ให้กับ มวล. 

6.4 ควรจัดทํางบประมาณของศูนย์การแพทย์ และแผนการระดมทุนสนับสนุนท่ีชัดเจน และ
ควรสื่อสารการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับโรงพยาบาลของ มวล. ให้ท่ัวถึง และดําเนินการแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก
อาจประสบปัญหาการเชิญชวนบุคลากรให้มาร่วมงาน แบบเดียวกับการเชิญชวนนักศึกษาให้มาเรียนท่ี มวล. 
  6.5 การเร่งหารายได้จากสินทรัพย์ของ มวล.ท่ีมีอยู่ เช่น การบริการวิชาการท่ีมีรายได ้    
การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ฯ เป็นต้น 
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ความเห็นของฝ่ายบริหาร ต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

 อธิการบดีได้แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อรายงานฉบับนี้ ดังนี้  
  “ขอชื่นชมในความพยายามของคณะกรรมการ ฯ อย่างยิ่งท่ีได้ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ในทุกประเด็น ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นประโยชนต์่อการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก  จึงขอเรียนให้ทราบว่า 
1. ไม่มีข้อเสนอแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ ในรายงาน ฯ  
2. ฝ่ายบริหารมีความเห็น ต่อ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล”  ดังนี ้
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2554  ท่ีได้จัดทําข้ึน เป็นไปตามขอบเขต และกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ  และสนองเจตนารมณ์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ อย่างดียิ่ง ข้อมูลท่ีนําเสนอ
ไว้ในรายงาน ฯ เชื่อม่ันว่า ถูกต้องตามหลักฐานท่ีปรากฏและตรวจสอบได้  สิ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ คือ ข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ ในเรื่องจุดเด่นและแนวทางเสริม  และ
จุดท่ีควรพัฒนา  ผลของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 นี้ 
มหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  รูปแบบการบริหารจัดการ 
ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยจะได้รับการปรับปรุงและ พัฒนากําหนดให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  การจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management) จะเป็นประเด็นสําคัญ
สําหรับการบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อม่ันมาตลอดว่า การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย” 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ (มวล.) 

ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓0 กันยายน ๒๕๕๔) 

___________________________________________________ 
 

ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ   
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ มวล. (คณะกรรมการ ฯ)        
ได้ปฏิบัติงานตาม “รูปแบบ และแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔” ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (สภา ฯ) ท้ังนี้ ก่อนนําเสนอสภา ฯ         
คณะกรรมการ ฯ ไดร้ับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงของ มวล.ด้วย โดยมี
เป้าหมาย คือ เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณค่าของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีจะเป็น
ประโยชน์สําหรับสภา ฯ  ในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สําหรับการบริหารของอธิการบดดี้วย   

 สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ   
ไว้  ๖ ด้าน ได้แก่ 

๑.  ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ (Balanced Scorecard)   เป็นการประเมินผลในภาพรวม
ของการดําเนินงานตามพันธกิจของ มวล. โดยใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการ ฯ  ฝ่ายบริหาร  และสภา ฯ  
 

๒.  ด้านแผนงาน  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการดําเนินงานตามแผน      
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา ฯ  โดยคัดเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน ๑๐ โครงการท่ีมีผลกระทบสูงต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ มวล.  

๓. ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี  มุ่งความยั่งยืนในการบริหารเพ่ือให้ มวล.มีระบบการบริหาร
ท่ีสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 

๔. ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือสอบทาน และติดตามพัฒนาการของระบบงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของ มวล.  

๕. ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของ มวล. ว่า มีความอิสระเพียงพอ และได้รับความสนับสนุนอย่างเหมาะสม  และในงวดนี้ได้เน้นการ
ตรวจสอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งช่วงระยะเวลานี ้มวล.มีปริมาณงานด้านดังกล่าวค่อนข้างมาก นอกจากนี้
ได้ให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในควบคู่กันไปด้วย 

๖. ด้านประเด็น/เรื่องท่ีสภา ฯ สนใจและห่วงใย  คณะกรรมการ ฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของ
ประเด็นท่ีสภา ฯ ให้ความสนใจหรือห่วงใย  จํานวนท้ังสิ้น 9 ประเด็น แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ 2554 
จํานวน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การรับนักศึกษา (๒) การประกันคุณภาพการศึกษา (๓) การสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย และ (๔) การปฏิรูปสภา ฯ  และประเด็นซึ่งสภา ฯ เคยอภิปรายแสดง 
ความสนใจในปีก่อน ๆ อีก จํานวน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความเป็นสากล (๒) การเป็น Residential 
University และหอพักนักศึกษา  (๓) การประชาสัมพันธ์  (๔) ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ    
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(๕) การประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ ความสําเร็จ ความก้าวหน้า ตลอดจนผลงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคของ มวล. นับตั้งแตเ่ริ่มก่อตั้ง  
 

แหล่งข้อมูล  
คณะกรรมการ ฯ ใชข้้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ ดังนี ้  

๑.  ส่วนแผนงานของ มวล.   
๒.  ผลการปฏิบัติงานของ มวล. ท่ีนําเสนอโดย อธิการบดี และรองอธิการบดี  

          ๓.  ฝ่ายเลขานุการสภา ฯ และคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ  
๔.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
๕.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบงานท้ังระดับบริหาร และปฏิบัติ      

คณะกรรมการ ฯ ได้มุ่งหวังให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะตามรายงานฉบับนี้ มีส่วนตามควร  
ในการสนับสนุนงานของสภา ฯ ในการกํากับดูแลการบริหารงานของ มวล. และเป็นข้อมูลท่ีฝ่ายบริหารสามารถ
นําไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ มวล. ยิ่งข้ึนต่อไป 

 

คณะกรรมการ ฯ  ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปี  และวงจรการปฏิบัติงานไว้ดังนี ้
 

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 

รอบคร่ึงแรกปีงบประมาณ     กรอบเวลาการปฏิบัติงาน     รอบคร่ึงหลังปีงบประมาณ 

ร่างแผน 

ร่วมพิจารณากับ 
ฝ่ายบรหิาร 

เสนอสภา ฯ 
เพ่ือขออนุมัติแผน 

(ร่าง) รายงานผล 
การติดตาม ฯ 

ร่วมพิจารณากับฝ่าย
บริหาร เพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) รายงาน ฯ 

เสนอรายงาน 
ต่อสภา ฯ 

13 ม.ค. 54  

7 ก.พ. 54 

12 ม.ีค. 54 

18 เม.ย. 54 

3 พ.ค. 54 

 19 พ.ค. 54 

13 ม.ค. 54  

7 ก.พ. 54 

12 ม.ีค. 54 

17 ต.ค. 54 

25 ต.ค. 54 

12 พ.ย. 54 
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หารือกับฝ่ายบริหาร กําหนด
ประเด็นการติดตาม 

๒ 

๕ 
๔ 

๖ 

๗
7 

๑ 

๓ 
 

เสนอประเด็นการติดตามฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา ฯ 

จัดทําโปรแกรม 
การตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล
เอกสาร ให้คณะกรรมการ ฯ 

การดําเนินการตามโปรแกรม
การติดตาม ฯ 

 

คณะกรรมการประชุมกับฝ่าย
บริหารพิจารณาผลการติดตาม 

 

จัดทํารายงานเพ่ือเสนอสภา ฯ 

 
 
 

วงจรการปฏิบัติงาน 

 
 



              

 

1

 

 

 

 

 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม  

(Holistic Approach) 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รอบสิ้น
ปีงบประมาณ 2554  จําแนกเป็น 2 ด้าน  ดังนี ้

 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic  Approach) 
1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ

การประเมินแบบสมดุล  4  มิติ  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด  ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักท้ังหมด  22  ตัวชี้วัด  ท้ังนี้บางตัวชี้วัดหลักจะมีตัวชี้วัดย่อย รวมตัวชี้วัดย่อยท้ังหมด  
19  ตัวชี้วัด  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

ระดับคะแนน สูงมาก  4.50 – 5.00 
  สูง  3.50 – 4.49 
   ปานกลาง 2.50 – 3.49 
  ต่ํา  1.50 – 2.49 
  ต่ํามาก  1.00 – 1.49 
จากการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554  พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 (คะแนนเต็ม 5)   คิดเป็นค่าคะแนนรวมร้อยละ 73.60  ซึ่งเม่ือพิจารณา
จากมุมมองท้ัง  4  มิติ  มีรายละเอียดดังนี ้

• มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  อยู่ในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย  3.16  
• มิติกระบวนการ  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย  4.44   
• มิติการเรียนรู้และพัฒนา   อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย  4.08  
• มิติการเงินและงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย  3.04  

 

ผลการประเมินในแต่ละมิต ิ
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาข้อมูลผลการดําเนินงาน ตามรูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

สรุปผลการประเมินในแต่ละมิติได้ดังนี ้
1)  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ   ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ผู้ใช้งานบัณฑิต  ผู้ใช้บริการในงานวิจัย  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ 
การสอน  ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีได้
ตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานท่ียื่นขอจดสิทธิบัตร  งานวิจัยท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
บริการวิชาการและงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงพิจารณาด้านความเชื่อม่ันของนักเรียนต่อการมา
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยด้วย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.16  ท้ังนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553  พบว่ามีผลการดําเนินงานลดลง (ปี 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.20)  ซึ่งเกิด
จากผู้ใช้งานบัณฑิต ผู้ใช้บริการในงานวิจัย  มีความพึงพอใจลดลง  คือมีค่าเฉลี่ย 3.49 (ปีงบประมาณ 2553 
คะแนนเฉลี่ย 3.89)   ผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่  และผลงานท่ียื่นขอจดสิทธิบัตรมี
จํานวนลดลง  

2)  มิติกระบวนการ  ได้ประเมินระบบและกลไกในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
หลัก ได้แก่ ระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่
สังคม การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ของการ
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จัดตั้งมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
รวมท้ังระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.44  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553  พบว่ามีผลการดําเนินงานลดลง (ปี 
2553 คะแนนเฉลี่ย 5.00)  ซึ่งเกิดจากระบบและกลไกในบางเรื่องยังไม่สมบูรณ์ เช่น  ในเรื่องการบริหาร
หลักสูตร ยังมีบางหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549  ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีต้องมีการประเมิน
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ยังไม่ได้ประเมินตามเกณฑ์ ฯ  
ดังกล่าว  ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม ยังไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย   

สําหรับระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ และ
ระบบข้อมูลสารเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก 

3)  มิติการเรียนรู้และพัฒนา ได้ประเมินในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  การบูรณาการความรู้ด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสภา ฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553  พบว่ามีผลการดําเนินงานลดลง (ปี 
2553 คะแนนเฉลี่ย 4.28)   

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติการเรียนรู้และพัฒนา มีผลการดําเนินงานในระดับ 
สูงมากในเรื่องการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย การบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  ร้อยละของรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางท่ีเพ่ิมข้ึน  รวมถึงระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  แต่ท้ังนี้ในเรื่องการไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของอาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ํา 

4)  มิติการเงินและงบประมาณ ได้ประเมินในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ความสามารถใน
การแสวงหารายได้ ความสามารถในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และ
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.04  
ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553  พบว่ามีผลการดําเนินงานลดลง (ปี 2553 คะแนนเฉลี่ย 4.20)  
ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณท่ีลดลง  กล่าวคือ  มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีมีผลสําเร็จตาม
เป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีจํานวนต่ํากว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดหลักท้ังหมด  รายรับของ
มหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนมีอัตราการเพ่ิมลดลง  และได้ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากรค่อนข้างน้อย   
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รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี ้

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

การสนองตอบ
ต่อผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ 25) 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการผลิตบัณฑิต  
1.1 นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบัณฑิต : ด้านคุณภาพของบัณฑิต 
1.2 นักศึกษา : ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
1.3 อาจารย์ : ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

2. ร้อยละของงานวิชาการและงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
    พิจารณากลั่นกรอง (peer reviewed) ต่อจํานวนคณาจารย์ประจําและนักวิจยั 
    ท้ังหมด   
 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปีงบประมาณท่ีประเมิน ฯ  
 

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์  
 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทางวิชาการ และงาน 
    ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    5.1 งานบริการวิชาการ 
          1) งานอบรม สัมมนา 
          2)  งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
          3) งานบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
          4) งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี
       5.2 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          1) บุคลากร มหาวิทยาลัยและผู้รับบริการท่ัวไป รวมถึงชุมชนรายรอบ/  ใกล้เคียง 
มหาวิทยาลัย 
          2) นักศึกษา 

 

6. ความเช่ือมั่นของนักเรยีน ต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั  
    6.1 จํานวนนักเรียนท่ียืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในระบบโควตาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
    6.2 จํานวนนักเรียนท่ีสมัครและเลือกมหาวิทยาลัย ในระบบ admission (ในป ี
          การศึกษา 255๔) ไม่เกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียน 
          ท่ีมาสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด 
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 คะแนนรวม มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 3.16 25 15.8 
กระบวนการ 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

    จัดตั้งสถาบัน  
5. การมรีะบบการบริหารความเสีย่ง  การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
6. การมรีะบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  

 
4 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3.2 
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 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.44 25 22.2 
การเรียนรู้และ
พัฒนา 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนาต่อหลักสูตรท้ังหมด 
    ๑.๒ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีเพ่ิมข้ึน 
          จากปีก่อน 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  
    ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิม 
          ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 
      ๒.๒  ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการท่ีได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิม 
         ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวนพนักงานท้ังหมด        
    ๒.๓ จํานวนอาจารย์ท่ีได้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการในงบประมาณ ๒๕๕๔  
          คิดเป็นร้อยละต่ออาจารย์ท้ังหมด (นับจํานวน อาจารย ์�  ผศ. +  
          ผศ. � รศ. + รศ. � ศ.) 
    ๒.4 จํานวนระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
          ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
     
๔. จํานวนโครงการท่ีได้บูรณาการความรูด้้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ 
    ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาใช้ในการเรียนการสอน  
                   

5. การเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสภา 
มหาวิทยาลยัให้ความสนใจ/ห่วงใย  
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 คะแนนรวม มิติการเรียนรู้และพัฒนา 4.08 25 20.4 
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
(ร้อยละ 25) 

1. ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ    
  

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้ วัดจากรายไดข้องมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน (ไม่นับเงินท่ีไดร้ับการจดัสรรจากรัฐ)  
 

3. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
    3.1 รายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
    3.2 รายจ่ายจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

4. การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
    
5. การจัดงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 
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 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 3.04 25 15.2 

 ผลคะแนนรวม 4 มิต ิ 3.68 100 73.6 
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2.  ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามแผน 
2.1  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายในแผน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทําแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 - 2555  
โดยกําหนดเป้าหมาย “เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาท่ีร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุดมปัญญาโดยเน้นพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน”  กําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์ไว้  5 
พันธกิจ  พร้อมท้ังได้กําหนดมาตรการต่าง ๆ และจัดทําแผนงาน  งาน/โครงการ  เป้าหมายตัวชี้วัด  รวมถึง
จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน /โครงการ 

ในปีงบประมาณ 2554  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนงานหลัก  6 แผน  ประกอบด้วย  แผนงาน
จัดการศึกษาอุดมศึกษา  แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  แผนงานศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายรับ   และแผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ จํานวน  1,491.89 ล้านบาท (รวมเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอกไว้ 130 ล้านบาท)  ในปีงบประมาณได้เพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทําให้มี
งบประมาณสําหรับใช้จ่ายท้ังสิ้น  1,484.36 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  1,338.41 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 90.17 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณ
ผูกพัน จํานวน 423.80 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  145.95 ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ  9.83 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  (รายงานงบประมาณคงเหลือจากระบบงบประมาณ  
พัสดุ  การเงินและบัญชี (ระบบ Management Information System  : MIS  ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2554) 
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน 134 ตัว  ซึ่งพบว่าสามารถรายงานผลได้ 120 ตัว มีผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน 59 ตัว  และผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50 
ข้ึนไป จํานวน 49 ตัว  มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50  จํานวน  10 ตัว  และไม่รายงานผลการ
ดําเนินงาน  16 ตัวชี้วัด  โดยผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจยุทธศาสตร์  ดังนี้  
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งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 

แผนภูมิท่ี 2 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

78.49

11.07

63.21

15.13

66.25

17.39

48.20

44.50

76.07
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พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 

แผนภูมิท่ี 1 
การจัดสรรงบประมาณ 

582.08

113.4628.18

757.84
2.80 ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท 

ล้านบาท ล้านบาท 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

ตารางการใช้งบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    
 

แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไมพ่บผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิต 

ล้านบาท 582.08 64.44 456.85 521.29 60.79 ตัวชี้วดั 27 28 9 4 68 
%ของแผน  11.07 78.49 89.56 10.44 %ตัวชี้วัด 39.70 41.18 13.24 5.88  

แผนงานจัดการศึกษา 
ล้านบาท 419.83 52.75 317.80 370.55 49.28 ตัวชี้วัด 7 15 2 - 24 
%ของแผน  12.56 75.70 88.26 11.74 %ตัวชี้วัด 29.17 62.50 8.33 -  

แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
ล้านบาท 117.48 8.85 103.97 112.82 4.66 ตัวชี้วัด 7 3 4 1 15 
%ของแผน  7.53 88.50 96.03 3.97 %ตัวชี้วัด 46.67 20.00 26.67 6.66  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
ล้านบาท 10.12 0.19 6.52 6.71 3.41 ตัวชี้วัด 7 5 3 - 15 
%ของแผน  1.88 64.43 66.31 33.69 %ตัวชี้วัด 46.67 33.33 20.00 -  

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ล้านบาท 27.65 0.16 24.99 25.15 2.50 ตัวชี้วัด 4 5 - - 9 
%ของแผน  0.58 90.38 90.96 9.04 %ตัวชี้วัด 44.44 55.56 - -  

แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์

ล้านบาท 7.00 2.49 3.57 6.06 0.94 ตัวชี้วัด 2 - - 3 5 
%ของแผน  35.57 51.00 86.57 13.43 %ตัวชี้วัด 40.00 - - 60.00  

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2  การสรา้งเสริม
คุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม   

ล้านบาท 113.46 17.17 71.71 88.88 24.58 ตัวชี้วดั 13 5 - 3 21 
%ของแผน  15.13 63.21 78.34 21.66 %ตัวชี้วัด 61.90 23.81 - 14.29  

 แผนงานวิจัย  และพัฒนา 
ล้านบาท 42.51 16.72 18.21 34.93 7.58 ตัวชี้วัด 3 2 - - 5 
%ของแผน  39.33 42.84 82.17 17.83 %ตัวชี้วัด 60.00 40.00 - -  

งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสขุภาพ 
ล้านบาท 2.55 - 2.05 2.05 0.50 ตัวชี้วัด 1 - - - 1 
%ของแผน  - 80.39 80.39 19.61 %ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ล้านบาท 64.19 0.36 48.02 48.38 15.81 ตัวชี้วัด 3 2 - 2 7 
%ของแผน  0.56 74.81 75.37 24.63 %ตัวชี้วัด 42.86 28.57 - 28.57  
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แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วดั 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลอื หน่วย 
สูงกว่าหรือ

เทา่กับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไมพ่บผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

แผนงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
ล้านบาท - - - - - ตัวชี้วัด - - - 1 1 
%ของแผน  - - - - %ตัวชี้วัด - - - 100.00  

แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ล้านบาท 4.21 0.09 3.43 3.52 0.69 ตัวชี้วัด 6 1 - - 7 
%ของแผน  2.14 81.47 83.61 16.39 %ตัวชี้วัด 85.71 14.29 - -  

พันธกิจยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาอทุยาน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอธัยาศัย  และตลอดชีวติ 

ล้านบาท 28.18 4.90 18.67 23.57 4.61 ตัวชี้วดั 7 6 1 5 19 
%ของแผน  17.39 66.25 83.64 16.36 %ตัวชี้วัด 36.84 31.58 5.26 26.32  

แผนงานหลัก แผนงานบริการวชิาการแกส่ังคม  
ล้านบาท 1.34 - 1.27 1.27 0.07 ตัวชี้วัด 2 - - 1 3 
%ของแผน  - 94.78 94.78 5.22 %ตัวชีว้ัด 66.67 - - 33.33  

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 3.57 - 3.14 3.14 0.43 ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
%ของแผน  - 87.96 87.96 12.04 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

แผนงานด้านการบริการที่มีรายรับ 
ล้านบาท 18.27 2.68 14.26 16.94 1.33 ตัวชี้วัด 4 5 1 4 14 
%ของแผน  14.67 78.05 92.72 7.28 %ตัวชี้วัด 28.57 35.71 7.14 28.57  

แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ล้านบาท 5.00 2.22 - 2.22 2.78       
%ของแผน  44.40 - 44.40 55.60       

พันธกิจยทุธศาสตร์ที ่4 การเพิ่มสมรรถนะ
องค์กร 

ล้านบาท 757.84 337.29 365.25 702.54 55.30 ตัวชี้วดั 9 8 - 3 20 
%ของแผน  44.50 48.20 92.70 7.30 %ตัวชีว้ัด 45.00 40.00 - 15.00  

แผนสนบัสนุนการจัดการศึกษา             

งานบริหารจัดการกลาง 
ล้านบาท 67.93 0.72 60.85 61.58 6.36 ตัวชี้วัด 3 3 - - 6 
%ของแผน  1.06 89.58 90.65 9.36 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ล้านบาท 192.37 15.36 163.28 178.64 13.73 ตัวชี้วัด 3 2 - 2 7 
%ของแผน  7.98 84.88 92.86 7.14 %ตัวชี้วัด 42.86 28.57 - 28.57  
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แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วดั 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลอื หน่วย 

สูงกว่า
หรือ

เทา่กับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไมพ่บผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

งานกอ่สร้าง  ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและ
สาธารณูปโภค 

ล้านบาท 457.25 318.32 115.16 433.48 23.77 ตัวชี้วัด 3 - - 1 4 
%ของแผน  69.62 25.18 94.80 5.20 %ตัวชี้วัด 75.00 - - 25.00  

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ล้านบาท 0.74 - 0.45 0.45 0.29       
%ของแผน  - 60.81 60.81 39.19       

แผนงานพฒันาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 16.32 0.03 10.51 10.54 5.78 ตัวชี้วัด - 3 - - 3 
%ของแผน  0.18 64.40 64.58 35.42 %ตัวชี้วัด - 100.00 - -  

การรับบริจาค 
ล้านบาท 4.03 - 2.54 2.54 1.49       
%ของแผน  - 63.03 63.03 36.97       

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ล้านบาท 16.34 0.22 12.24 12.46 3.88       
%ของแผน  1.35 74.91 76.25 23.75       

แผนงานพฒันาองค์กรและบุคลากร (เบิกแทนกัน) 
ล้านบาท 2.86 2.64 0.22 2.86 -       
%ของแผน  92.31 7.69 100 -       

พันธกิจยทุธศาสตร์ที ่ 5 การชืน่ชมคุณค่า
บคุลากร 

ล้านบาท 2.8 - 2.13 2.13 0.67 ตัวชี้วดั 3 2 - 1 6 
%ของแผน  - 76.07 76.07 23.93 %ตัวชี้วัด 50.00 33.33 - 16.67  

แผนงานพฒันาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 2.80 - 2.13 2.13 0.67 ตัวชี้วัด 3 2 - 1 6 
%ของแผน  - 76.07 76.07 23.93 %ตัวชี้วัด 50.00 33.33 - 16.67  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
ล้านบาท 1,484.36 423.80 914.61 1,338.41 145.95 ตัวชี้วดั 59 49 10 16 134 
%ของแผน  28.55 61.62 90.17 9.83 %ตัวชีว้ัด 44.03 36.57 7.46 11.94  

    
 
 
 

ที่มา : 1. รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554  
        2. รายงานงบประมาณคงเหลือจากระบบ MIS  ณ วนัที่ 12 ตลุาคม  2554 
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พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  1   การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สภาพแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเป็นสากล   มีเป้าประสงค์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทําความดี  สร้างความสุข  พัฒนาความสามารถ  
และพร้อมทํางานเพื่อส่วนรวม   และกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ท่ีวางไว้  2 ยุทธศาสตร์  คือ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active Learning  และ
ความเป็นสากล  และสร้างปัจจัยเอ้ือให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential 
University) โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานหลัก  4 แผนงาน  ได้แก่  1) แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา  ประกอบด้วยการจัดการศึกษา  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพ  ด้านสังคมศาสตร์  และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  2) แผนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา  ประกอบด้วย  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  3) แผนงานกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย  
งานกิจการนักศึกษา  งานหอพัก และงานอาหารและร้านค้า  และ  4) แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย     

ท้ังนี้  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น 582.08 ล้านบาท  และ 
ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  521.29 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 89.56 ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 64.44 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมี
งบประมาณคงเหลือ  60.79 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.44 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดย
มีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน 68 ตัว  ซึ่งพบว่าสามารถรายงานผลได้ 64 ตัว  มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน 27 ตัว  และผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50  
ข้ึนไป จํานวน 28 ตัว  มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 จํานวน 9 ตัว  และไม่รายงานผลการดําเนินงาน 
4 ตัวชี้วัด  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้  



15 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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419.83

117 .48

10.12 27 .65

7 .00 ล้านบาท

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

แผนภูมิท่ี 4 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 
ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

75.70

12 .56

88.50

7.53

64.43

1.88

90.38

0.58

51.00

35.57

0
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??? ??????? ? ? ??? ? ??? ?????? ??????? ? ? ??? ? ??? ?????? ? ???? ???? ????????????? ? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??? ??.จดัการศึกษา          สนับสนุนการจัดการศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ     กจิการนักศึกษา       พัฒนาตามยุทธศาสตร์มวล. 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

 
 
 

ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ที่  1 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 

รวม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ 
โครงการผลิตแพทย์และ

พยาบาล (เพิ่ม) 

เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 

แผนงานการจัดการศึกษา                 
1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ตรี)  คน 1,160 1,051 

86.02 
445 329 

68.26 
220 201 

87.35 
445 471 

103.67 
50 50 100.00 

(โท/เอก)  170 93 100 43 25 13 45 37 - - - 
2)จํานวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่(ตรี)* คน 2,293 1,632 

61.53 
935 458 

44.11 
340 383 

93.73 
900 713 

68.40 
78 78 100.00 

(โท/เอก)  566 127 296 85 75 6 195 36 -   
3)จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู ่(ตรี) คน 7,400 6,114 

80.44 
2,650 1,920 

70.28 
1,599 1,563 

94.56 
2,800 2,280 

79.75 
351 351 100.00 

(โท/เอก)  1,000 609 520 308 110 53 370 248 - - - 
4) ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
3 เดือนหลังจากจบการศึกษา 

ร้อยละ 85 88.44 104.05 85 79.00 92.94 85 96.00 112.94 85 79 92.94 85 100 117.65 

5) ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 75 69.80 93.07 75 69.80 93.07 75 69.60 92.80 75 69.60 92.80 75 69.60 92.80 

6) ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ร้อยละ 65 56.75 87.31 65 15.00 23.08 65 63.00 96.92 65 49.00 75.38 65 100 153.85 

 

 
ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
หมายเหต ุ * แผนการรับนกัศึกษาทีเ่ข้าใหมท่ี่สภามหาวทิยาลัยอนมุตัิ คือ 2,293   คน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

1)   แผนงานจัดการศึกษา   มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  419.83 
ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  370.55 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  88.26  ของงบประมาณ
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 52.75 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และ 
มีงบประมาณคงเหลือ  49.28 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.74 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจําหมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  โดยกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จไว้  24 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน 7 ตัว  และ 
ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้ งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป จํานวน 15 ตัว  มีผลการดํา เนินงาน 
ต่ํากว่าร้อยละ 50 จํานวน 2 ตัว  ท้ังนี้  มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ได้แก่  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ จํานวน
นักศึกษาเข้าใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม   
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม   อย่างไรก็ด ี 
พบว่าผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่ํากว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

 
ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  1 

 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
1) จํานวนหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาต(ิTQF) 

หลักสตูร 5 9 180.00 

2) จํานวนกิจกรรมส่งเสรมิประสทิธิภาพการสอน กิจกรรม 6 5 83.33 
3) จํานวนกิจกรรมส่งเสรมิประสทิธิภาพการเรยีน กิจกรรม 6 7 116.67 
4) จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คน 1,371 1,031 75.20 
5) จํานวนนักศึกษาเข้าใหมต่่อจํานวนนักศึกษา   
ท่ีประกาศรับ 

ร้อยละ 80 74.44 90.55 

6)  จํานวนการสูญเสยีนักศึกษาต่อรุน่  (พ้นสภาพจากผลการเรียน) ร้อยละ ≤15 8.24 107.95 
7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ระดับ 4 4.42 110.50 

8) จํานวนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้และการเรียนการสอน โครงการ 8 2 25.00 
9)  ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบ ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์
และ ศูนยส์ารสนเทศ  ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

บาท/คน 7,000 NA NA  

10) จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 5 49 980.00 
11 จาํนวนการใหบ้รกิารห้องปฏิบัตกิารเพ่ือการเรียนการสอนและ
การวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย ์ 

โครงงาน/
งานวิจัย 

270 403 179.26 

12) จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

โครงการ 4 7 175.00 

13) จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ในระดับปรญิญาตร ี

คน 20 1 5.00 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

14) จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศกึษาในต่างประเทศใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

คน 10 3 30.00 

15) ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

ร้อยละ 25 10.34 41.36 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ     
16) จํานวนอาจารย์วุฒิปรญิญาเอกต่ออาจารย์ประจํา            ร้อยละ 45 42.58 94.62 
17) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 45 26.05 57.89 
18) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้ารว่มประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 60 54.34 90.57 

19) จํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัยต่ออาจารย์ประจําท้ังหมด ร้อยละ ≥ 70 36.73 52.47 
20) จํานวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 

รอ้ยละ 60 23.25 38.75 

21) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมศักยภาพใน
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

โครงการ 2 21 1,050.00 

22) จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอบรมการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning  

โครงการ 15 2 13.33 

23) จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอบรมการพัฒนาและ 
ประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning 

โครงการ 3 2 66.67 

24) จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning ต่อป ี

จํานวน ≥ 1 3 300.00 

25) ร้อยละของรายวิชาท่ีใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรียน  
การสอน Active Learning   

ร้อยละ 25 54.76 219.04 

26) ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 25 2.52 10.08 

27) ร้อยละของบัณฑิตท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษาระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 5 6 120.00 

28) จํานวนของนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ) คน 15 17 113.33 
29) จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาตท่ีิสอนในมหาวิทยาลยั คน 4 8 200.00 
30) จํานวนนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลีย่น / การ
อบรมในระยะสั้น 

คน 15 17 113.33 

แผนงานกิจการนักศึกษา     
งานกิจการนักศึกษา     
31) จํานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 200 198 99.00 
32) จํานวนนักศกึษาท่ีได้รับทุน คน 4,000 3,783 94.58 
33) จัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีกําหนด ร้อยละ ≥ 80 91 113.75 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

34) จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 65 100 153.85 

35) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่องานกิจการนักศึกษา  ร้อยละ 85 90 105.88 
งานหอพักนักศึกษา     
36) ความพึงพอใจของนักศึกษาหอพัก ร้อยละ 85 90 112.50 
37) รายได้จากหอพักนักศึกษา ล้านบาท 35 31.29 89.43 
งานอาหารและร้านค้า     
38) ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารร้านอาหารและร้านค้า ร้อยละ 85 70.00 87.50 
39) รายได้จากการใหเ้ช่าสถานท่ี ล้านบาท 0.80 0.78 97.50 
งานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     
โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย     
40) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีพัก
อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

41) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบหอพัก
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

42) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรท่ีมีต่องาน
อาหารและร้านค้า 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

43) จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ ของ 
นักศึกษาและบุคลากรต่อป ี

โครงการ 20 55� 275.00 

44) จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรา้งเสริมสุนทรยีภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อป ี

โครงการ 10 46� 460.00 

 

ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
หมายเหต ุ: N/A  คือ ไมม่ขี้อมูลจากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
               �   คือ ผลการดําเนนิการเฉพาะนักศึกษา   

 

2)  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  งาน
สนั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษา   แ ล ะ ง าน สนั บ สนุ น ก า ร พัฒนาต า มยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  117.48 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไป
ท้ังหมด  112.82 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  96.03  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้
ได้รวมงบประมาณผูกพันไว ้จํานวน 8.85  ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  4.66 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ  3.97  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  15 ตัวชี้วัด  
พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  7 ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต ่
ร้อยละ 50 ข้ึนไป จํานวน 2 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 จํานวน 4 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีไม่
รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้  มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  ซึ่งเป็นผลจาก
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เช่น  จํานวนกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน  ระดับความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  เป็นต้น  อย่างไรก็ดี  พบว่าตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก  สาเหตุหนึ่งเกิดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ได้
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ตั้งเป้าหมายไว้แต่มีผลการดําเนินงาน  ส่วนตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ มีผลการดําเนินงานต่ํากว่า
เป้าหมายมาก  ซึ่งมีผลมาจากเหตุการณ์ไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัย   

  3)  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  10.12 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  6.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  66.31  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.19 ล้านบาท 
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  3.41 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  33.69 ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  15 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  
7  ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน 5 ตัวชี้วัด   ผลการดําเนินงาน 
ต่ํากว่าร้อยละ 50 จํานวน 3 ตัว  ท้ังนี้  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและเกิดจากประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงาน  เช่น  จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ร้อยละของรายวิชาท่ีใช้เทคนิค
และนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active Learning   เป็นต้น  อย่างไรก็ดี  ตัวชี้วัดท่ี 21 จํานวนกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก  เนื่องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่มีผลการดําเนินงาน  และมีตัวชี้วัดบางตัวมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายมาก  ได้แก่  
ตัวชี้วัดท่ี 22  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอบรมและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เนื่องจาก 
หน่วยงานรับผิดชอบไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย ทําให้เป้าหมายท่ีตั้งไว้สูงกว่าท่ีควรจะเป็น      

4)  แผนงานกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย งานกิจการนักศึกษา  งานหอพักนักศึกษา  และ
งานอาหารร้านค้า มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  27.65 ล้านบาท  และได้ใช้จ่าย
งบประมาณไปท้ังหมด  25.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  90.96  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.16 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  2.5 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.04  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  9 
ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  4 ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน 5 ตัวชี้วัด   

5)  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัย  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  7 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไป
ท้ังหมด  6.06 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  86.57  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้
รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 2.49 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.94 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 13.43  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  5 ตัวชี้วัด  
พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  2 ตัวชี้วัด  และไม่รายงานผลการดําเนินงาน   3  ตัวชี้วัด   
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดท่ีซ้ํากับแผนงานกิจการนักศึกษา  สําหรับตัวชี้วัดท่ี 43 และ 44 มหาวิทยาลัยไม่ได้เก็บ
ข้อมูลในส่วนของบุคลากร 

 

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต  ด้วย
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติการ  และมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๆ 
ดังนี ้

1)  ด้านหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร  ได้แก่  (1)  การ
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร  (2) การปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง มีจํานวน 3 หลักสูตร  (3) การประเมินหลักสูตร  ได้ดําเนินการประเมิน
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หลักสูตรแล้วเสร็จ จํานวน 16 หลักสูตร  (4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้มีการจัดทํา
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่เสร็จเรียบร้อย จํานวน 7 หลักสูตร  (5) การ
พัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2554) ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  (6) การปิดหลักสูตร  ได้ดําเนินการตามขั้นตอน
การปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร  (7) การพัฒนากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้
ปรับปรุงกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   

2)  ด้านสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานด้านสนับสนุนวิชาการ 
เช่น  (1) การเรียนล่วงหน้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Advanced Placement Program)  มี
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 คน  (2) โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  และการรู้สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  โดยจัดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
และการรู้สารสนเทศ 4 ครั้ง  มีนักศึกษาเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษท้ังหมด 2,507 คน และการรู้สารสนเทศ
ท้ังหมด 1,524 คน  (3) โครงการสอนเสริม/กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ/ทักษะการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรม 
3 ครั้ง ได้แก่ การเขียน Resume การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  
(4) โครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 1 
ครั้ง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 12 ครั้ง  (5) การจัดทําจุลสาร มุสลิมทัศน์ จํานวน 3 ฉบับ ฉบับละ 
1,000 เล่ม  (6) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ อาจารย์ท่ัวไป และอาจารย์ผู้ช่วยสอน  มี
การจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม  (7) การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น  (8) จัดทําโครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยจัดทําจุลสารเศรษฐกิจพอเพียง  เผยแพร่ข้อมูล  จัดโครงการและกิจกรรม  
และจัดการเรียนการสอนรายวิชา SOC-115 เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง  (9) จัดทําจุลสาร “รวมบทความ PBL 
ฉบับพิเศษ”  

3)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานด้านจัดการเรียนการ
สอน  ได้แก่  (1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยการจัดการเรียน 
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  รวมจํานวนรายวิชาท้ังสิ้น 49 รายวิชา  (2) จัดทําแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning  (3) จัดทําสื่อประกอบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (4) จัดทํา 
website การเรียนรู้แบบใช้ปญัหาเป็นฐาน  (5) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน  โดยจัดให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม  55 คน  จัดให้นักศึกษา  3  ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วม  207 คน  และจัดให้หน่วยงานภายนอก  3 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วม  113 คน 

4)  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence, EdPEx) ซึ่งเป็นโครงการนําร่องของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเลิศ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานประจําปีเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และ
เตรียมความพรอ้มสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  3    

5)  ด้านการดําเนินงานสู่สากล  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานด้านการดําเนินงานสู่
สากล  ตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้  (1) ปรับหลักสูตรและสื่อการสอน  (2) เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง โดยส่งเสริมให้บุคลากรไปปฎิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ในต่างประเทศ จํานวน 271 คน  (3) จัดให้มี
การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นักศึกษา และรณรงค์ให้มี
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นักศึกษา/ผู้เรียนจากนานาชาติ ซึ่งปัจจุบัน มีบัณฑิตท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ   
2  คน    มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 5 โครงการ จํานวน 44 คน  จัดส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศในปีการศึกษา 2553  จํานวน  17 คน  มีอาคันตุกะ ฯ มาเยือน 
มหาวิทยาลัย 4 คณะ (25 คน)  (4) จัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมีการลงนามใน MOU ระหว่าง
กัน  19 ครั้ง  และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st AMRON International 
Conference Entitled “ASEAN Islamic Education : Change from within through Education” 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับโครงการปฏิรูปหลักสูตรสําหรับโรงเรียนปอเนาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
ประเทศไทย (CRP) ASEAN secretariat, University Sians Malaysia, The Centre of Muslim World 
Policies,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  และดําเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ต่างชาติ  ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์จากประเทศมาเลเซียมาสอนท่ีมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นต้น 

6)  ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาท่ีสําคัญ  
ได้แก่  (1) สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา โดยแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
(2) พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในช่วงปรับความรู้ข้ันพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่   ส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติของภาคใต้  รวมท้ังร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับจังหวัด และ
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  (3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตทุกด้าน โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนโดยบูรณาการกับ
วิชาเรียนต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา      

7)  ด้านการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้มี
ความสวยงามมากข้ึน  เพ่ิมความปลอดภัยในการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย
ในการขับข่ีจักรยานยนต์   การใช้รถจักรยานใน Covered walk way การจอดรถในลานจอด การติดตั้งรั้วสลิง
ป้องกันสัตว์เลี้ยงจรจัดบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย  การประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยง    
และปรับปรุงพัฒนาหอพักให้เอ้ือตอ่การเรียนรู้ อยู่อาศัยและเอ้ืออาทร รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น สร้างศาลาเรียนรู้ระหว่างอาคารหอพักต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็นสถานท่ี
ทบทวนการเรียน การจัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มตามความสนใจ   ปรับปรุงอาคารหอพักและอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
บริการนักศึกษาสะดวกสบายและรวดเร็วมากข้ึน  ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน โดยก่อสร้างหลังคาคลุม 
ปรับปรุงเวที ติดตั้งเครื่องเสียง อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในโอกาส
ต่าง ๆ รวมท้ังได้ดําเนินการพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ของนักศึกษา และพัฒนาและจัดระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมข้ึน   

   

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม  มีเป้าประสงค์
ให้ผลงานด้านการวิจัยและบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงท่ีสําคัญสําหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ ในการ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  
3  ยุทธศาสตร์  คือ  มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area - Based Research)  เพ่ิมขีดความสามารถในงานวิจัยสู่
สากลและพัฒนางานนวัตกรรม  และขยายเครือข่ายบริการวิชาการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน  โดยมี
การดําเนินงานภายใต้แผนงานหลัก  4 แผน  ได้แก่  แผนงานวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  แผนสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนงานทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  113.46  ล้านบาท (รวมงบประมาณ
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จากภายนอกระหว่างปี จํานวน 78.48 ล้านบาท) และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  88.88 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 78.34  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้
จํานวน 17.17 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  24.58 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.66  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักไว้ จํานวน 21 ตัวชี้วัด  และมีรายละเอียด
การดําเนินงาน  ดังนี้    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนภูมิท่ี 6 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 5 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  2 
 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี     
งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี     
1) จํานวนโครงการวิจัยใหม ่ โครงการ 90 165 183.33 
2) จํานวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสรจ็  โครงการ 60 53 88.33 
3) จํานวนโครงการวิจัยท่ีตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนําไป
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตหิรือนําไปใช้งาน 

โครงการ 150 324 216.00 

4) จํานวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่นและขอจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

เรื่อง 5 3 60.00 

5) โครงการวิจยัท่ีแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 70 88 125.71 
งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ     
6) จํานวนโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

โครงการ 62 92 148.39 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม     
งานบริการวิชาการแก่ชมุชน     
7) จํานวนโครงการจัดอบรมและสัมมนา  เรื่อง 120 83 69.17 
8) จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบตอ่ป ี ครั้ง 500 436 87.20 
9) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ /หน่วยงาน/องค์กรท่ี
รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 

    ร้อยละ 85 87.89 103.40 

10) ความแม่นยําในการวินิจฉยั  ร้อยละ 100 100 100.00 
11) โครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ร้อยละ 95 NA NA 
12) จํานวนผู้รับบริการท่ีสามารถนําเอาความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ  75 NA NA 
13) รายได้จากการบริการวิชาการ ล้านบาท  50 51 101.90 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     
14) โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานพัฒนาเมือง
นครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน 

โครงการ  1 0 0 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
15) จํานวนผลงานศึกษาและวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ 2 3 150.00 
16) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม โครงการ 38 26 68.42 
17) ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบริการ ร้อยละ 85 93.28 108.82 
18) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คน 15,000 37,120 247.47 

19) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100 100.00 

20) ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 80 92.21 110.63 

21) งาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 90 100 111.11 

ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
หมายเหต ุ: N/A คือ มกีารดําเนนิการแต่ไมไ่ด้รับรายงานจากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
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1)  แผนงานวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  42.51 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  34.93 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
82.17 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 16.72   
ล้านบาท ไว้ด้วย  และมีงบประมาณคงเหลือ 7.58 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 17.83  ของงบประมาณท่ีได้รับ
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  5 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย  3  ตัวชี้วัด  มีผลดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  2 ตัวชี้วัด ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ จํานวนโครงการวิจัยใหม่  จํานวนโครงการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนําไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช้งาน  และโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด  และเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ซึ่งได้เพ่ิมแรงจูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจด้วยผลตอบแทนในการตีพิมพ์  และนําเสนอ
ผลงานในท่ีประชุม  และมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ  ได้แก่           

1.1)  ได้รับทุนโครงการวิจัยใหม่  165 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 62.26 ล้านบาท  
ประกอบด้วย  (1) ทุนภายใน  76  โครงการ เป็นเงิน  5.43 ล้านบาท  (2) ทุนงบประมาณแผ่นดิน  10 
โครงการ เป็นเงิน  3.36 ล้านบาท  (3) ทุนภายนอก  65 โครงการ  เป็นเงิน  49.31 ล้านบาท และ 
(4) ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. 14 โครงการ เป็นเงิน  4.16 ล้านบาท 

1.2)  โครงการวิจัยท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 53 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับ
ทุนภายใน  11 โครงการ  ทุนงบประมาณแผ่นดิน  11 โครงการ และทุนจากภายนอก  31 โครงการ 

1.3)  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนําไปใช้งานได ้จํานวน 324 เรื่อง  ได้แก่  (1) บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตามฐานข้อมูล ISI  
55 เรื่อง  (2) บทความวิจัยในวารสารท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลมูล ISI  57 เรื่อง  3) ผลงานวิจัยท่ีเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 71 เรื่อง และ  (4) ผลงานวิจัยท่ีเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 141 
เรื่อง   

1.4)  โครงการวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่น และขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   
3 ชิ้นงาน  ได้แก่  (1) เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางก่อนข้ึนรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ  (2) กรรมวิธีการเตรียม
เซลสาหร่าย Chlorella sp. แบบมืดเพ่ือนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปผลิตไบโอดีเซล และ (3) กรรมวิธีการแปรรูป 
น้อยท่ีสุดของผลมังคุดสด 

2)  งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  2.55 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  2.05 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 80.39  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  1 ตัวชี้วัด  ซึ่งพบว่าดําเนินการได้สูงกว่า
เป้าหมาย  โดยมีโครงการวิจัย  ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในปี  
พ.ศ. 2554 จํานวน 92 โครงการ 

3)  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
64.19 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  48.38 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 75.37  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.36 ล้านบาท ไว้ด้วย
แล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  15.81 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  24.63  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  7 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  
3  ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ  50 ข้ึนไป จํานวน 1 ตัวชี้วัด  และไม่รายงานผลการ
ดําเนินงาน  2 ตัวชี้วัด 
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4)  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  โครงการพัฒนาหน่วย
ประสานงานพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน  ไม่มีผลการดําเนินการ (รายงานการติดตาม ฯ ใน
รายละเอียด  หน้า  48 - 49) 

5)  แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น 4.21 ล้านบาท  และใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  3.52 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 83.61 ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง และ ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.09 ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.69 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  7 ตัวชี้วัด  พบว่า  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย  6 ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ  50 ข้ึนไป จํานวน 1 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ได้แก่  จํานวนผลงานศึกษา
และวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับบริการ  งานโครงจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  และงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  ท้ังในระบบ  นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย  และตลอดชีวิต  โดยมีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาคียุทธศาสตร์ 
(Strategic partner )  ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  คือ  สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม  
โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  แผนงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และแผนงานด้าน
การบริการท่ีมี มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  28.18 ล้านบาท  และได้ใช้จ่าย
งบประมาณไปท้ังหมด  23.57 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  83.64  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 4.9 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  4.61 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  16.36  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้
ท้ังหมด  19  ตัวชี้วัด  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้  
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งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 

 

บริการวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบํารุงศิลปะ ฯ 
การบริการที่มีรายรับ 
พัฒนาตามยุทธศาสตร์มวล. 
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แผนภูมิท่ี 8 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

บริการวิชาการแก่สังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การบริการท่ีมีรายรับ    พัฒนาตามยุทธศาสตร์มวล. 
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ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม     
งานบรกิารวิชาการแก่สังคม     
1) จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู ้(อุทยานวิทย)์ คน 4,000 7,212 180.30 
2) จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู ้(อุทยานพฤกษศาสตร)์ คน 500 1,339 267.80 
3) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 NA NA 
แผนงานทะนุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม     
4) ดําเนินงานอุทยานโบราณคดี  กิจกรรม 6 4 66.67 
5) ดําเนินงานด้านอุทยานธรรมนทัิศน์  กิจกรรม 5 5 100.00 
แผนงานด้านบริการท่ีมรีายรับ     
งานฟาร์มมหาวิทยาลัย     
6) น้ํานม กิโลกรมั 25,000 18,798 75.19 
7) ปาล์มน้ํามัน ตัน 30 141.82 472.73 
8) ลูกสุกร ตัว 400 114 28.50 
9) ข้าว กิโลกรมั 30,000 0 0 
10) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 NA NA 
11) รายได้จากการขายสินค้า/บรกิารของฟาร์ม ฯ ล้านบาท 2.50 2.32 92.80 
งานเรือนวลัย     
12) จํานวนผู้ใช้บริการห้องพักเรอืนวลัย คน 5,000 7,694 153.88 
13) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 NA NA 
14) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ล้านบาท 2.5 1.87 75.80 
งานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
15) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 83.77 98.55 
16) รายได้จากการขายสินค้าและบริการของศูนย ์ฯ ล้านบาท 10.00 9.66 96.60 
โครงการศูนย์กีฬาและสขุภาพ     
17) จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ คน 100,000 110,080 110.08 
18) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 N/A N/A 
19) รายได้จากการขายสินค้า/บรกิารของโครงการ ฯ ล้านบาท 3.30 4.22 127.87 
 
ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
หมายเหต ุ: N/A คือ ไม่ได้รับรายงานผลจากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 

 

1)  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
1.34 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  1.27  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 94.78  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.07 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  5.22  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  3  ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงาน
สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายท้ัง  2  ตัวชี้วัด และไม่รายงานผลการดําเนินงาน 1 ตัวชี้วัด     
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2)  งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  3.57 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  3.14 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  87.96  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ 0.43 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  12.04 
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  2 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัดและต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน 1 ตัวชี้วัด   

3)  แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายได ้ มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
18.27 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  16.94 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 92.72  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 14.67  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ 1.33 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  7.28 ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  ในปีงบประมาณ 2554  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  14  ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงาน 
สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  4 ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน  5 
ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 จํานวน  1 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดท่ีไม่รายงานผล จํานวน 4 ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงานสําคัญ ๆ ของแผนงานบริการด้านบริการท่ีมีรายได้  ประกอบด้วย 
(1)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย   มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารในส่วนของฟาร์ม

มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม    โดยปัจจุบันดําเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์มน้ํามัน ประมาณ 44 ไร่  
ยางพารา  และสนประดิพัทธ์  รวมท้ังได้ดําเนินการผลิตข้าวเพ่ือการเรียนการสอน  การวิจัย  และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีรายได้จากการขายผลผลิต  2.32 ล้านบาท  แต่พบว่าการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตปาล์มน้ํามัน  ไม่สอดคล้องกับผลผลิตท่ีควรจะเป็นตามหลักการคํานวณผลผลิตปาล์มของประเทศไทย 
(เฉลี่ย 2.7 ตัน/ไร/่ป)ี 

(2)  งานเรือนวลัย  มีจํานวนผู้ใช้บริการห้องพัก 7,694 คน สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด และ
มีรายได้จากการให้บรกิารได้   1.87 ล้านบาท 

(3)  งานศูนย์หนังสือ ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายตําราเรียน  หนังสือต่าง ๆ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน  9.66  ล้านบาท    

(4)  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  ได้ให้บริการสนามและอุปกรณ์แก่นักศึกษา  บุคลากร  และ
ชุมชน   สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการกีฬา  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับ
ท้องถ่ิน  และการฝึกอบรมกีฬาชนิดต่าง ๆ มีผู้ใช้บริการ  110,080 คน  และมีรายได้จากการให้บริการ   
4.22  ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด   

 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  4   การเพิ่มสมรรถนะองค์กร   มีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีวางไว้  2  กลยุทธ์  คือ  พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการสื่อสารขององค์กร  และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานบริหารจัดการ
กลางและงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภค  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  757.84 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  702.54 ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ  92.70 ของงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 337.29
ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  55.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของงบประมาณท่ี
ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  20 ตัว  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้   
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งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

งานบริหารจัดการกลาง 
งานบริการสาธารณูปโภค ฯ 
งานก่อสร้าง ปรับปรุง ฯ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองค์กร ฯ 
การรับบริจาค 
เงินอุดหนุนจากหนว่ยงานภายนอก 
พัฒนาองค์กร ฯ (เบิกแทนกัน) 

แผนภูมิท่ี 9 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 10 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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ร้อยละ 

   การใช้จ่ายงบประมาณ 

บริหารจัดการกลาง   บริการสณูปโภคฯ    งานก่อสร้าง ฯ  ประกันคุณภาพ  พัฒนาองค์กรฯ      การรับบริจาค  เงินอุดหนุนจาก    พัฒนาองค์กรฯ 
                                                                          การศึกษา                                             หน่วยงานภายนอก   (เบิกแทนกัน) 
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ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
งานบริหารจัดการกลาง     
1) จํานวนรายการจัดหาส่วนพัสด ุ รายการ 950 757 79.68 
2) จํานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ฉบับ 22 18 81.82 
3) จํานวนกิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์
อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

โครงการ 5 6 120.00 

4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ร้อยละ 85 80.02 94.14 
5) การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานท่ีเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 116.67 145.84 
6) ร้อยละของ MOU ท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมด 

ร้อยละ 75 83.33 111.11 

งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก     
7) อัตราส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  คน/เครื่อง 8:1 6.97:1 114.78 
8) อัตราส่วนจํานวนบุคลากรต่อจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ คน/เครื่อง 1.2:1 0.90:1 133.33 
9) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 65.30 76.82 
10) ความสามารถในการประหยดัพลังงานคา่ไฟฟ้า 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ค่าไฟฟ้าลดลง) 

ร้อยละ -5 0.18 0 

11) ความสามารถในการประหยดัพลังงาน ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง
เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณท่ีผา่นมา (ค่าน้ํามนัลดลง) 

ร้อยละ -20 17.38 0 

12) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ํานักงานและสําหรับพนักงาน
สายวิชาการ 

เครื่อง 150 210 140.00 

13) ดําเนินการจา้งเหมาบริการ รายการ 18 13 72.22 
งานก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

    

14) จํานวนการก่อสรา้งอาคาร   หลัง 3 3 100.00 
15) จํานวนรายการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รายการ 19 19 100.00 
16) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 N/A NA 
17) ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ >70 100 100.00 
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร     
18) จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานแก่บุคลากรท่ี
จัดโดย มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

โครงการ 10 5 50.00 

19) จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพท้ังในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 65 61.22 94.18 

20) งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์ท้ังในและ 
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา 

บาท/คน 15,000 12,000 80.00 

 
ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
หมายเหต ุ: N/A คือ ไม่ได้รับรายงานผลจากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
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1)  งานบริหารจัดการกลาง  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  67.93  
ล้านบาท   และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  61.58 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  90.65 ของงบประมาณท่ี
ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.72 ล้านบาท ไว้ด้วย  และมี
งบประมาณคงเหลือ  6.36 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.36 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดย
กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  6 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  3 ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ  50 ข้ึนไป จํานวน 3 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้  มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ได้แก่ จํานวนกิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยน
อาจารย์อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานท่ีเป็นไปตามแผน   ร้อยละ
ของ MOU ท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมด 

2)  งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก   มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและ
โอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  192.37 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  178.64  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 92.86  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว ้
จํานวน  15.36 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  13.73 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 7.14  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  7 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงาน
สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  3 ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน  2 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการต่ํากว่าร้อยละ  50  จํานวน 2 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้  มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ได้แก่ อัตราส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์  อัตราส่วนบุคลากรต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงานและสําหรับ
พนักงานสายวิชาการ   อย่างไรก็ดี  มหาวิทยาลัยยังไม่ประสบผลสําเร็จด้านการประหยัดพลังงาน 

3)  งานก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค  มีงบประมาณหลัง
เพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  457.25 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  433.48  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 94.80  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณ
ผูกพันไว ้จํานวน 317.34 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ 23.77 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
5.20  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  4 ตัวชี้วัด  พบว่า มีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีไม่รายงานผลการดําเนินงาน  1 ตัวชี้วัด  

4)  งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร   มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
16.32  ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  10.54 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 64.58   ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันไว้ จํานวน 0.03 ล้านบาท ไว้ด้วย
แล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  5.78 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 35.42  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จไว้  3 ตัวชี้วัด  พบว่ามีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต ่
ร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน 3 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้  การดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานแก่บุคลากรท่ีจัด
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดําเนินการได้เพียง 5 โครงการ      

นอกจากนี้ภายใต้พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยังมีเงินงบประมาณของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 0.74 ล้านบาท  เงินบริจาค จํานวน 4.03 ล้านบาท  และเงินสนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเป็นงบประมาณจากภายนอก จํานวน 19.20 ล้านบาท 
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ผลการดําเนินงานสําคัญ ๆ ภายใต้พันธกิจยุทธศาสตร์ ท่ี 4  การเพ่ิมสมรรถนะองค์กร   
ประกอบด้วย 

(1)  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ   การบริหารเงินของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันได้
ดําเนินการให้ บลจ. เงินทุนหลักทรัพย์ 2 แห่ง  บริหารจัดการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 500 ล้านบาท   
ในด้านการลงทุน ในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม ท่ีผ่านมามีผลตอบแทนดี                

(2)  การดําเนินการก่อสร้างอาคาร  ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร  3  หลัง  ดําเนินการแล้วเสร็จ  
2 หลัง ได้แก่  อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  การ
ดําเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยก็มีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

(3)  การประชาสัมพันธ์  ได้ใช้สื่อแบบบูรณาการเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี
รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมท้ังประสาน
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  สร้างระบบและกลไกรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   โดยกิจกรรมสําคัญได้แก่  การเผยแพร่ข่าวทางด้าน
วิชาการ/วิจัย เพ่ือสร้างการรับรู้ในศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง   เพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 12 สถานีท่ัวประเทศ  สถานีวิทยุชุมชน 30 สถานี  
และกองทัพภาคท่ี 4  จํานวน 11 สถานี   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาค
ท้ังในด้านการเผยแพร่ข่าว เช่น  “ศูนย์ข่าวพลเมือง”  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS)  “ครอบครัวข่าว 3”  
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  “Happy Times” และ “ระเบียงเมือง” สถานี NBT และ Nation Channel ฯลฯ   
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปยัง  Social  Media เพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย  โดยเปิด 
Facebook ของส่วนประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารแบบ Interactive ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีนักเรียนสนใจต้องการ
รับทราบ  จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนท่ัวไป  เช่น  ร่วมกับ The Nation Group (หนังสือพิมพ์ The Nation  กรุงเทพธุรกิจ  คมชัดลึก 
นิตยสาร  NJ Magazine  สถานีโทรทัศน์ Nation Channel และ Mango TV)  จัดการแข่งขัน NJ Spelling 
Bee  2011  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช  สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับสถานีวิทยุ อสมท. 
เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการโดยประสานเชิญอาจารย์ร่วมพูดคุยให้ความรู้ในรายการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

(4)  ด้านการบริหารงานบุคคล  ได้ดําเนินการเร่งรัดปรับปรุงระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในด้านต่าง ๆ ท่ีสําคัญ  ได้แก่  ปรับปรุงแผนพัฒนาด้านบริหารงานบุคคล  5 ปี 
(2553-2557)  พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ฯ 
และการประเมินผลสมรรถนะพนักงาน  พัฒนาระบบประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ   
พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ําของคณาจารย์ประจํา  ปรับปรุงระบบสวัสดิการการศึกษาบุตรท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปรับปรุงสวัสดิการค่าทําขวัญและค่าทําศพพนักงาน  ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ปรับปรุงระเบียบอุทธรณ์ร้องทุกข์  ปรับปรุงระเบียบการเบิกค่าศึกษาบุตรพนักงาน
ท้ังระบบ  จัดให้มีการวิจัยผลการดําเนินงานการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งทางวิชาการช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา
เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย  จัดทําแผนงาน Core 
Competency เพ่ือเชื่อมต่อระบบ Career Path/Development โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่ง
หน่วยงาน จัดสัมมนาผู้บริหารทุกระดับเพ่ือร่วมกันค้นหา Core Competency องค์กร และสังเคราะห์ Core 
Competency เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนาระบบ Career Path      
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  5   การช่ืนชมคุณค่าบุคลากร  มีเป้าประสงค์ให้  งานเพิ่มผล คนเป็นสุข   
และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  คือ  ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management)  เป็นเครื่องมือการพัฒนาคน  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยมีการ
ดําเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  งบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
2.80 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  2.13  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  76.07  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.67  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.93  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไว้  6 ตัว  ซึ่งพบว่า  มีผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 3 ตัว  มีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่
ร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน 2 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีไม่มีผลการดําเนินงาน มีจํานวน 1 ตัว  โดยมีรายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบประมาณผูกพัน  
   

   งบประมาณจ่ายจริง 
 

ตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  5 
 

แผนงาน งาน/โครงการ  /ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร     
1) ร้อยละหน่วยงานท่ีใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน 

ร้อยละ 100 100 100.00 

2) จํานวนสํานักวิชาท่ีนํา KM ไปใช้ในการเรียนการสอน สํานักวิชา 5 11 220.00 
3) จํานวนโครงการท่ีเข้าร่วม Routine to Research โครงการ 15 9 60.00 
4) จํานวนนวัตกรรมจากการทํางานท่ีเกิดข้ึน ช้ินงาน 3 5 166.67 
5) ร้อยละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ Healthy Workplace ร้อยละ 85 70.50 82.94 
6) จํานวนโครงการกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกลุ่ม Talent 
Management 

กิจกรรม 5 0 0 

 

ที่มา : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วันที่ 12 ตุลาคม 2554 

ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนภูมิท่ี 11 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 5 

 

76.07
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   (ได้รับ 2.8 ล้านบาท) 
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 2554 

มหาวิทยาลัยได้ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) เป็นเครื่องมือการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร    
รวมถึง ผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนางานในรูปแบบ “งานประจําสู่งานวิจัย”  ซึ่งดําเนินการจนมีผลสําเร็จ
หลายโครงการ  ร่วมกันพิจารณากําหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยมหลัก  คือ “วลัยลักษณ์  เพ่ือปวงชน – WALAILAK for All)”  

ท้ังนี้  ในปีงบประมาณ 2554    มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํานวน 3 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตร “การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารความเสี่ยงและการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ”  หลักสูตร “ผู้นํากับบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร 
HRM & HRD และกลยุทธ์การบริหารผลงาน” และหลักสูตร “การนํา IT มาใช้ในการจัดการความรู้และพลัง
เครื่องมือ AAR ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน และจัดทําโครงการสัมมนาทูตวัฒนธรรมองค์กร 

 
2.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายของโครงการที่มคีวามสําคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการ

บรรลุวัตถุประสงคห์ลักของมหาวิทยาลัย จํานวน  10  โครงการ   
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบประมาณ 2554  และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย   
10 โครงการ  ประกอบด้วย  1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค  
2) โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  3) โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  4) โครงการพัฒนาหน่วย
ประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน  5) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  6) โครงการฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  7) โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  8) โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
9) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ 10) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning จากการ
สอบทาน  พบว่า การดําเนินงานโครงการแต่ละโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ  ซึ่งในปีงบประมาณ 
2554  มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี ้
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การใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

458.42 457.25 115.61 318.32 433.48 94.80    

 1.1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภค และ
ทรัพย์สิน 

40.08  36.90 17.75 14.73 32.48 88.02  - จํานวนรายการปรับปรุงอาคารและ
ระบสาธารณูปโภค (รายการ) 

19 19 

 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ 

28.13 29.76 15.91 1.26 17.17 57.69  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนการก่อสร้างอาคาร 

 
3 

 
3 

 1.3 เงินค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการ
สุขภาพ คืน มหาวิทยาลัย ในส่วนที่จ่ายไป
แล้วปี 2553 

20.22 20.22 20.22 - 20.22 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

 
80 

 
N/A 

 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

67.66 67.66 60.90 - 60.90 90.01 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาที่
กําหนด (ร้อยละ) 

 
≥70 

 
100 

 1.5 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย 

302.33 302.71 0.38 302.33 302.71 100     

 
 

         



37 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

37 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

2.โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 
(ผลิตแพทย์) 

60.92 68.45 37.46 2.26 39.72 58.03    

 2.1 การจัดการทั่วไป 16.45 20.93 20.87 - 20.87 99.71 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน) 

  
 

 2.2 จัดหาผู้ชว่ยสอน 1.78 2.04 1.56 - 1.56 76   ปริญญาตร ี
  บัณฑิตศึกษา 

50 
50 

50 
- 

 2.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 0.96 1.55 1.40 - 1.40 90 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน) 
   ปริญญาตรี 
- จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษา
ต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจาก
จบการศึกษา (ร้อยละ) 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ร้อยละ) 
 

 
78 
351 
 

85 
 
 

75 
 

65 

 
78 
351 
 

100 
 
 

69.6 
 

100 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 2.4 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 0.30       0.26 0.22 - 0.22 84.62     
 2.5 จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี 0.96  0.96 0.83 - 0.83 86.46       
 2.6 การพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา 0.80 0.75 0.45 - 0.45 60       
 2.7 การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านผลิต
แพทย์เพิ่ม (เงินงบประมาณ) 

39.67  41.96 12.13 2.26 14.39 34.29       

3.โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 7.00 7.00 3.57 2.49 6.06 86.57 ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างปัจจัยเอื้อให้
มหาวิทยาลัยสรรค์สร้าง เมืองแห่งการ
เรียนรู้อยู่อาศัย(Residential 
University) 
โครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
น่าเรียนน่าอยู่ดูดีมีสุนทรียภาพ 

  

             - ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ใน
มหาวิทยาลัย 

80 90 

           
 
 

   - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อระบบหอพักนักศึกษา 

80 90 
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 2554 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

4.โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการ
พัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน 

8.00 4.00 - - - 0.00    

5. โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 4.44 4.48 4.53 - 4.53 96.79    
 5.1 การจัดการทั่วไป 3.01  2.99 2.97 - 2.87 99.33 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ (คน) 

 
100,000 

 
110,080 

 

 5.2 ให้บริการสนามและอุปกรณ์ 0.28  0.28 0.28 - 0.28 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ร้อยละ) 

 
85 
 

 
N/A 

 5.3 ดําเนินงานวิชาการด้านกีฬา  0.08  0.08 0.07 - 0.07 87.50  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(ล้านบาท) 

 
3.30 

 
4.81 

 5.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 0.95  1.21 1.11 - 1.11 91.74       
 5.5 ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์กีฬา ฯ 

0.05  0.05 0.03 - 0.03 60.00       

 5.6 ให้บริการด้านสถานที่และ 
ที่พักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุม/อื่น ๆ 

0.07  0.07 0.07 - 0.07 100       
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 2554 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

6. โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย 11.20 11.00 7.18 1.32 8.50 77.27    
 6.1 การจัดการทั่วไป 6.22  6.34 4.94 1.32 6.26 98.74 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จํานวนผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 

    

             สุกร(ตัว) 400 93 
             น้ํานม(กิโลกรัม) 25,000 9,501 
            แพะ - 9 
 6.2 โครงการปลูกปาล์มน้ํามัน 2.70  2.38 1.15 0.58 1.73 72.69     ปาล์มน้ํามัน(ตัน) 30 38.10
 6.3 โครงการปลูกยางพารา 1.38  1.38 0.57 0.53 1.10 79.71     ยางพารา(ไร)่ 346 346 
 6.4 โครงการปลูกสนประดิพัทธ์ 0.60  0.60 0.23 0.25 0.48 80.00     สนประดิพัทธ(์ไร่) 133 133 
 6.5 โครงการผลิตข้าวเพื่อการ 0.30  0.30 0.29 - 0.29 96.67     ข้าว(กิโลกรัม) 30,000 0 
เรียนการสอน และการวิจัย        ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ร้อยละ) 
 

85 
 

N/A 
           ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
(ล้านบาท) 

 
2.5 

 
2.19 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

7. โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.48 3.57 3.14 - 3.14 87.96    
  7.1 โครงการอุทยานโบราณคดี 0.22  0.22 0.16 - 0.16 72.73 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
(โครงการ) 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในศิลปวฒันธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)  

 
38 
 
15,000 
 
80 

 
33 
 
37,147 
 
88.5 

  7.2 โครงการอุทยานธรรมนิทัศน์ 0.26  0.26 0.24 - 0.24 92.31 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- งาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่
กําหนด (ร้อยละ) 

 
90 

 
100 

  7.3 โครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา  2.00 3.09 2.74 - 2.74 88.67    
8. โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

39.65 41.91 17.96 16.52 34.48 82.27    

 8.1 การจัดการทั่วไป 4.06 3.49 3.37 - 3.37 96.56  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     
 8.2 ประสานงานวิจัยและประเมินผล 5.90  6.30 3.66 0.02 3.68 58.41 - จํานวนโครงการวิจัยใหม่ (โครงการ)  

- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
(โครงการ) 
 

90 
60 
 

165 
53 
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 2554 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 8.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 1.05  1.85 1.42 0.09 1.51 81.62 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- จํานวนโครงการวิจัยที่มี 

 
150 

 
324 

 8.4 การประยุกต์ผลงานวิจัย 0.20 0.20 0.13 - 0.13 65.00 การเผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิง
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช้
งาน (โครงการ) 

 
 

 
 

       - จํานวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
ยื่นและขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (เรื่อง) 

5 3 

       ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
 - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (ร้อยละ) 

 
70 

 
88 

 8.5 โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณจากรัฐบาล 

3.44  3.44 1.52 - 1.52 44.19     

 8.6 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับมาระหว่างปี 

25.00 26.63 7.86 16.41 24.27 91.14    

9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1.35 1.35 1.28 - 1.28 94.81    
 9.1 การเผยแพร่และนําเสนอผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

0.03 0.03 0.03 - 0.03 100 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 
(เรื่อง) 

 
120 
 

 
83 
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 2554 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 9.2 จัดนิทรรศการ 0.77 0.77 0.75 - 0.75 97.40 - จํานวนผู้รับบริการ(คน) 50,000 15,392 
 9.3 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อ้างอิง 0.10 0.10 0.10 - 0.10 100 - จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบ (ครั้ง) 300 436 
 9.4 จัดค่ายศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ภายนอก 

0.05 0.05 - - - 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

 
85 

 
87.88 

       - ความแม่นยําในการวินิจฉัย(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

100 100 

        - รายได้จากการบริการวชิาการ(ล้านบาท) 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ ์
  - เอกสารทิศทางการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (ระยะเวลา 5 - 10 ป)ี 
   - เอกสารสรุปความต้องการบริการ
วิชาการของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

50 50.59 

          - เอกสารรายงานการประเมิน
ศักยภาพการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและสํานักวิชา 

  

              - มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนับสนุนการบริการวิชาการที่ทันสมัย 
เพียงพอต่อการใช้งาน 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 9.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบํารุงรักษาพันธุ์
ไม้อุทยานพฤกษศาสตร์ 

0.11 0.11 0.11 - 0.11 100 
 
   - จํานวนการจัดเผยแพร่ผลงานที่
ให้บริการวิชาการ สู่กลุ่มเป้าหมายและใน
วงกว้าง 

  

9.6 รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืช
อุทยานพฤกษศาสตร ์

0.13 0.13 0.13 - 0.13 100    - จํานวนตอน สื่อโทรทัศน ์
   - จํานวนตอน สื่อวิทยุ 

52 
300 

55 
2,610 

9.7 เผยแพร่ความรูท้างวิชาการของอุทยาน
พฤกษศาสตร์ 

0.10 0.10 0.10 - 0.10 100    - จํานวน Website 
   - จํานวนเรื่อง วีดิทัศน์ 
   - จํานวนครั้ง การจัดนิทรรศการ/บูธ 

10 
5 
20 

1 
0 
0 

 9.8 บริหารจัดการอาคารพักรับรองอุทยาน
พฤกษศาสตร์ 

0.06 0.06 0.06 - 0.06 100    - จํานวนเรื่อง แผ่นพับ/สิง่พิมพ์ 
   - จํานวนเรื่อง รายงานเพื่อบริการ
วิชาการ 
   - จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู ้
(โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์) 

10 
10 
 

500 
 

0 
0 
 

1,260 
 

         - จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี 

4,000 4,267 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

10.โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่รูปแบบ 
Active Learning * 

0.56 0.56 0.17 - 0.17 30.36    

 10.1 สํานักวิชาการจัดการ 0.34 0.34 0.14 - 0.14 41.17 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
 10.2 สํานักวิชาเภสัชศาสตร ์ 0.18 0.18 0.03 - 0.03 16.67   - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม

ศักยภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู ้
  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอบรมการ
จัดการเรียนรการสอนแบบ active learning 
  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอบรม
การพัฒนาและประยุกต์เทคนิคและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
  - จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ต่อปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละของรายวิชาที่ใช้เทคนิคและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

25 

14 
 
2 
 
 
1 
 
 
0 
 
 

19.1 
 
 

 10.3 สํานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 0.02 0.02 - - - 0 
 10.4 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร 

0.02 0.02 - - - 0 

หมายเหตุ :  *      โครงการพัฒนาการเรยีนรูสู้่รูปแบบ Active Learning เป็นโครงการภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ซึ่งไม่สามารถแยกรายการค่าใช้จ่ายออกจากกันได ้

                N/A = Not Available at time of report ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ณ เวลาที่จัดทํารายงาน  กล่าวคือ สํานักวิชาไมไ่ด้กําหนดเป้าหมายไว้ในแผน 
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2.2.1  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
ผลการติดตาม  
1)  รายการการก่อสร้างอาคาร 3 รายการ ได้แก่  

1.1)  อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (งานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ตรวจการส่งมอบ
งานงวดสุดท้ายเม่ือ 6 ตุลาคม 2553 แต่เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 57.69) 

1.2)  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (งานแล้วเสร็จ ร้อยละ
100 ตรวจการส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันท่ี 5 กรกฎาคม 2554) 

1.3)  ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย (งานแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 100 โดยได้ผู้
รับจ้าง  และอยู่ระหว่างรอทําสัญญาจัดจ้าง) 

การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายปีจึงมีรายละเอียดแผนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน อย่างไรก็ดีการก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ งานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 แต่
เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 57.69 ซึ่งอาจเกิดจากการตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากต้องตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องตามสัญญา 

2)  รายการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเสร็จใน 1 ป ี 
และดําเนินการจัดจ้างและตรวจรับงานแล้ว 19 รายการ เช่น การจัดทําลานจอดรถ การสร้างหลังคาโรงจอดรถ 
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพพอสมควรเพราะ
ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณหมดในเดือนกันยายน 2554 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  การดําเนินงานของปีต่อไป มหาวิทยาลัยควรมอบหมายผู้รับผิดชอบงานท่ี

เหมาะสมชัดเจน ควรมีการศึกษาข้อจํากัดและวางแผนให้การดําเนินงานมีความเหมาะสม มีการติดตามงาน
และการใชง้บประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2)  เนื่องจากข้อมูลตัวเลขงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและท่ีใช้จ่ายไป ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 
ตามท่ีส่วนแผนงานนํามาจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยกับข้อมูลท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการยังมี
ความคลาดเคลื่อนกัน ดังนั้นส่วนแผนงานควรมีการประสานแผนงานและแผนเงินกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างใกล้ชิด ควรมีการติดตามและแจ้งผลการตรวจสอบการจัดทํา
รายงานอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะมีข้อมูลท่ีถูกต้องในการบริหารจัดการโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3)  โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ จะใช้
เวลาดําเนินการ 7 ปี งบประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ  2554 มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างท่ี
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการตรวจรับงานท่ีประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและด้านการแพทย์เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจรับงานให้มีคุณภาพตรงตาม TOR ท่ีกําหนดไว ้
 

2.2.2  โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิตแพทย์เพิ่ม) 
ผลการติดตาม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มผลิตแพทย์ ๔๘ คน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยงบประมาณ 

Megaproject สําหรับปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ และด้วยงบ SP ๒ สําหรับปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
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จุดเด่น 
1)  อาจารย์มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ควบคุม

หลักสูตร 
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นการบูรณาการระหว่างแนวทางการผลิตตาม

ลักษณะของ WHO  คือ Seven Stars Doctors และของแพทยสภา ตามชั้นปีของนักศึกษาแพทย ์
3)  มีความพยายามพัฒนาแนวคิด “โรงพยาบาลจําลอง” ต่อยอดจากห้องปฏิบัติการ

สอนจําลองสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
4)  อาจารย์มีความกระตือรือร้นท่ีต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการผลิต

บุคลากรรองรับโรงพยาบาลวลัยลักษณ์ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  เพ่ิมจํานวนอาจารย์ให้ได้สัดส่วนกับจํานวนนักเรียน ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น เพ่ิม

อัตราค่าตอบแทน หรือจัดหาสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
2)  ควรเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้จ่ายให้ทัน และพิจารณา

นําเอาหลักวิชาการบริหารโครงการ (Project Management) มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
3)  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนแนวคิด “โรงพยาบาลจําลอง” นี้อย่างจริงจัง เพราะ

นอกจากจะทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนท้ังหลักสูตรแพทย์ พยาบาล แล้ว ยังใช้ได้กับหลักสูตรทาง
สาธารณสุขอ่ืน ๆ อีก และท่ีสําคัญเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับโครงการสร้างโรงพยาบาลวลัยลักษณ์ 

4)  ควรสื่อสารการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับโรงพยาบาลวลัยลักษณ์ให้ท่ัวถึง และ
ดําเนินการแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากอาจประสบปัญหาการเชิญชวนบุคลากรให้มาร่วมงาน แบบเดียวกับการเชิญชวน
นักศึกษาให้มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

2.2.3  โครงการงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 

ผลการติดตาม 
ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานภายใต้โครงการงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย

ท่ีแน่นอน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยยังไม่มีความชัดเจนในการจัดทําแผนงาน  และการขอจัดสรร

งบประมาณเก่ียวกับงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย เนื่องจากการรายงานเบื้องต้นก่อนการตรวจเยี่ยมแจ้งว่ายัง
ไม่ได้กําหนดรายละเอียดกิจกรรมไว้ในแผน  และได้นําเสนอว่าเป็นการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างปัจจัย
เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential University) โครงการมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์น่าเรียนน่าอยู่ดูดีมีสุนทรียภาพ โดยมีตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ดังนี ้

- ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบหอพักนักศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่องานอาหารและร้านค้า 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรต่อป ี
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุนทรียภาพของนักศึกษาและบุคลากรต่อป ี
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แต่จากตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในพบว่า โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการจัดสรร
งบประมาณไว้ในงานเมืองมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน คือมีการ
ดําเนินงานปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยและปรับปรุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมการดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาท่ีเป็นการใช้งบประมาณของส่วน
กิจการนักศึกษา โดยไม่ได้รวมอยู่ในงบพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  

2)  มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนด Conceptual Framework และวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนเก่ียวการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยรวมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการและจัดสรรงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกัน และควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ไปยังผู้บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบมีความชัดเจน สามารถติดตามงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยดังกล่าว  

นอกจากนี้ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องบูรณาการโครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องท้ังในด้านกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นเอกลักษณ์ ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เป็นต้น ในด้านคุณค่าและความผูกพันของนักศึกษา กับ
มหาวิทยาลัย และการขยายคุณค่าและความผูกพันกับสังคมและเศรษฐกิจของอําเภอท่าศาลา  เช่น การดําเนิน
กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยด้วยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ประชาชนอําเภอท่าศาลา เป็นต้น  
 

2.2.4  โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช / ภาคใต้ตอนบน 
ผลการติดตาม 
1)  โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใต้ตอนบน มี

วัตถุประสงค์สืบเนื่องจากแนวคิดท่ีมีผู้ เสนอให้จัดให้มีแหล่งบริการวิชาการเพ่ือใช้เป็นหน่วยหน้าของ
มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริจาคท่ีดิน จํานวน 5 ไร่ บริเวณชานเมืองนครศรีธรรมราช  
ห่างจากท่าศาลาประมาณ 30 กิโลเมตร โดย มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึนเม่ือ
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 และได้อนุมัติให้ออกแบบก่อสร้างใช้งบประมาณ 240,000 บาท การออกแบบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ค่าออกแบบจํานวนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณของโครงการ) อาคารท่ีออกแบบไว้
ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนาสําหรับ 50 คน  และ 100 คน ห้องปฏิบัติงาน 4 ห้อง ห้องอาหาร 
ห้องฝึกอบรม  และห้องจัดนิทรรศการ วัตถุประสงค์หลักมุ่งแก้ปัญหาการเดินทางของผู้ใช้บริการและชาว
พ้ืนบ้านและ NGO ท่ีจะเข้ามาใช้บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้องเดินทางจากอําเภอเมือง เข้ามาท่ี
มหาวิทยาลัยซึง่ตั้งอยู่ท่ีอําเภอท่าศาลา  

2)  โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช / ภาคใต้ตอนบน 
เดิมได้รับงบประมาณจัดสรรไว้ จํานวน 8,000,000 บาท แต่เนื่องจากแบบอาคารท่ีจ้างออกแบบไว้แล้วนั้น 
ไม่สอดคล้องกับสภาพท่ีดินท่ีรับบริจาค (ท่ีดินมีด้านท่ีติดถนนใหญ่หน้าแคบ ขณะท่ีแบบอาคารมีด้านหน้าของ
อาคารตามแนวกว้าง) อีกท้ังจําต้องใช้งบก่อสร้างถึง 26,000,000 บาท โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าเม่ือดําเนิน
โครงการดังกล่าวแล้วจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดได้หรือไม่ ข้อมูลงบประมาณ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 
2554 ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงจํานวนเงนิ 4,000,000 บาท แต่จากรายงานพบว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายใด ๆ 

 

จุดเด่น 
1)  เป็นโครงการท่ีมีผูบ้ริจาคท่ีดิน จํานวน 5 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัย 
2)  การออกแบบอาคารไว้แล้ว จ่ายค่าออกแบบแล้ว 240,000 บาท ประมาณการค่า

ก่อสร้าง 26 ล้านบาท 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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 2554 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  ชื่อโครงการไม่เหมาะสมไม่เก่ียวข้องกับแนวการดําเนินงานและอาจสร้างความ

เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ได้ง่าย เพราะมิได้สื่อถึงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีตั้งใจจะ
ดําเนินการจริง  หากจะดําเนินการต่อไปควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้อง สื่อถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการจริง 

2)  ลักษณะท่ีดินด้านท่ีติดถนนหลักมีหน้าแคบ ส่วนด้านยาวติดถนนซอยซึ่งจากข้อมูล
ท่ีได้รับยังไม่มีการพัฒนา จึงไม่เหมาะสมกับรูปทรงอาคารท่ีออกแบบไว้ หากก่อสร้างตามแบบอาคารก็จะไม่มี
ความสง่างาม ไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ถ้าจะดําเนินการต่อไปแน่นอน ควรขอบริจาคท่ีดิน
เพ่ิมเติมให้ได้หน้ากว้างติดถนนใหญ่ หากทําไม่ได้ควรปรับวัตถุประสงค์การใช้ท่ีดินดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ให้เหมาะสมต่อไป 

3)  งบประมาณท่ีต้องใช้ในการก่อสร้าง (ประมาณ 26 ล้านบาท) ค่อนข้างสูงและเกิน
กว่างบประมาณท่ีโครงการได้รับ ท้ังยังมีความไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบให้โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.1)  ควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility 
Study) อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่าโครงการจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
และคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไปหรือไม่ก่อนท่ีจะใช้จ่ายงบประมาณจํานวนค่อนข้างสูงในการก่อสร้างอาคาร 
อีกท้ังยังต้องพิจารณารวมถึงเงินท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาซึ่งจะมีจํานวนไม่น้อยในแต่ละปี
และจะเป็นภาระสืบเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน 

3.2)  วัตถุประสงค์ ท่ี กําหนดให้ มีหน่วยงานส่วนหน้าตั้ งอยู่ ใกล้ตัว เ มือง
นครศรีธรรมราช อาจขัดกันกับแนวคิดท่ีสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารต้องการให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ 
facilities ของมหาวิทยาลัย ณ สถานท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัย ณ อําเภอท่าศาลาให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่  

3.3)  ความประสงค์ท่ีต้องการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ชาวพ้ืนบ้าน 
หรือ NGO ในการมาใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอาจทําได้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมีต้นทุนต่ํากว่ามาก เช่น การ
ให้บริการรถรับส่งระหว่าง อ.ท่าศาลา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งระยะเวลาเดินทางเพียง ไม่เกิน 30 
นาที แทนท่ีจะใช้งบประมาณจํานวนมากและสร้างภาระทางการเงินกับมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยไม่มี
หลักประกันใดว่าจะบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีจะดึงผู้ใช้บริการ และชาวพ้ืนบ้านและ NGO มาใช้บริการได้จริง (ท่ีดิน
ท่ีได้รับบริจาคมิได้ตั้งอยู่ในตัวเมือง คงยังมีความจําเป็นต้องเดินทางออกมาชานเมืองอยู่ด)ี   
 

2.2.5  โครงการศนูย์กีฬาและสุขภาพ 
ผลการติดตาม 
การตรวจติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการศูนย์กีฬาและ

สุขภาพ โดยใช้วิธีการเข้าสังเกตการณ์ และพบปะหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 
และวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ท่ีผ่านมา ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความร่วมมือต่อการตรวจติดตามครั้งนี้
อย่างดียิ่ง ผลการตรวจติดตามโดยรวมสรุปว่า โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมา
หลายปี และมีพัฒนาการท่ีดีมาโดยตลอด  ควรจัดเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยแทนท่ีจะเป็นโครงการ
ดังเช่นปัจจุบัน    
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 2554 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ     
1)  งานซ่อมแซมบํารุงรักษา ควรจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญภายนอก

และดําเนินการซ่อมบํารุงให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้โดยเร็ว เช่น การปรับตกแต่งทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ การตัด
หญ้าสนามฟุตบอล การซอ่มแซมเครื่องปั๊มน้ําห้องเซาว์น่า เป็นต้น 

2)  การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์คงคลัง งานอาคารส่วนกลาง ควรกําหนด 
Minimum Stock สําหรับการสั่งซื้อเพ่ิมเข้าคลัง เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้กับทุกส่วนงานในการซ่อมแซม
เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีชํารุด เสียหาย หรือหมดอายุ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 

3)  การให้บริการ ควรให้บริการแบบ Pool Package กล่าวคือ สมาชิก หรือลูกค้า
สามารถใช้บริการห้องเซาว์น่า ฟิตเนส และสระว่ายน้ําได ้

4)  สนามแบดมินตัน ปัจจุบันมี 4 สนาม ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรสร้างเพ่ิม
เพ่ือรองรับการให้บริการได้มากข้ึน  

5)  การจัดกิจกรรมของศูนย์ ฯ ควรจัดไม่ซ้ําซ้อนกับกิจกรรมของโครงการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัย 
 

2.2.6  โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ผลการติดตาม 
จากการตรวจติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการฟาร์ม

มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการเข้าสังเกตการณ์ และพบปะหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม และวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ท่ีผ่านมา ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความร่วมมือต่อการตรวจ
ติดตามครั้งนี้อย่างดียิ่ง ผลการตรวจติดตามโดยรวมสรุปว่า โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนือ่งมาหลายปี และมีพัฒนาการท่ีดีมาโดยตลอด  ควรจัดเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยแทนท่ีจะเป็น
โครงการดังเช่นปัจจุบัน         
       

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ     
1)  การวางแผนและปรับภูมิทัศน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยส่วนกลาง ควรได้

หารือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบความต้องการซึ่งจะทําให้การปรับภูมิทัศน ์
แต่ละพ้ืนท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน/ใช้สถานท่ี 

2)  การจัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมส่วนกลาง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
อํานาจในการเจรจาต่อรองมากข้ึน และสามารถบริหารจัดการการเบิกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
เช่น การประมูลซื้อปุ๋ย เป็นต้น 

3)  นโยบายด้านปศุสัตว์ ควรกําหนดนโยบายการเลี้ยงให้ชัดเจน เช่น เพ่ือเพาะพันธุ์ 
เพ่ือขายเนื้อ หรือขายนม เป็นต้น เพ่ือให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4)  โรงเรือนเลี้ยงโคและสุกร ควรจัดแบ่งคอกให้เป็นสัดส่วน ปูต่อเติมหลังคาโรงเรือน
ให้ครอบคลุม ปรับระดับสูงต่ําของพ้ืนให้ลาดเอียงอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันน้ําขังนอง 

5)  การคัดแยกสัตว์ท่ีป่วย ควรคัดแยกสัตว์ท่ีป่วยไว้ต่างหาก และจัดให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที เพ่ือป้องกันโรคติดต่อแพร่กระจาย 

6)  การจดบันทึกประวัติสายพันธุ์ ควรจดบันทึกประวัติสายพันธุ์ของแพะ และควรมี
แพะในวัยเจริญพันธุ์มากข้ึน 
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 2554 

7)  คนงานและทรัพยากรอ่ืนๆ อัตราการหมุนเวียนคนงานค่อนข้างสูง หายาก อาจ
พิจารณาจ้างนักศึกษาเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มิเตอร์ไฟฟ้าทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ  

8)  ขาดรถตักมูลวัว สถานท่ีตากและจัดเก็บปุ๋ยมูลวัวมีน้อย ทําให้ขาดความพร้อมใน
การดําเนินโครงการจัดทําปุ๋ยชีวภาพและแก๊สชีวภาพ 

9)  ระบบการเก็บเก่ียวผลผลิต ควรหาบุคคลภายนอกมาประมูลเหมาซื้อและเก็บ
ผลผลิตเอง เม่ือยางพร้อมกรีด รวมถึงต้นสนและปาล์ม เพ่ือแบ่งเบาภาระของมหาวิทยาลัย  หรือควรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลบํารุงรักษาอย่างครบวงจร เพ่ือป้องกันการลักขโมยและลดการต่อต้านจากชุมชน 

10)  การบันทึกต้นทุน ควรบันทึกต้นทุนแยกแต่ละส่วนงาน เช่น ต้นทุนเพ่ือการเรียน
การสอน ต้นทุนเพ่ือธุรกิจ เป็นต้น เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 

2.2.7  โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการติดตาม  
1)  โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ ท่ีจะจัดให้มีท่ีทําการของ 

“อาศรมวัฒนธรรม” เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ท่ีต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อีกท้ังยังต้องการให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับศิลปะ
และวัฒนธรรม  

2)  งบประมาณท่ีโครงการนี้ได้รับยังไม่ได้จัดสรรไว้สําหรับการก่อสร้างอาคาร”อาศรม
วัฒนธรรม” แต่เป็นงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณรวมของโครงการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได้รับอนุมัติ มีจํานวน 2.475 ล้านบาท โดยข้อมูล ณ 10 ตุลาคม 2554 ได้ปรับเพ่ิมเป็น 3.57 
ล้านบาท ใช้ไปแล้วประมาณร้อยละ 87.96 โดยแบ่งงบประมาณออกเป็นโครงการย่อย 3 โครงการ  ได้แก่ 
โครงการอุทยานโบราณคดี   โครงการธรรมนิทัศน์  และโครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา โดยงบประมาณ
ส่วนใหญ่ (ประมาณ 3 ล้านบาท) เป็นของโครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา  

 

จุดเด่น 
โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย แม้จะยังไม่มีอาคารท่ีทําการถาวรของโครงการ แต่ได้มีการดําเนินงาน ในรูปแบบกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ หลายด้าน และปรากฎผลงานท่ียอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนหลัก (Master Plan) สําหรับอาศรมวัฒนธรรมท้ังเรื่อง

บริเวณท่ีจะก่อสร้าง รูปแบบอาคาร  งบประมาณ  ระบบการบริหารจัดการ  และรายละเอียดของกิจกรรมท่ี
ควรจะดําเนินงาน  ควรจัดทําแผนหลักดังกล่าวเพ่ือนําเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานรวมถึงการ
ก่อสร้างอาคาร “อาศรมวัฒนธรรม” ต่อไป   

2)  แนวคิดองค์ประกอบของอาคารอาศรมวัฒนธรรม เน้นให้เป็นท้ังท่ีทําการ และ 
ห้องจัดแสดงนิทรรศการดา้นต่าง ๆ แต่ละด้าน เพ่ือให้กิจกรรมทุก ๆ ด้านมีพ้ืนท่ีของตนเองสําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ควรพิจารณาปรับรูปแบบการดําเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมให้เป็นรูปแบบ Life 
Museum คือ มีส่วนท่ีจัดแสดงถาวรซึ่งผู้มาเยือนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา และส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ (Event Hall) ไว้สําหรับจัดกิจกรรมพิเศษ ท่ีจะจัดให้มีข้ึนในแต่ละช่วงเวลาเป็นครั้งคราว 
นอกจากนั้นควรมีส่วนท่ีใช้เป็นท่ีทําการถาวรของเจ้าหน้าท่ีอาศรมวัฒนธรรม ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
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การใช้พ้ืนท่ี คุ้มค่างบประมาณ  และง่ายต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะท่ีประเมินโครงการนี้
อาศรมวัฒนธรรมและเจ้าหน้าท่ียังอาศัยสถานท่ีทําการชั่วคราวในการดําเนินงาน   
 

2.2.8  โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผลการติดตาม 
1)  มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการบริหารการวิจัยท่ีสร้างความสมดุลย์ระหว่างการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี (Area Based Research) กับการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา  การแก้ปัญหาในพ้ืนท่ี  และการเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ใหม่ ท้ังในท่ีประชุมวิชาการและการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการ โดยใช้ระบบการบริหารการวิจัยเชิงรุก (RM > IM) แบบแนวคิด  ‘Small and 
Focus’  ในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ (Multidisciplinary) ท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยท่ี
ประกอบด้วยคณาจารย ์ นักวิจัย  นักศึกษา  บัณฑิตศึกษาเพ่ือนําไปสู่หน่วยความเป็นเลิศเฉพาะทาง  โดยมีทุน
สนับสนุนประเภทต่าง ๆ ครบวงจร ตลอดจนการให้รางวัลและการยกย่องผลงานและอาจารย์ดีเด่น ท้ังนี้ เพ่ือ
นําไปสู่การเป็น ‘แหล่งเรียนรู’้  ‘หลักในถ่ิน’ และ ‘ความเป็นเลิศ’ 

2)  นโยบายการวิจัย คือการสนับสนุนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area - based 
Research)   พัฒนางานวิจัยท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นผู้นําด้านการวิจัยในระดับสากล และส่งเสริมการ
วิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ การบริหารงานวิจัยจะมีความเชื่อมโยงกัน    

3)  มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายให้อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์
ท้ังหมด มีการขอทุนเพ่ือทําวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ทุนภายในประเทศ  ได้แก่ ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และทุนต่างประเทศ  ได้แก่  หน่วยวิจัยไม้ยาง (ประเทศ
เยอรมัน)  หน่วยนวัตกรรมสารสนเทศ (ประเทศรัสเซีย และประเทศฝรั่งเศส)  และหน่วยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล (ประเทศอังกฤษ  และประเทศนิวซีแลนด์)  และในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัยเพ่ิมข้ึน 
และมหาวิทยาลัย ได้กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ขอทุนทําวิจัยมากข้ึน 

4)  สถาบันวิจัยและพัฒนามีองค์ความรู้/ผลงานวิจัยของคณาจารย์อยู่จํานวนหนึ่ง  
ต้องประสานกับ ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลความต้องการใช้บริการทางวิชาการเชิงพ้ืนท่ี แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือดําเนินการต่อไป  

5)  ผลงานท่ีสําคัญ (Achievement)  ได้แก่ 
5.1)  การวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ  เกินเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่ผลงานวิจัยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาจารย์จํานวนไม่มากเท่าท่ีควร 
5.2)  เป็นจดุเริ่มต้นท่ีจะนําผลงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม (เชิงพาณิชย)์ มากข้ึน   
5.3)  การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพ่ือนําไปสู่การเป็น Center of Excellence ใน

ด้านต่าง ๆ เช่น  ไม้ยาง  เป็นต้น 
6)  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัยไว้ ปัจจุบันมีเงินกองทุน ประมาณ 100 

ล้านบาท แต่ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้นําเงินกองทุน ฯ มาใช้ประโยชน์ และจะนํามาใช้ประโยชน์ได้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  ปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลความต้องการใช้บริการทางวิชาการเชิงพ้ืนท่ีจากองค์

ความรู/้ผลงานวิจัยของคณาจารย ์
2)  มหาวิทยาลัยมีโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภายนอก และมีทุนวิจัยสนับสนุน เช่น ด้าน

อุตสาหกรรม/ยางพารา เป็นต้น  แตม่หาวิทยาลัยมีนักวิจัยด้านนี้น้อยมาก   
3)  มหาวิทยาลัยควรหาแนวทาง/วิธีการเพ่ือเพ่ิมจํานวนของอาจารย์  ท่ีได้รับทุนวิจัย 

ให้กระจายมากข้ึนอย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนอาจารย์ท้ังหมด  และควร Benchmark  กับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย 

 

2.2.9  โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
ผลการติดตาม 
1)  การดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน/สังคม  ส่วนใหญ่ศูนย์บริการ

วิชาการจัดทําโครงการข้ึนมาโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของลูกค้า แล้วนําไปเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์บริการ
วิชาการ    หารายได้เพ่ือเลี้ยงตัวเองในด้านนี้  ดังนั้น ในช่วงปีงบประมาณ 2552  และ 2553  มหาวิทยาลัย 
จึงได้จัดสรรงบประมาณลดลงไปในแต่ละปีคงเหลือประมาณ 800,000 บาท  และปีงบประมาณ 2554 
ประมาณ  500,000 บาท การดําเนินการโครงการท่ีมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน จะมีผู้สนใจเข้าร่วมน้อยมาก  
เว้นแต่ผู้ท่ีสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด   

2)  ศูนย์บริการวิชาการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้เข้าประมาณปีละ 10 - 12  
ล้านบาท  แต่ในทางปฏิบัติจริงจะไม่บรรลุผลและมีแนวโน้มลดลง  เว้นแต่ในส่วนของคลินิกเทคโนโลยีท่ี
ให้บริการแก่ชุมชนจะมีรายได้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ไม่มากนัก เนื่องจากหน่วยสนับสนุนงบประมาณมีเป้าหมายเพ่ิม
หน่วยเครือข่ายทุกปี  

3)  ศูนย์บริการวิชาการได้สํารวจความต้องการในการรับบริการทางวิชาการไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  อบต. หน่วยงานราชการ โรงเรียน/ครู  ชุมชน เป็นต้น  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนของ
องค์กรภาคเอกชน 

4)  ด้านระบบสารสนเทศยังคงมีปัญหา  คือข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางานด้าน
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ยังติดอยู่กับตัวบุคคล  ดังนั้น เม่ืออาจารย์/พนักงานลาออกไปข้อมูล
ดังกล่าวก็จะหายไปด้วย และมหาวิทยาลัย ได้จัดทําระบบสารสนเทศแล้ว แต่อาจารย์/พนักงานยังไม่บันทึก
ข้อมูลตามเวลาท่ีดําเนินโครงการ จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลท่ีเป็นผลสําเร็จในปัจจุบันได้ (ไม่ Up-to-date) 
      

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  การจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจการให้บริการวิชาการ  ควร

คํานึงถึงประเด็น “Corporate  Social  Responsibility” และควรมีนโยบายในการให้บริการวิชาการท่ีชัดเจน  
ท้ังในส่วนท่ีให้บริการแบบให้เปล่า  และสว่นท่ีให้บริการจัดเก็บค่าให้บริการ 

2)  การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ควรยึดปรัชญา  การให้บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน/สังคม  คือการเข้าไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชน/สังคมในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นความต้องการ 
ของประชาชน  ในลักษณะของการให้บริการให้เปล่า  มากกว่าการมีปรัชญาในการมุ่งหารายได้เพ่ือเลี้ยงตัวเอง 

3)  ควรเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวข้องและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
มาร่วมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นถึงยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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4)  การให้บริการวิชาการ  ต้องดูว่าท้องถ่ิน/สิ่งแวดล้อมรายรอบว่าเขาต้องการอะไร  
ควรดูความต้องการของประชาชน/ชุมชน  และเป็นโครงการท่ีมีส่วนในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจ
ของชุมชนดีข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5)  โครงการ/กิจกรรมใดดําเนินการไปแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์แก่ประชาชน/ชุมชน  
ก็ควรเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการเพ่ิมเติม  ไม่ใช่มุ่งหางบประมาณจาก
ภายนอกมาดําเนินการเพียงช่องทางเดียว 

 

2.2.10  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning 
ผลการติดตาม  
มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์หนึ่งระบุไว้ว่า “พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่

รูปแบบ Active Learning และความเป็นเลิศสากล” ซึ่งโดยท่ัวไปการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนี้ นิยมใช้
คําว่า active learning แต่สําหรับในปีนี้ทางมหาวิทยาลัย ขอใช้คําว่า Learner-centered Approach  

 

จุดเด่น 
1)  มีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ใน

หลักสูตรและสํานักวิชาต่าง ๆ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติ (Approach) เพ่ือให้คณาจารย์ได้นําไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง ได้เป็น ๑๐ รูปแบบ 

2)  มีการผลิต Mobile Learning (m-Learning) ในรูป Electronic จํานวนมาก 
(๘๓๙ รายวิชา) 

3)  อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาและทีมงาน มีความรู้และทักษะท่ีจะนําแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได ้

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรแยกการเสนอของบประมาณในเรื่องนี้ออกมาต่างหาก ไม่ควรรวมอยู่ใน

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
2)  ควรวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนข้ึน รวมท้ังทําเป็นแผนปฏิบัติการรองรับ ด้วยการ

ระดมความคิดจากทุกสํานักวิชา 
3)  ควรใช้หลักวิชา Project Management มาเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะต้องกําหนดให้

ชัดเจนว่าส่วนงานใดควรเป็นผู้ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
4)  ควรเร่งทบทวนการใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning 

นี้ เพ่ือให้ใช้จ่ายได้ทันปีงบประมาณ 
5)  ควรให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการศึกษาทุกคน ติดตามและให้ความร่วมมือในการ

เขียน มคอ.๑ เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยสู่สากล สามารถรองรับการเปิดการศึกษาเสรีสู่ประชาคม ASEAN ได ้
 
3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

สภามหาวิ ทย าลั ย ว ลั ย ลั กษ ณ์ตร ะหนั ก ถึ ง คว ามสํ า คัญของกา ร กํ า กั บดู แล กิ จ กา ร ท่ี ดี   
การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  เป็นต้น   
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ มีความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัยเป็น
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เป็นองค์กรธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถ่ิน  เป็นเลิศสู่สากล” ท้ังนี้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ประกอบด้วย  

3.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  โดยกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  และแผนงานท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน  มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  และจัดให้มีการสื่อสาร  ชี้แจง  ทําความเข้าใจเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  จัดให้มีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึง  ระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําระบบประกัน
คุณภาพภายใน  เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ
ดําเนินนโยบาย  “รวมบริการประสานภารกิจ”  และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของ  “ระบบรวมบริการประสานภารกิจ”  เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด    

3.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการ
ให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ  รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาคุณภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยนําปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  มาบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้    

3.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส  และจัดให้มีระบบการทําข้อตกลงผลงานก่อน
การปฏิบัติงานระดับบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกครึ่งปี  รวมถึงได้เน้นย้ําให้ทุก
หน่วยงานปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอ  เหมาะสม  และให้มีแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้อง
กับความเสี่ยง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด  สําหรับความรับผิดชอบด้าน
สั งคม  มหาวิทยาลัย มุ่ง ม่ัน ท่ีจะ “เป็นหลักใน ถ่ิน” โดยสนับสนุนให้บุ คลากรของมหาวิทยาลัย 
นําความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน   

3.5  หลักความโปร่งใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน  ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น  การเวียนแจ้งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ e-office  อินทราเน็ต  และแจ้งข่าวสารภายนอกผ่านเว็บไซต์  และการติดประกาศ  เป็นต้น  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระท้ังการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน   

3.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีหลากหลาย  
มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นท้ังภายในและภายนอก  มีระบบเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ได้แก่ 
การประชุมท่ีประชุมบริหาร  การประชุมสภาวิชาการ  และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  คณะกรรมการประจําหลักสูตร  คณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน  เป็นต้น  
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ผู้ใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  อธิการบดีกระจายอํานาจการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยการมอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  เช่น  การมอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุ   
การมอบอํานาจเก่ียวกับการเงิน  การมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  เป็นต้น  พร้อมท้ังกําหนด
ผู้รับผิดชอบ  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการมอบอํานาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  และมี
การทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การมอบอํานาจเพ่ือความเหมาะสมเป็นครั้งคราว   

3.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารและ
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  และสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น  หนังสือเวียน  ประกาศ  การเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต ์ เป็นต้น 

3.9  หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ   
โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต้  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับเดียวกัน  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อนักเรียน  นักศึกษา  ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยยึดระเบียบ  กฎเกณฑ์   
และวิธีปฏิบัติเดียวกัน   

3.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น  
โดยจัดทําโปรแกรม “สายด่วนผู้บริหาร” เพ่ือเปิดช่องทางการสื่อสาร  ไขข้อข้องใจ  เสนอแนะ  และติชม
เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพ่ือรับทราบข้อมูลร่วมกันท้ังผู้บริหาร  บุคลากร  
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันสร้างความเข้มแข็งด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการ 
ท่ีดี  ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติท่ีซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดย
รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร “WALAILAK for All - วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน”  ซึ่ง
ประกอบด้วย  
            W = Wisdom : มุ่งสู่ปัญญา   
  A  = Advancement : ล้ําหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
  L  = Loyalty : มอบใจให้องค์กร 
  A  = Altruism : เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
  I   = Integrity : ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ 
  L  = Lean : กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า 
  A  = Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K  = Knowledge : ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน 

 
4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  

ผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัย  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง  ติดตามการนําไปปฏิบัติ  นําเสนอภาพรวมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  วิธีการจัดการและ
ผลการติดตามความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหาร  รวมท้ังกลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
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ดําเนินการ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  มีความเพียงพอและเหมาะสม  ท้ังนี้ใน
ปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้กําหนดกรอบ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดย
แจ้งผู้บริหารหน่วยงานรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงให้มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการจัดวางระบบ  กําหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในแต่ละ
ด้านอย่างสมํ่าเสมอ  และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกรอบเดือน
ตุลาคม และมีนาคม ของทุกปี  แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน  จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะทํางาน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร” ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงมากข้ึน  มี
กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานผลการประเมินความเสี่ยงท้ังในระดับหน่วยงานและองค์กร  มี
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  แต่ยังขาดการ
ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติ   

 

ท้ังนี้  ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ได้รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ตามพันธกิจยุทธศาสตร์  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ. 2553-2557  โดยกําหนด
ประเภทความเสี่ยง 6 ดา้น ได้แก่  1) ด้านกลยุทธ์  2) ด้านธรรมาภิบาล   3) ด้านกระบวนการ  4) ด้านการเงิน    
5) ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์  และ  6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
ความเสี่ยง E = Extreme Risk : มีความเสี่ยงสูงมาก  ระดับความเสี่ยง H = High Risk : มีความเสี่ยงสูง ระดับ
ความเสี่ยง M = Medium Risk : มีความเสี่ยงปานกลาง  ระดับความเสี่ยง L = Low Risk : มีความเสี่ยงต่ํา   
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก (E) ไว้แล้ว  ดังนี้  

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เพ่ิมคุณภาพบัณฑิต
ภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและความเป็น
สากล 

  

๑.1 การเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
   การเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินคุณภาพ
การศึกษามีผลต่อการกําหนดทิศทาง นโยบาย และ
การบรรลุเป้าหมายโดยรวมในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
E 

 
 
๑. พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงผลได้ และผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของกลุ่มสถาบันในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านจากทุก
ภาคส่วนโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน โอกาส และ    
ศักยภาพในอนาคต 

 
 
 

 ๒. กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและสอดรับ
กับการเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือนําพามหาวิทยาลัยไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 

1.2 การรับนักศึกษา และคุณภาพแรกเข้าของ
นักศึกษา 

1.2.๑ จํานวนผู้สมัครท่ีสนใจมาเรียนน้อยทํา
ให้ ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับ
นักศึกษา  

1.2.๒ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไม่ให้ความ
สนใจเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทําให้
คุณภาพของนักศึกษารับเข้าอยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์
ท่ีคาดหวัง 
 
 

 
 

E 
 
 

E 

 
 
๑. สร้างความโดดเด่นเฉพาะด้านในหลักสูตรต่าง ๆ 
และปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย 
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต และตลาดแรงงานท้ังภายในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน  
๒. ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักใน 
วงกว้างผ่านสื่อระดับประเทศอย่างจริงจังและเชิงรุก
ให้มากข้ึน รวมถึง การจัด Road Show , Open 
House การบูรณาการสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็น   
ประโยชน์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์แฝง  เช่น การจัดทําสื่อคู่มือทาง
วิชาการ และวิดีโอความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาการ
เรียนการสอนในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาต่าง ๆ
โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารองค์กรจากการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู่การใช้เครื่องมือและวิธีการทางการ
ตลาดนําเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
และต่อเนื่อง  เช่น 
    ๑) หาวิธีการสร้าง Brand ให้โดนใจ จูงใจ ดึงดูด
ใจ และตรึงใจกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท้ังนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
    ๒) ทํา Customer Relationship Management 
(CRM) สร้างและเช่ือมสายสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการ
รํ าลึ กนึ ก ถึ ง  แล ะคว ามภั กดี ข อ งปร ะชาคม 
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 
    ๓) การสร้างเครือข่าย ใหค้วามช่วยเหลือ/ร่วมมือกับ
ประชาคมและภาคี ท้ังในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค 
และระดับประเทศอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
    ๔) ระดมความคิดเห็นจากสํานักวิชาเพ่ือแสวงหา
วิธีการใหม่ ๆ 
 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้างเสริมคุณค่างานวิจัย
และงานบริการสังคม 

  

2.1 งานวิจัย 
  กลยุทธ์การมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area-

Based Research)  พบว่า  การกําหนดทิศทาง
งานวิจัยท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ยังไม่สอดคล้องกับกรอบของสํานักวิชาและความ
สนใจของคณาจารย ์

 
E 
 

 
1. การมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
มหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดนโยบายทิศทางการวิจัย  
กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน  เช่น  
มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย
เก่ียวกับไม้ผล  กุ้ง  ฯลฯ 
2. ขับเคลื่อนในระดับสํานักวิชาให้มีส่วนร่วมในการ
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 2554 

กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 

กําหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
สาขาวิชา  ให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
3. จัดตั้งกลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัยให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
4. การบริหารงบประมาณของหน่วยวิจัยต้องเป็นไป
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้  เช่น  มหาวิทยาลัยจะ
ส่งเสริม/สนับสนุนอย่างเต็มท่ีสําหรับการทําวิจัยท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

2.2 งานบริการสังคม 
  การกําหนดวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดแผน 

กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
2.2.1  ไม่ได้กําหนดทิศทางและจุดเน้นการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการของ
มห า วิ ท ย า ลั ย   แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ความสามารถและความสนใจส่วนบุคคลในการ
เข้าถึงและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในแต่ละป ี

2.2.2 แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการไม่ได้
ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการระดับสํานักวิชา 

 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 

 
 
 
1. กําหนดวิสัยทัศน์การบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของหน่วยบริการ
วิชาการท้ังหมด 
2. ทุกสํานักวิชาจัดทําหรือบรรจุแผนบริการวิชาการ
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
3. ทุกสํานักวิชากําหนดเป้าหมายการบริการ
วิชาการระดับสํานักวิชาในแต่ละป ี
 
 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เพ่ิมสมรรถนะองค์กร   
การประกันคุณภาพการศึกษา   
    การเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินคุณภาพ
การศึกษามีผลต่อการกําหนดทิศทาง นโยบาย และ
การบรรลุเป้าหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
     
 
 
 

E 
 
 
 

๑. พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ถึงผลได้ และผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของกลุ่มสถาบันในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านจากทุก
ภาคส่วนโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน โอกาส และ    
ศักยภาพในอนาคต 
๒. กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและสอดรับ
กับการเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือนําพามหาวิทยาลัยไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk) 
     – ไม่มีความเสี่ยงท่ีมีระดับเสี่ยงสูงมาก –  
 

ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน (Operation Risk  &  Compliance Risk ) 
     – ไม่มีความเสี่ยงท่ีมีระดับเสี่ยงสูงมาก –  
 
 
 
 
 
 



60 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk ) 
กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
การบริหารความเสีย่ง 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เพ่ิมคุณภาพบัณฑิต
ภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและความเป็น
สากล 

  

รายได้สนับสนุนและนโยบายของรัฐบาล 
๑. มหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
๒. มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
สมทบรายการค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทําให้เงินทุน
สะสมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ร่อย
หรอ 
 
 

 
E 
 
E 

 
๑. ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และปรับ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
๒. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายสําคัญเร่งด่วนท่ีรัฐบาล
กําหนด 
๓. จัดสรรงบประมาณรายจ่ ายโดยจัดลําดับ
ความสําคัญตามความจําเป็นในจํานวนท่ีเหมาะสม
และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันและให้เกิด    
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาอุทยานการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ ท้ังในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย 
และตลอดชีวิต 

  

รายได้สนับสนุน และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน 
๑. มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการสร้างอุทยานการศึกษาทําให้ไม่สามารถ
พัฒนาอุทยานการศึกษาให้ เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายได้  
๒. งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกไม่เพียงพอกับ
พันธกิจทําให้การพัฒนาอุทยานการศึกษาไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

 
E 
 
 
 
E 

 
๑. จัดตั้ง/ยืนยันคําของบประมาณเพ่ือการพัฒนา
อุทยานการศึกษาไปยังรัฐบาลโดยช้ีให้ เห็นถึง
ความสํ าคัญและความจํ า เป็น ในการ พัฒนา    
อุทยานการศึกษา 
๒. สร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ และหาภาคีร่วมใน
พัฒนาอุทยานการศึกษา และรณรงค์/เข้าถึงแหล่ง
ทุนสนับสนุนต่าง ๆ 
๓. กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
โดยจัดลําดับความสําคัญตามความจําเป็นในจํานวน
ท่ีเหมาะสม 
 

 

ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์ (Image and Reputation Risk ) 
กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง 

พันธกจิยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เพ่ิมสมรรถนะองค์กร   
๑. การปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารสําคัญต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เช่น ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน 
ใบสําเร็จการศึกษา ฯลฯ 

E ๑. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและพนักงานท่ีมีความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพในการทํางานเข้ามา
ตรวจสอบ 
๒. กําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเด็ดขาด และ
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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 2554 

กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 

๒. การสื่อสารขององค์กรไปสู่ประชาคมภายในและ
ภายนอกขาดความต่ อ เนื่ อ ง  และการสร้ า ง
ภาพลักษณ์หรือเกิดภาพลักษณ์ยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารองค์กรจากการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู่การใช้เครือ่งมือและวิธีการทางการ
ตลาดนําเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น 
    ๑) หาวิธีการสร้าง Brand ให้โดนใจ จูงใจ ดึงดูด
ใจ และตรึงใจกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ ใ ช้บัณฑิต และตลาดแรงงานท้ัง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 
    ๒) ทํา Customer Relationship Management 
(CRM) สร้างและเช่ือมสายสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการ
รํ าลึ กนึ ก ถึ ง  แล ะคว ามภั กดี ข อ งปร ะชาคม
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย ต่าง ๆ 
    ๓) การสร้างเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือ/ร่วมมือกับ
ประชาคมและภาคีท้ังในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค และ
ระดับประเทศอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
๒. สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทุกคนรัก
องค์กร และให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทในการ
เป็นนักประชาสัมพันธ์ท่ีด ี
 

 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Risk ) 
กลุ่มความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เพ่ิมสมรรถนะองค์กร   
     การสํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายยังไม่
ครบทุกระบบ 
 
 
 

E ๑. กําหนด/ควบคุมให้มีการจัดทําระบบสํารองข้อมูล
ออนไลน์ทุกระบบงาน 
๒. มีระบบสํารอง/เครื่องสํารองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ
หรือไฟฟ้าขัดข้อง 

 
5. ด้านระบบการควบคุมภายใน 

ผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พบว่า  อธิการบดีได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือทําหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และรายงานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยประจําทุกปี  โดยหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบควบคุมภายใน  
ทําหน้าท่ีประเมินผลระบบควบคุมภายในและให้หลักประกันอย่างเท่ียงธรรมในการเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดีข้ึน  ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ด้วยการประเมิน  และเสนอ
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ  ท้ังนี้  คณะกรรมการ ฯ ได้
ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนงานตรวจสอบภายใน  และรับทราบผลการตรวจสอบภายในท่ีดําเนินการของ
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 2554 

ปีงบประมาณ 2554  ในการนี้คณะกรรมการ ฯ ได้ประสานงานกับอธิการบดีเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุง
จุดอ่อนบางประการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่ งสรุปผลการตรวจสอบท่ีสํา คัญ   
มีดังต่อไปนี้   

5.1  การประเมินระบบการควบคุมภายในในภาพรวม 
 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ได้กําหนดขอบเขตการประเมินผลไว้ 2 ระดับ  ดังนี้   
5.1.1  การประเมินระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  

พบว่า  โดยรวมมีการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  มี
การกําหนดและออกแบบกิจกรรมการควบคุมได้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้  การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารมีความเหมาะสม  และมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอท้ังในระหว่างการปฏิบัติงานและการรายงานผลรายครั้ง   

5.1.2  การประเมินผลระบบควบคุมภายในตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   พบว่า  ระบบ
การควบคุมภายในโดยรวมของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  พนักงานส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  แต่มีประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  ได้แก่  

1)  ระบบการบริหารจัดการ  พบว่าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และรายงานทางการเงินท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ในเวลาท่ีเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทําแผนกลยุทธ์และควรกําชับให้

หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  และควรเร่งรัดให้จัดทํารายงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด  และกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนารายงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2)  ระบบการจัดการศึกษา  พบว่าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และนักศึกษาไม่สามารถวางแผนการศึกษาได้เนื่องจากอาจารย์ส่งผลการศึกษาให้
ศูนย์บริการการศึกษาล่าช้า   

ข้อเสนอแนะ 
ควรเร่งรัดให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  และมหาวิทยาลัยควรกําชับให้

ผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามระบบท่ีวางไว ้
3)  ระบบการจัดการด้านบริการวิชาการ  หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้เข้า

ประเมินผล 
4)  ระบบการจัดการด้านการวิจัย  พบว่าฐานข้อมูลระบบงานวิจัยไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งานได้เนื่องจากรายงานท่ีได้จากระบบมีความผิดพลาด   
ข้อเสนอแนะ 
ควรเร่งประสานขอความร่วมมือกับผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลงานวิจัยให้สามารถนํามาใช้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
5)  ระบบการจัดการด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่าการดําเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด  และผลการดําเนินงานด้าน
ศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้    
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ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพร้อมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ  และ

สื่อสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า  เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการท่ีจัดทําไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

5.2  การประเมินระบบควบคุมภายในระบบงาน 
5.2.1  ผลการตรวจสอบระบบให้บริการห้องปฏิบัตกิาร 

การตรวจสอบระบบให้บริการห้องปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมท้ังกฎ ระเบียบท่ีเหมาะสม
เพียงพอ ท่ีจะทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่  และสอบทานผลการดําเนินงานว่ามี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่  โดยได้เข้าตรวจสอบห้องปฏิบัติการของ  
3 หน่วยงาน  ได้แก่  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์  และสํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี ้

1)  ระบบบริหารจัดการ 
การให้บริการห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและคล่องตัว  

กําหนดภาระงานของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
รับทราบผลการดําเนินงานและปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน  พร้อมท้ังร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข  
สําหรับห้องปฏิบัติการสํานักสารสนเทศศาสตร์ยังไม่มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนในการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มีเพียงแนวปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้ประสานงาน
หลักสูตรถือปฏิบัติร่วมกันเท่านั้น  ส่วนห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ ฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์  มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน   

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทําและปรับปรุงคู่มือการให้บริการและข้ันตอนในการดําเนินงานไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร  ให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน   
 

2)  ประสิทธิผลการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
การให้บริการสามารถให้บริการการเรียนการสอนได้ตามความต้องการใช้งาน  

บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด  สําหรับห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ฯ ไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพในการให้บริการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ  

ข้อเสนอแนะ 
ห้องปฏิบัตกิารสารสนเทศ ฯ ควรบันทึกข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการห้องปฏิบัติการ ฯ 

รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ   
 

3)  ประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
การให้บริการห้องปฏิบัติการ  ส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  

และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ของอาจารย์และนักศึกษา มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือ ฯ โดยเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้  สําหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของห้องปฏิบัติการ  ทําให้ไม่มีข้อมูลเพ่ือใช้การปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ  อย่างไรก็ดี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางในบางสาขามีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน  เช่น  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ท้ังนี้ 
ศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้มีแผนสําหรับปรับปรุงต่อเติมอาคารเพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการ  สําหรับรองรับการขยายตัว
ในอนาคต     

ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการระยะยาวหากไม่ได้
รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  เช่น  โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคมีอายุการ 
ใช้งานหลายปีมีสภาพเก่า  ระบบไฟฟ้า  ระบบเครื่องปรับอากาศ  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  เป็นต้น  ท้ังนี้ได้
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่อมแซมเป็นครั้งคราว  แต่ไม่ได้จัดทําแผนการซ่อมแซมบํารุงรักษาท้ังระบบ    

ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์  ควรมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเฉพาะของห้องปฏิบัติการ  
2.  ควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันกําหนดแผนการซ่อมบํารุง 

ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
4)  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ ฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว้  สําหรับห้องปฏิบัติการสํานักสารสนเทศ ฯ ยังไม่ได้จัดทําประกาศ
หรือระเบียบสําหรับการให้บริการห้องปฏิบัติการ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน   

ข้อเสนอแนะ 
ห้องปฏิบัติการสํานักสารสนเทศ ฯ ควรจัดทําประกาศหรือระเบียบสําหรับการ

ให้บริการห้องปฏิบัติการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการยิ่งข้ึน    
 

5.2.2  ผลการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  และให้ทราบว่าระบบและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ และหรือหลักการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  และเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคพร้อมท้ัง
สาเหตุท่ีเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนจากการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือ
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไข ปรับปรุง ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยเข้าตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างของส่วน
พัสดุ  ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
สรุปผลการตรวจสอบดังนี้  

1)  ระบบบริหารจัดการ 
ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ได้

อย่างเหมาะสม  สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) และข้อกําหนดขอบเขตของงาน 
(TOR) และส่วนใหญ่จัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาท่ีต้องการใช้งาน  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และศูนย์บรรณสาร ฯ ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันตามกําหนดการใช้งานท่ีกําหนดไว้ในเอกสารใบแจ้งความต้องการ เนื่องจากกําหนดระยะเวลา
จัดหาตามใบขอซื้อไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดซื้อจริง  ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานท่ีจะต้องแก้ปัญหา
โดยการสลับเปลี่ยนการเรียนปฏิบัติการในส่วนอ่ืนไปก่อน 
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ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์เครื่องมือ ฯ และศูนย์บรรณสาร ฯ ควรส่งคําขอซื้อในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ กล่าวคือ  การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
อย่างถูกต้อง  ใช้วิธีการซื้อ/จ้างถูกต้องตามระเบียบ  การจัดทําใบสั่งซื้อ/จ้าง  การทําสัญญาและหลักประกัน
เป็นไปตามระเบียบ  การจัดทําเอกสาร  การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และคณะกรรมการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่พบว่าระบบการควบคุมภายในบางข้ันตอนยังมีจุดอ่อน  หรือไม่ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมท่ีวางไว้ ได้แก่ 

2.1)  การจัดทํา SPEC /TOR มีข้อผิดพลาด และกําหนดราคากลางไม่เหมาะสม  
สาเหตุเกิดจากผูร้ับผิดชอบจัดทํา SPEC/TOR ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อโดยส่วน
พัสดุล่าช้า ไม่สามารถดําเนินการจัดหาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคู่มือ   

ข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดมาตรฐานและวิธีการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) และข้อกําหนด

ขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีเหมาะสมกับพัสด/ุงานจ้างแต่ละประเภท เพ่ือให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ
2.2)  การจัดทําเอกสารข้อตกลงการสั่งซื้อบางรายการไม่เหมาะสม กล่าวคือ จัดทํา

ข้อตกลงเป็นใบสั่งซื้อ ซึ่งไม่มีการทําหลักประกันสัญญา ในรายการพัสดุท่ีมีมูลค่าสูง  จึงอาจเกิดความเสี่ยงท่ี
ผู้ขายจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องการบํารุงรักษาภายในกําหนดระยะรับประกันได้ และมหาวิทยาลัยเสีย
ประโยชน์ในเรื่องการรับประกัน  เนื่องจากในใบสั่งซื้อระบุเงื่อนไขการรับประกันเพียง 1 ปี ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไข
ตามท่ีกําหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะว่าต้องมีการรับประกัน 2  ป ี

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 

และการสอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง   
2.3)  การรับพัสดุล่าช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด  สาเหตุเกิดจากการลงนามในใบสั่งซื้อ/

จ้าง  สัญญาช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ไม่ลงนามภายในเวลาท่ีกําหนด  และเจ้าหน้าท่ีพัสดุไม่ได้ติดตามให้
ผู้ขาย/รับจ้างมาลงนามได้  ทําให้ระยะเวลาการส่งมอบงานเลื่อนออกไป  

ข้อเสนอแนะ 
ควรติดตามให้ผู้ขาย ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญา ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยเคร่งครัด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับพัสดุในเวลาอันควร 
2.4)  การจัดซื้อของฟาร์มมหาวิทยาลัย ฯ  มีความเสี่ยงจากความเสียหาย  อันเกิด

จากบุคคลคนเดียวทําหน้าท่ีเป็นผู้ขออนุมัติจัดจ้าง  จัดหาผู้รับจ้าง  และกรรมการตรวจรับ และความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับ อันเนื่องมาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับ ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานท่ีต้องทําหน้าท่ีตรวจรับ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัต ิ
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2.5)  การจัดซื้อของฟาร์มฯ ในวัสดุประเภทอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ
ใช้งาน เนื่องจากการสั่งซื้ออาหารสัตว์ ในปริมาณไม่เหมาะสมกับความต้องการซึ่งผันแปรตามปริมาณของสัตว์ 
ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับรูปแบบการสั่งซื้ออาหารสัตว์ให้เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นของปริมาณ

การสั่งซื้อ โดยอาจทําสัญญาซื้อขายแบบราคาคงท่ีไม่จํากัดปริมาณ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องปริมาณการสั่งซื้อท่ีผันแปร 
2.6)  การจัดทํารายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 5,000 บาท หรือกรณี

เร่งด่วน ในบางรายการไม่ได้แสดงเหตุผลความจําเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานพัสดุท่ีชัดเจน ทําให้ไม่
สามารถติดตามตามใช้งานพัสดุได ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทําเอกสารประกอบการรายงานผลการ

จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.7)  มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ  ได้แก่  การใช้

เวลาตรวจรับมากกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ  มีการระบุกําหนดการส่งมอบ
งานมากกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดในระเบียบ ฯ และมีการส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากําหนดแต่ไม่คิดค่าปรับในการ 
ส่งมอบงานล่าช้า       

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

และดําเนินการเรียกเก็บเงินค่าปรับโดยเร็ว 
 

5.2.3  ผลการตรวจสอบระบบบริหารจัดการคลังพัสด ุ
การตรวจสอบระบบบริหารจัดการคลังพัสดุของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบว่าระบบคลังพัสดุและระบบบํารุงรักษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติและหลักการบริหารคลังพัสดุท่ีเหมาะสมหรือไม่  โดย
ตรวจสอบหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ประกอบด้วย ส่วนพัสดุ  ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์ฯ ศูนย์บรรณสาร ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนอาคารสถานท่ี  มีรายละเอียดข้อตรวจพบดังนี้  

1)  ระบบบริหารจัดการ 
     ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุของมหาวิทยาลัยโดยรวม  สามารถบริหารจัดการได้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารจัดการ
คลังวัสดุทุกคลังสามารถให้บริการวัสดุตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ  และ
สะดวกต่อการให้บริการ  สําหรับครุภัณฑ์มีระบบการควบคุมให้มีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานในสภาพการใช้งาน
ตามปกติ  ระบบการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ  สามารถรองรับตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม   

2)  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ  ท่ีเก่ียวข้อง 
     2.1)  การบริหารงานคลังพัสดุโดยรวมเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ  แต่พบประเด็นท่ี

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  คือ คลังวัสดุย่อยของศูนย์เครื่องมือ ฯ และศูนย์บรรณสาร ฯ ยังไม่ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี 2553   

ข้อเสนอแนะ 
ควรกําชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ปฏิบัติ

หน้าท่ีตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด 
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2.2)  ในกระบวนการปฏิบัติงานคลังพัสดุ  พบว่ามีระบบควบคุมครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลัก  แต่พบจุดอ่อนของการควบคุมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคลัง  ได้แก่  

2.2.1)  วัสดุในคลังของคลังส่วนพัสดุ คลังส่วนอาคาร และคลังศูนย์บรรณสาร ฯ 
ไม่ตรงกับทะเบียน     

ข้อเสนอแนะ 
ควรปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้โดยเคร่งครัด ในเรื่องการ

บันทึกทะเบียนวัสดุ การรับ-จ่ายวัสดุ เพ่ือให้มีจํานวนวัสดุท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
            2.2.2)  ข้อมูลในทะเบียนครุภัณฑ์บางส่วนท่ีจัดหามาในปี 2535 - 2547  

ยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับการบันทึกบัญชีของส่วนการเงิน ฯ   
ข้อเสนอแนะ 
ควรเร่งปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ท่ีจัดหามาในปี 2553 – 2557 ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และมีการบันทึกทะเบียนตรงกันระหว่างส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญช ี
2.2.3)  สถานท่ีจัดเก็บวัสดุไม่มิดชิดและปลอดภัยเท่าท่ีควร  อาจส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยในคลังวัสดุสารเคมี   
ข้อเสนอแนะ 
ควรหาแนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัยในคลังวัสดุสารเคมี 
2.2.4)  ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานก่อนหมดระยะรับประกัน  ทํา

ให้การจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงเกินความจําเป็น   
ข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดระบบควบคุมกระบวนการตรวจสอบสภาพการใช้งานก่อนหมด

ระยะรับประกันสําหรับพัสดุท่ีไม่มีหลักประกันสัญญา 
2.2.5)  ครุภัณฑ์ชํารุดและไม่สามารถใช้งานได้หรือข้อมูลรายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องเนื่องจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรหาแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน  และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบพัสดุประจําปี  เพ่ือให้ทราบว่ามี
ครุภัณฑ์อยู่ครบถ้วน และอยู่ในสภาพใช้งานได ้

 

5.2.4  ผลการตรวจสอบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS) 
จากการตรวจสอบระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วน

พัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนแผนงาน มีรายละเอียดข้อตรวจพบดังนี ้
1)  การบริหารจัดการ 

ผลการประเมินระบบควบคุมภายในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS)  
พบว่า  หน่วยงานได้กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ MIS และ
แบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน  และได้ควบคุมการปฏิบัติงานโดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานในการ
พัฒนาระบบงาน 

สําหรับการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  มีการควบคุมการเข้าสู่
ระบบงานโดยกําหนด User ID และ Password เพ่ือให้สามารถระบุความรับผิดชอบในการใช้งานระบบได้  
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และได้กําหนดสิทธิ์และให้อํานาจในการใช้งานระบบ MIS ตามความจําเป็นในการใช้งานเท่านั้น  รวมท้ังมีการ
ป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์โดยติดตั้งโปรแกรมป้องกันคอมพิวเตอร์ไวรัส  แต่ยังคงมีความเสี่ยงดังนี ้

 

ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์คอมพิวเตอร)์ 
1.1)  ข้อมูลและโปรแกรมสํารองอาจเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ

เกิดข้ึนได้  เนื่องจากข้อมูลและโปรแกรมสํารองถูกจัดเก็บไว้บนโต๊ะทํางานในห้องฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์  อาคารคอมพิวเตอร ์

ข้อเสนอแนะ   
ควรจัด เ ก็บ ข้อ มูลและโปรแกรมสํ ารองไว้ ในสถาน ท่ี ท่ี มีความปลอดภัย 

นอกเหนือจากการจัดเก็บไว้ท่ีอาคารคอมพิวเตอร์เพียงแห่งเดียว 
1.2)  ไม่สามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบในระหว่างการกําหนดบัญชีสรุปยอด 

(Summary Account) ได้  เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลในระบบขณะท่ีอยู่ระหว่างการกําหนดบัญชีสรุปยอด  
ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 

ข้อเสนอแนะ   
ควรเพ่ิมการควบคุมการเข้าใช้งานระบบในระหว่างการกําหนดบัญชีสรุปยอด 

(Summary Account) เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  โดยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์การหยุด
ใช้งานระบบ MIS และจัดอบรม ชี้แจงให้พนักงานทราบถึงผลกระทบจากการใช้งานระบบ MIS ในระหว่างการ
กําหนดบัญชีสรุปยอด (Summary Account) รวมท้ังปิดระบบก่อนดําเนินการกําหนดบัญชีสรุปยอดทุกครั้ง   

 

ผู้ใช้งานระบบ 
1.3)  ข้อมูลในระบบอาจถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไขโดยมิชอบ  เนื่องจากพนักงาน

บางส่วนให้ Password แก่ผูดู้แลระบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบ  และให้  Password แก่เพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือปฏิบัติงานแทน  

ข้อเสนอแนะ   
ผู้ใช้งานระบบควรพิมพ์ Password ในระบบ MIS ให้ผู้ดูแลระบบด้วยตนเอง หรือ

หากจําเป็นต้องให้ Password แก่ผู้ดูแลระบบ ควรเปลี่ยน Password ก่อนและหลังให้ Password ทันที  และ
ควรขออนุมัติจากผู้บริหาร/ผู้ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ เพ่ือให้สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสําหรับผู้ใช้งานท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานทดแทนเป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งคราว 

 

2)  ประสิทธิผลของการดําเนินการ 
2.1)  ผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากรายงานท่ีประมวลผลจากระบบ

งบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี (MIS)   
จากการประเมินรายงานท่ีประมวลผลจากระบบ MIS ทุกโมดูล  พบว่า  

รายงานในระบบแบ่งเป็น 2 ลักษณะ  คือ รายงานมาตรฐาน และรายงานทางการเงิน  ซึ่งมีรายงานรวมท้ังสิ้น 
จํานวน 489 รายงาน นํามาใช้ จํานวน 193 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 39.47 ของรายงานท้ังหมด และไม่ได้
นํามาใช้ จํานวน 296 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของรายงานท้ังหมด ซึ่งรายงานท้ังสิ้นนั้นรวมรายงานท่ี
สร้างข้ึนใหม่ จํานวน 84 รายงาน นํามาใช้ จํานวน 36 รายงาน และไม่ได้นํามาใช้ จํานวน 48 รายงาน 
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ท้ังนี้  จากการสุ่มวิเคราะห์ประโยชน์ของรายงานท่ีไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ พบว่า   
2.1.1)  รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์  เพราะสามารถใช้

รายงานอ่ืนทดแทนกันได ้
2.1.2)  รายงานบางส่วนท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ถูกนํามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงาน  เช่น 
(1)  รายงานคุมการจ่ายเงินตามสัญญา  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ 

ของสัญญา เช่น มูลค่ารวมของแต่ละสัญญา วันท่ีทําสัญญา วันท่ีครบกําหนด เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้สอบทานได้
ว่าแต่ละสัญญามีการส่งมอบงานและจ่ายเงินแล้วเป็นมูลค่าเท่าใด  และใช้เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

(2)  รายงานการวิเคราะห์ราคาของซัพพลายเออร์ท่ีผ่านมา  ใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบราคาของพัสดุแต่ละชนิดท่ีได้ทําการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์แต่ละราย  

(3)  รายงานสินทรัพย์ท่ีข้ึนทะเบียนแล้ว  แต่ยังไม่มีใบเบิก  เป็น
รายงานท่ีแสดงรายการสินทรัพย์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทําใบเบิกพัสดุ  ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับหน่วยงาน  เลขท่ีสินทรัพย์  ราคา  วันเริ่มใช้งาน ฯลฯ 

(4)  รายงานแยกอายุลูกหนี้เงินยืมทดรองและรายงานแยกอายุ
ลูกหนี้เงินยืมทดรองท่ีเกินกําหนดคืนเงิน  ซึ่งสามารถนํามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการหนี้ได้  เพราะโดยท่ัวไป
หากลูกหนี้จ่ายเงินช้า ความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถเก็บเงินได้ก็ยิ่งลดลง  การวิเคราะห์หนี้เป็นเครื่องมือในการ
ช่วยทําให้ทราบความผิดปกติ  ต้องติดตามหนี้ และลูกหนี้รายใดบ้างท่ีต้องหยุดให้เครดิต  เป็นการบริหาร
ลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมท้ังสามารถรายงานผลข้อมูลต่อผู้บริหารในการพิจารณาความสามารถใน
การก่อหนี้ของลูกหนี้ว่าควรจะให้เครดิตอย่างไร เพ่ือความปลอดภัย และเป็นการลดโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดหนี้สูญ  
เป็นต้น 

2.1.3)  รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์  เพราะไม่มีประโยชน์
หรือล้าสมัย ไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว 

ข้อเสนอแนะ   
1.  ผู้ดูแลระบบควรวิเคราะห์โครงสร้างของรายงานท่ีประมวลผลจาก

ระบบ MIS ท่ีมีอยู่เดิมก่อนสร้างรายงานใหม่  และพัฒนาต่อจากรายงานเดิมท่ีมีอยู่ หากมีรายงานเดิมท่ีมี
รูปแบบเหมือนหรือใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือให้รายงานท่ีอยู่ในระบบเป็นรายงานท่ีสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้จริง   

2.  หน่วยงานหลักแต่ละหน่วยงานควรกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ประโยชน์ของรายงานท่ีมีอยู่  เพ่ือให้รายงานถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

3.  ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบควรร่วมกันหาวิธีการจัดการรายงานท่ีไม่
สามารถนํามาใช้งานได้ หรือไม่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลบออกจากระบบ ซ่อน ทําสัญลักษณ์
แสดงรายงานท่ีใช้งานในปัจจุบันและรายงานท่ีไม่ใช้งานแล้ว  เป็นต้น เพ่ือลดความสับสนของผู้ใช้งานในการ
เรียกรายงานมาใช ้

4.  ควรแต่งตั้งคณะทํางานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ MIS และมีประสบการณ์
ในด้านระบบ MIS /Oracle  เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินความคุ้มค่าในการใช้ระบบต่อไป 

2.2)  จากการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
รายงานท่ีประมวลผลจากระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี (MIS) ได้  พบประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
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ข้อจํากัดของระบบ  และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความรวดเร็ว  ความถูกต้อง  
และความน่าเชื่อถือของรายงานต่าง ๆ  ดังนี้  

ส่วนพัสด ุ
2.2.1)  การกําหนดผังบัญชีในข้ันตอนการสร้างรหัสพัสดุไม่ถูกต้อง  ทําให้

ไม่สามารถผ่านรายการ (Post) ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมจากระบบสินทรัพย์ถาวรไปบัญชีแยก
ประเภทได ้

ข้อเสนอแนะ   
ควรสอบทานและปรับปรุงผังบัญชีท้ังหมดให้ถูกต้อง  และในโอกาสต่อไป

ควรระมัดระวังในการบันทึกผังบัญช ี
2.2.2) กําหนดเงื่อนไขการระบุ/ค้นหาข้อมูลในระบบเพ่ือให้แสดงผล

ข้อมูลในรายงานผิดพลาด  ทําให้รายงานการรับท่ีคาดไว้-แยกตามผังบัญชี แสดงยอดเงินรวมตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ซ้ําซ้อนเป็น 2 เท่า กรณีงบประมาณอยู่หลายแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ   
ควรแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้รายงานมีความ

ถูกต้อง และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันที 
2.2.3)  ข้อมูลค่าปรับท่ีแสดงในรายงานตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน แสดง

สาเหตุการปรับบางกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีเกิดข้ึนจริง  ทําให้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้  สาเหตุเกิดจากระบบ
กําหนดเงื่อนไขเฉพาะการปรับล่าช้าเป็นจํานวนวัน แต่บางกรณีการปรับไม่ได้เกิดจากสาเหตุดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ   
เนื่องจาก ประเด็นเสี่ยงเกิดจากข้อจํากัดของระบบท่ีไม่สามารถปรับปรุงได้  

ดังนั้น  ส่วนพัสดุควรบันทึกข้อมูลการปรับเงินค่าจ้างในรายงานเพ่ิมเติมให้ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง
ประกอบไว้ด้วย 

2.2.4)  มีรายงานชนิดเดียวกัน 2 รายงาน  ทําให้ผู้ใช้งานระบบอาจเกิด
ความสับสนในการนํารายงานมาใช้  และอาจเกิดความผิดพลาดในการปรับปรุงแก้ไขรายงาน  ได้แก่  ใบตรวจ
รับพัสดุ  และใบตรวจรับพัสดุ (กรอกข้อมูลในช่องความเห็น) 

ข้อเสนอแนะ   
ควรกําหนดให้ใช้รายงานเพียงรายงานเดียว  เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติ ท่ี

เหมือนกัน  และป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ส่วนการเงินและบัญช ี
2.2.5)  บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  ได้แก่  ไม่ได้บันทึกการเบิกจ่ายค่า

สวัสดิการรายหัวทันที  ทําให้รายงานทะเบียนเงินสํารองจ่ายไม่แสดงสถานะงบประมาณคงเหลือท่ีเป็นปัจจุบัน  
ต้องเรียกเงินค่าสวัสดิการคืนจากผู้ใช้บริการย้อนหลัง  และไม่ได้บันทึกการรับคืนเงินยืมทดลองในทันทีท่ีได้รับ
เอกสาร    ทําให้ลูกหนี้เงินยืมทดรองแสดงสถานะท่ีไม่ถูกต้อง 

2.2.6)  การบันทึกบัญชีไม่ได้ยึดหลักการตามมาตรฐานบัญชี  เช่น  ไม่ได้
บันทึกการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทุกครั้งท่ีจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
(กรณีเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรายวันคู่กัน)  ทําให้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันติดลบ 



71 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2554 

2.2.7)  ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีก่อนการอนุมัติ
บันทึกบัญชีในระบบ   บันทึกบัญชีผิดผัง ผิดกองทุน   บันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบทุกข้ันตอน   ไม่ได้รับข้อมูล
ทางบัญชีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ิมผังบัญชีแต่ผูกผังบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ครบทุก
รายงานท่ีเก่ียวข้อง   ทําให้รายงานบัญชีแยกประเภท แสดงรายการบัญชีท่ีบันทึกไว้ไม่ถูกต้องและมีรายการ
ปรับปรุงบัญชีเป็นจํานวนมาก   รายงานทางการเงินท่ีได้จากระบบ MIS ขาดความน่าเชื่อถือ  และไม่สามารถใช้
รายงานทางการเงินเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ข้อเสนอแนะ   
1.  ควรกําชับให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  และปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมอย่างเคร่งครัด  รวมถึงเพ่ิมความระมัดระวังในบันทึกข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  ให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดรายการขยะในระบบ 

2.  ควรยึดหลักการมาตรฐานบัญชีอย่างเคร่งครัด 
3.  ควรกําหนดวิธีการในการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ให้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  พร้อมท้ังเก็บข้อมูลสาเหตุของปัญหาในเชิงสถิติ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

 

5.2.5  ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 
การประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบว่าระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน
ตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่  เพ่ือให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม  ทันเวลา
และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  มีรายละเอียดข้อตรวจพบดังนี ้

1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
ได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวทางในการให้บริการอย่างเป็นข้ันตอน

ชัดเจน  สามารถให้บริการอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดย
เน้นการให้บริการเพ่ือการเรียนการสอนเป็นหลัก  แต่ยังคงมีประเด็นเสี่ยงดังนี ้

1.1)  อุปกรณ์สื่อโสต ฯ อาจมีไม่เพียงพอสําหรับการให้บริการ และอาจสูญหายได้  
เนื่องจากงานติดตามทวงคืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้  

1.2)  อาจเกิดการนําอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ไปใช้ในงานอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับงานของ
มหาวิทยาลัย  และยากต่อการติดตามผู้รับผิดชอบในภายหลังหากอุปกรณ์เกิดการสูญหาย  เนื่องจากไม่ปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมในการให้บริการยืม - คืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ อย่างเคร่งครัด  เช่น หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอใช้
บริการไม่ได้ลงนาม  หัวหน้างานบริการโสต ฯ ไม่ลงนามอนุมัติการให้ยืมอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ไม่ได้ลงนามผู้รับ
และผู้ส่งมอบอุปกรณ์  ไม่ได้บันทึกรายละเอียดการรับคืนอุปกรณ์  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้และปฏิบัติตามระบบการควบคุมในการให้บริการ

ยืม - คืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ อย่างเคร่งครัด  เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
1.3)  ไม่ทราบสถานะของอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ในคลัง  เนื่องจากไม่มีทะเบียนคุม

อุปกรณ์สื่อโสต ฯ  
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ข้อเสนอแนะ   
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีฐานข้อมูลยืม - คืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ แต่ปัจจุบัน

ไม่สามารถนํามาใช้งานได้  จึงควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลยืม - คืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ให้สามารถนํามาใช้งานได้  
เพ่ือการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ท่ีมีคุณภาพ  และป้องกัน/ลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

 

2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมได้  เนื่องจากในปัจจุบันงาน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจเฉพาะระบบงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ   
ควรประเมินประสิทธิภาพเฉพาะระบบงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  เพ่ือนําผลการ

ประเมินมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

5.2.6  ระบบจัดการศึกษา   
การประเมินผลระบบควบคุมภายในระบบจัดการศึกษา  ได้ประเมินระบบงานรวม  3  

ระบบงาน  ได้แก่  งานจัดตารางเรียนตารางสอนและงานบริการห้องเรียน  ฝ่ายบริการการสอนการสอบงาน
จําแนกสภาพนักศึกษา  ฝ่ายวัดผลการศึกษา  และงานตรวจสอบหลักฐานการศึกษา  ฝ่ายรับนักศึกษา  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่  เพ่ือให้
ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่  เพ่ือให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบควบคุมภายในได้
อย่างเหมาะสม  ทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  มีรายละเอียดข้อตรวจพบดังนี ้

1)  งานจัดตารางเรียนตารางสอนและงานบริการห้องเรียน  ฝ่ายบริการการสอน 
การสอบ 

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของกระบวนการจัดตารางเรียน
ตารางสอน  กระบวนการให้บริการห้องเรียนเพ่ือการเรียนการสอนและกระบวนการให้บริการห้องเรียนนอก 
ตารางเรียน  พบว่า 

1.1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการจัดตารางเรียนตารางสอนและ

กระบวนการให้บริการห้องเรียน  มีความเพียงพอ เหมาะสม  สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
และผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้  คือ  ได้กําหนดแนวทางในการให้บริการ
ห้องเรียนอย่างเป็นข้ันตอนชัดเจน  โดยทุกรายวิชามีตารางเรียนตารางสอน  และตารางสอบท่ีเหมาะสม  ไม่มี
ความซ้ําซ้อน  การให้บริการห้องเรียนสําหรับการเรียนการสอนมีความเพียงพอและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ  แต่การให้บริการห้องเรียนบางส่วนยังมีอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกและกระทบต่อการ
ให้บริการ ได้แก่  ฝ้าเพดานห้องเรียนเสียหาย  แอร์เสีย  ไฟฟ้าเสียหาย  เป็นต้น  ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการ
แจ้งซ่อมตามข้ันตอนแล้วและได้ประสานติดตามกับส่วนอาคาร ฯ อย่างต่อเนื่องท้ังด้วยวาจาและเป็น 
ลายลกัษณ์อักษร  

1.2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมได้  

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเฉพาะของงานให้บริการห้องเรียน  โดยผู้รับผิดชอบวางแผนท่ี
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จะทําการประเมินผลความพึงพอใจระบบให้บริการห้องเรียน ในปีการศึกษา 2555  เพ่ือนําผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเพ่ิมช่องทางในการนําใบแจ้งซ่อมส่งส่วนอาคาร ฯ ส่งผ่าน e-office อีก

หนึ่งช่องทาง  เพ่ือให้กระบวนการซ่อมแซมห้องเรียนแล้วเสร็จทันต่อความต้องการใช้งาน 
2.  ควรเร่งวางแนวทางในการประเมินความพึงพอใจระบบให้บริการห้องเรียน 

เพ่ือสามารถเริ่มประเมินผลได้ในปีการศึกษา 2555  และสามารถใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการ
พัฒนางานต่อไป 

 

2)  งานจําแนกสภาพนักศึกษา  ฝ่ายวัดผลการศึกษา 
2.1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 

ระบบควบคุมภายในของกระบวนการจําแนกสภาพนักศึกษา  ส่วนใหญ่มี
ระบบการควบคุมท่ีสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้  และผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ี
กําหนดไว้  มีข้ันตอนในการจําแนกสภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน  แต่ยังพบว่า  มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
ทราบถึงสถานภาพการศึกษาได้อย่างทันเวลา  ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่สามารถวางแผนการศึกษาได้  
สาเหตุมาจากสํานักวิชาส่งผลการศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา  และบางรายวิชาส่งผลการศึกษา
เป็นระดับคะแนนตัวอักษร I ท้ังรายวิชา 

2.2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
กระบวนการจําแนกสภาพนักศึกษา  สามารถดําเนินการได้ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ใน 2 ประเด็น  ได้แก่  ความถูกต้องและความรวดเร็ว  กล่าวคือ  ระบบ
ควบคุมภายในของกระบวนการจําแนกสภาพ ฯ สามารถทําให้ม่ันใจว่ามีกระบวนการท่ีได้ผลการจําแนกสภาพ ฯ 
อย่างถูกต้อง  และสามารถดําเนินการจําแนกสภาพ ฯ ให้แล้วเสร็จได้ ภายใน 4 วันทําการ นับจากวันสุดท้าย
ของการส่งผลการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา  สําหรับในประเด็นทันเวลานั้น  ในปัจจุบันยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมการสื่อสารให้สํานักวิชาเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการส่งผล

การศึกษาล่าชา้  และขอความร่วมมือให้สํานักวิชาส่งผลการศึกษาตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
3)  งานตรวจสอบหลักฐานการศึกษา  ฝ่ายรับนักศึกษา 

3.1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของ

นักศึกษา  และกระบวนการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
มีความเพียงพอ เหมาะสม  สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  และผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้  คือ ได้กําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและข้ันตอนการรับ
สมัครนักเรียน ฯ ไว้อย่างชัดเจน  และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการศึกษาของนักศึกษาทุก
คนท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

3.2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของ

นักศึกษา  สามารถทําให้ม่ันใจว่า  มีกระบวนการตรวจสอบท่ีได้ผลอย่างถูกต้อง  มีหลักฐานอ้างอิงได้  และการ
ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาส่วนใหญ่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายใน 1 ปีการศึกษา  
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เว้นแต่บางกรณีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการตรวจสอบจากโรงเรียน  สําหรับกระบวนการรับสมัครนักเรียนผู้
มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถทําให้ม่ันใจว่า  มีกระบวนการตรวจสอบท่ี
ได้ผลอย่างถูกต้องและมีหลักฐานอ้างอิงได้   

 

5.2.7  ระบบวิเคราะห์งบประมาณ 
การประเมินผลระบบควบคุมภายในระบบวิเคราะห์งบประมาณ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบว่าระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน
ตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่  เพ่ือให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม  ทันเวลา
และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง   

งานวิเคราะห์งบประมาณ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วางแผนการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย  จัดทํางบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  งบเงินรายได้ เงินกองทุนของมหาวิทยาลัย  ให้
เป็นไปตามระเบียบและตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
รัฐบาล  พร้อมท้ังให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  มีข้อตรวจพบดังนี ้

1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานวิเคราะห์งบประมาณ  มีความเพียงพอ 

เหมาะสม สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  และผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ได้กําหนดผังกระบวนการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน  ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด   

2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
ได้ประเมินประสิทธิภาพของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ใน

ปีงบประมาณ  2554  มีผลการประเมินร้อยละ 78.00  และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้
พิจารณาปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

5.2.8  ผลการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน 
การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  สรุปผลการตรวจสอบ  ดังนี ้

1)  ระบบบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  ทําหน้าท่ีกลั่นกรองและ

พิจารณาให้ความเห็นเชิงนโยบายในเรื่องการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  โดยมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหาร  แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่มี
การกําหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  การพิจารณาลงทุนหรือจัดหาประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี  โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กํากับดูแล  กระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่มี
คู่มือการปฏิบัติงาน  มีเพียงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินเท่านั้น  การปฏิบัติงานได้
กําหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  และได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว้   
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2)  ประสิทธิผลของการดําเนินการ 
การบริหารทรัพย์สิน ฯ ท่ีไม่มีภาระผูกพัน  เพ่ือให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีสูงและมี

ความเสี่ยงต่ํานั้น  พบว่า  จํานวนทรัพย์สิน ฯ ท่ีมหาวิทยาลัยต้องบริหารเองมีอยู่ประมาณ 860 ล้านบาท  
บริหารจัดการโดยใช้เงื่อนไขการฝากระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่  สาเหตุเนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนงานท่ีเป็น
ลักษณะแผนบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต  ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯ โดยใช้
เงื่อนไขการลงทุนในรูปแบบอ่ืนได้  ซึ่งอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

3)  ประสิทธิภาพของการดําเนินการ 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพในบริหารจัดการ ฯ ได้  เนื่องจากยัง

ไม่มีการกําหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจน   
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรกําหนดนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย  วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจน  และจัดทําแผนการลงทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือให้
การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งปัจจุบันส่วนการเงิน ฯ ได้
กําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน  โดยกําหนดเงินท่ีมหาวิทยาลัยบริหารจัดการเองต้อง
บริหารภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ํา  และได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 0.25 จากอัตราดอกเบี้ยปกต ิ
ถัวเฉลี่ย  สําหรับเงินท่ีบริหารโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์  มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายข้อจํากัดการลงทุน  
และกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน (ตามแนวทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) ระบุไว้ในสัญญา   

2.  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาการนําเงินของมหาวิทยาลัยไป
ลงทุนหรือจัดหาประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและให้คําปรึกษาด้านการเงินไว้แล้ว(ตามคําสั่งมวล.ท่ี 
607/2553)  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการตามคําสั่ง  ดังนั้นจึงควรกําชับให้คณะทํางานชุดดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีตาม
คําสั่งเพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงท่ี
มหาวิทยาลัยยอมรับได้   

 

5.2.9  ผลการตรวจสอบระบบการเงินบัญชีและงบประมาณ 
การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีและงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบทานระบบงาน

ของส่วนการเงินและบัญชีว่ามีการควบคุมท่ีเหมาะสม  เพียงพอ  สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่
อย่างไร  สอบทานการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินสํารองจ่ายและเงินทุนหมุนเวียนว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม่  สอบทานระบบบริหารจัดการลูกหนี้ประเภทต่างๆ ว่าได้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร  และสอบทานความมีอยู่จริง  และความถูกต้องครบถ้วนของ
ทรัพย์สินถาวร  ได้บันทึกทะเบียนและบัญชีไว้ถูกต้อง  และคํานวณค่าเสื่อมถูกต้องตามนโยบายบัญชี  สรุปผล
การตรวจสอบได้ดังนี ้

1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของส่วนการเงินและบัญชี  มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  เพียงพอให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายใน  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  คู่มือการปฏิบัติงานของระบบ MIS ท่ีกําหนดไว้  ได้ปฏิบัติตามประกาศ  
หลักเกณฑ์  กฎ  ระเบียบต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติในการรับจ่ายเงิน  และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  ด้านงบประมาณ  ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามภารกิจและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  ด้านบัญชีดําเนินการภายใต้มาตรฐานทางบัญชีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  และได้นําระบบสารสนเทศ 
(MIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  จัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
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รวมท้ังมีการประชุมส่วนเป็นประจําทุกเดือน ได้นําข้อเสนอแนะ มติท่ีประชุม  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
มาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  เว้นแต่ไม่สามารถปิด
บัญชีได้ทันตามเวลาท่ีได้กําหนด  เนื่องจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบงานย่อย ไม่ส่งข้อมูลให้ภายในเวลาท่ี
กําหนด    

ข้อเสนอแนะ 
ควรชี้แจงทําความเข้าใจรวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้จัดส่งข้อมูลได้

ทันตามเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือให้สามารถปิดบัญชีได้ทันเวลา  และสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

2)  ผลการสอบทานด้านการเงินและบัญช ี
2.1)  เงินสํารองจ่ายและเงินทุนหมุนเวียนของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 17  

หน่วยงาน  ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินสํารองจ่าย พ.ศ.2544  และปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมด้านการจัดเก็บรักษาเงินสํารองจ่ายเป็นส่วนใหญ่    เช่น การจัดเก็บเงินไว้ในท่ีปลอดภัย  มีทะเบียนคุม
การใช้จ่ายเงิน  และการเบิกจ่ายจะต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง  เป็นต้น  ยกเว้นโครงการ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย  บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินสํารองจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน  ท้ังนี้  สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งถือเงินสํารองจ่ายแต่ไม่ได้นําเงินสํารองจ่ายท่ีมีอยู่มาใช้จ่ายเพ่ือความ
คล่องตัว   

ข้อเสนอแนะ 
ควรชี้แจงและทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีใช้เงินสํารองจ่ายให้เห็นถึงประโยชน์ของ

การใช้เงินและขอความร่วมมือให้หน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบว่าด้วยเงินสํารองจ่าย  รวมท้ัง
เน้นย้ําให้จัดทําทะเบียนคุมเงินสํารองจ่ายเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือลดภาระงานด้าน
การให้บริการเงินสํารองจ่ายของส่วนการเงิน 

2.2)  การสอบทานระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ประเภทต่าง ๆ (ยกเว้นลูกหนี้เงิน
ยืมทดลอง)  พบว่าส่วนการเงินและบัญชีไม่ได้จัดระบบบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้ร้านค้าและลูกหนี้อ่ืน ๆ   
กล่าวคือ ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ร้านค้าและลูกหนี้อ่ืน ๆ  ไม่มีระบบการติดตามหนี้  ส่งผลให้มีลูกหนี้ค้าง 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554  มีลูกหนี้ค้างนาน จํานวน 12  ราย เป็นเงินท้ังสิ้น 2,359,468.95  บาท  ซึ่ง
เป็นลูกหนี้รายใหญ่ 2 ราย จํานวนเงิน 2,319,468.95 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกหนี้   

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการลูกหนี้ร้านค้าและลูกหนี้อ่ืน ๆ 

ให้ชัดเจน  พร้อมท้ังประกาศให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องย ึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
2.  ควรเร่งดําเนินการติดตามลูกหนี้ค้างนาน จํานวน 12 ราย  และจัดเก็บข้อมูล

ของลูกหนี้รายตัวเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลติดตามทวงหนี้   
 

5.2.10  ผลการตรวจสอบกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษ 
การตรวจสอบกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบว่าระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่  ได้ปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ และได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่  มีรายละเอียดข้อตรวจพบดังนี ้
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1)  ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและการพิจารณาโทษ มี

ความเหมาะสม เพียงพอ  สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  และผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในท่ีวางไว้ คือได้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ยึด
ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   

2)  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
งานนิติการ  ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยมีผลการประเมิน

ภาพรวมร้อยละ  84.20  และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

5.3  การติดตามผลการตรวจสอบ 
ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ  สําหรับประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญของ

ปงีบประมาณ 2553 มีรายละเอียด  ดังนี้  
5.3.1  การตรวจสอบระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
1)  ประเด็นการควบคุมภายใน 
 

1.1)  การควบคุมการเข้าสู่ระบบงานในส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ มีการใช้  USER ID และ PASSWORD 
ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบต่อการ
ใช้ User ID นั้นได ้

1.2)  ไม่ได้ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าใช้งาน
ระบบของแต่ละ ID อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบได้ กรณีท่ีมีผู้พยายามเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูล
โดยมิชอบ 

1.3)  ไม่มีการประเมินประโยชน์ของรายงานท่ี
ประมวลจากระบบ ฯ ส่งผลให้รายงานมีความล้าสมัย  
และ/หรือไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

   

ส่วนสารบรรณและอํานวยการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักได้ดําเนินการ  ดังนี ้
1)  ดําเนินการกําหนด User ID และ Password ท่ี
ต่างกันให้ผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้สามารถระบุผู้รับผิดชอบ
ต่อการใช้ User ID เรียบร้อยแล้ว 
 
2)  ดําเนินการตรวจสอบสถานการณ์การใช้งานระบบ
ของทุก User ทุกวัน เพ่ือติดตามการเข้าใช้งาน  
 
 
3)  ได้ประเมินประโยชน์ของรายงาน (Output)  ท่ี
ประมวลผลจากระบบ ฯ โดยพิจารณาและวิเคราะห์
รายงานท่ีมีอยู่ว่าถูกนํามาใช้งานหรือไม่  รวมท้ังรับ
ความต้องการจากผู้ใช้งานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขรายงาน
ให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งข้ึน 

2)  การตอบสนองประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การ 
ใช้งานระบบ   

2.1)  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีข้ันตอน
การทํางานมากและกล่องข้อความแจ้งเตือน (msg 
box) ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งให้ทราบสถานะของการ
ทํางานเ ท่านั้ น   ไ ม่สามารถยกเลิกการทํางาน 
(cancel) ในข้ันตอนนั้น ๆ ได ้

 

 
 
1)  ดําเนินการแจ้งให้ศูนย์คอม ฯ พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบแล้ว  ท้ังนี้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศูนยค์อม ฯ   
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ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
2.2)  ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร จัดเก็บ

เอกสารไม่เป็นหมวดหมู่  และยากต่อการค้นหา
เอกสาร 

 
2.3)  ระบบจองห้องประชุม  ผู้ ใช้งานระบบ

สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลการจองห้องประชุมของ
บุคคลอ่ืนภายในหน่วยงานเดียวกันได้ ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ใช้รายอ่ืน   

 
 
2.4)  พนักงานบางส่วนไม่ใช้ระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ต้องพิมพ์เอกสารเพ่ือการแจ้ง/
รับทราบข้อมูล และไม่ประหยัดในการใช้กระดาษ 
    2.5)  ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบ ทําให้ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาระบบ และไม่สามารถสะท้อนให้เห็นประโยชน์
จากการใช้ระบบได ้

2)  ผู้รับผิดชอบได้ เ พ่ิมความระมัดระวังในการ
วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลท่ีจะจัดเก็บในระบบ ฯ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  และจะหาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบควบคู่ไปด้วย 
3)  ได้ประสานศูนย์คอม ฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไขระบบแล้ว รวมท้ังประสานบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ 
จํา กัด เจ้าของลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์  เ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ช่วยปรับปรุงระบบให้ ซึ่งปัจจุบัน อยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณาท้ังจากศูนย์คอม ฯ และ
บริษัท 
4)  ปัจจุบันส่วนสารบรรณ ฯ ยังไม่มีแนวทางในการ
กระตุ้นให้พนักงานใช้งานระบบมากยิ่งข้ึน  
 
5)  จะดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2555 

 

5.3.2  การตรวจสอบด้านการพัสดุ (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1.1)  รายการจัดซื้อไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ตามกําหนดการใช้งานท่ีกําหนดไว้ในเอกสารใบแจ้ง
ความต้องการ  เนื่องจากการกําหนดระยะเวลาท่ีผู้
ต้องการใช้พัสดุส่งคําขอให้จัดหาไม่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้   

1.2)  การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ  
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ  ได้แก่ (1) มีการจัดซื้อโดย
วิธีตกลงราคาในลักษณะแบ่งซื้อเพ่ือให้วงเงินต่ําลง 
และให้อยู่ในอํานาจอนุมัติของผู้อํานวยการศูนย์ ฯ  
(2) ใช้เวลาตรวจรับมากกว่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ   

 1.3)  ระบบการควบคุมภายในบางส่วนยังมี
จุดอ่อน หรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุม ได้แก่  ผู้ขาย
ลงนามใบสั่งซื้อช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนด  การจัดทํา
เอกสารใบสั่งซื้อ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  เช่น ไม่ระบุ
กําหนดเวลาส่งมอบ ไม่กําหนดเงื่อนไขการปรับหากส่ง
มอบงานล่าช้า เป็นต้น 

ศูนย์เครื่องมือวิทย์ ฯ  ได้มีการปรับปรุงการดําเนินการ 
ดังนี ้
1)  มีการกําหนดเวลาท่ีต้องการใช้งานให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจัดหามากข้ึน  
 
 
 
2)  กรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ปรับปรุงการดําเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบแล้ว  และกรณีการตรวจรับมีการ
ปรับปรุงวิธีการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มากข้ึน 
 
 
3)  ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติแล้ว  แต่ยังคงมี
รายการจัดซื้อท่ีจัดทําเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์อยู่
มาก (ร้อยละ 58.97) 
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ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
2)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

2.1)  รายการจัดซื้อท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ตามกําหนดการใช้งานท่ีกําหนดไว้ในเอกสารใบแจ้ง
ความต้องการ  เนื่องจากการกําหนดระยะเวลาท่ีผู้
ต้องการใช้พัสดุส่งคําขอให้จัดหาไม่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้   

2.2)  การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ  
และหลักเกณฑ์วธิีปฏิบัติ  ได้แก่ 1) มีการจัดซื้อโดยวิธี
ตกลงราคาในลักษณะแบ่งซื้อเพ่ือให้วงเงินต่ําลง และ
ให้อยู่ในอํานาจอนุมัติของผู้จัดการฟาร์ม ฯ  2) การ
จัดทําเอกสารรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราคาไม่
เกิน 5,000 บาท หรือกรณีเร่งด่วนทุกรายการไม่มี
การลงนามตรวจรับของกรรมการตรวจรบัพัสด ุ

2.3)  ระบบการควบคุมภายในบางส่วนยังมี
จุดอ่อน หรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุม ได้แก่  
1) ความเสี่ยงจากความเสียหาย อันเกิดจากบุคคลคน
เดียวทําหน้าท่ี  เป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ  ประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้อนุมัติสั่งจ่ายเงิน  2) การจัดทํา
เอกสารใบสั่งซื้อ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์       

ฟาร์ม ฯ ได้มีการปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1)  มีกําหนดเวลาท่ีต้องการใช้งานสอดคล้องกับ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจัดหา 
 
 
 
2)  ได้ปรับปรุงวิธีการ และการดําเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบแล้ว 
 
 
 
 
 
3)  ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติแล้ว 
 

 

5.3.3  การประเมินระบบควบคุมภายในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  ควรจัด ทํานโยบายการควบคุมการใช้ งาน
สารสนเทศไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร  และแจ้งให้
บุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทราบโดยท่ัวกัน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน 
2)  ควรมีการติดตามการเข้าใช้งานระบบอย่าง
ส มํ่าเสมอ เ พ่ือป้องกันความเสี่ ยงในการเ ข้าถึง
โปรแกรมและข้อมูลในระบบโดยมิชอบ 
 
 
3)  ควรจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
ความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ และลดความ
เสี่ยงจากความเสียหายท่ีจะเกิดต่อระบบและข้อมูล
ขององค์กร 

1)  อยู่ระหว่างดําเนินการ   
 
 
 
 
2)  ดําเนินการแล้ว โดยติดตามการเข้าใช้งานระบบ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งผู้ดูแลระบบจะดูข้อมูลความ
ผิดปกติในการเข้าใช้งานระบบของ User และได้
กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
3)  ดําเนินการแล้ว  ปัจจุบันอยู่ระหว่างนําเสนอต่อ
ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพ่ือ
อนุมัติแผนฉุกเฉิน 
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ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
ข. ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

เฉพาะเรือ่ง (Specific-issue Approach) 
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ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach) 

 

1. ผลการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย (สภา ฯ) ให้ความสนใจหรือห่วงใย 
1.1 ประเด็นที่สภา ฯ แสดงความสนใจหรือห่วงใยระหว่างการประชุมสภา ฯ ในปงีบประมาณ 

2554 จํานวน  4 ประเด็น ไดแ้ก่  
 

1.1.1 การรับนักศึกษา    
    สภา ฯ ขอให้ติดตามว่า  มวล.สามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในแผนการ

รับนักศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
    ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีการศึกษา 2554 มวล. ได้กําหนดแผนการรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีผลการรับนักศึกษา ดังนี้  
 

      1) ระดับปริญญาตร ี
 

 

สํานักวิชา 
แผนการรับ

นักศึกษา (คน) 
ผลการรับ 

นักศึกษา (คน)* 
คิดเป็นร้อยละ 
ของแผน 

1. ศิลปศาสตร ์ 380 425 111.84 
2. การจัดการ 520 288 55.38 
3. สารสนเทศศาสตร ์ 310 163 52.58 
4. วิทยาศาสตร ์ 20 8 40.00 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 235 70 29.79 
6. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 300 159 53.00 
7. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 240 297 123.75 
8. พยาบาลศาสตร ์ 70 71 101.43 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 110 58 52.73 
10. เภสชัศาสตร ์ 60 44 75.00 
11. แพทยศาสตร์ 48 48 100.00 

รวมทุกสํานักวิชา 2,293 1,632 71.17 
 

หมายเหตุ     * ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา  ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2554 เป็นจํานวนนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 
 

      สรุปได้ว่า ปีการศึกษา 2554  มวล. ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 2,293 คน รับนักศึกษาได้จริง จํานวน 1,632 คน คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของแผน สํานักวิชา    
ท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด  ได้แก่ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 123.75  
ส่วนสํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาได ้ ในอัตราร้อยละต่ําสุด  ได้แก่ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 29.79   

 
 
 



๘๑ 
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     2) ระดับปริญญาโท 
 

 

สํานักวิชา 
แผนการรับ

นักศึกษา (คน) 
ผลการรับ

นักศึกษา (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของแผน 

1. ศิลปศาสตร ์ 35 12 34.29 
2. การจัดการ 140 51 36.43 
3. สารสนเทศศาสตร ์ 150 68 45.33 
4. วิทยาศาสตร ์ 50 4 8.00 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 25 6 24.00 
6. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 25 7 28.00 
7. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 35 3 8.57 
8. พยาบาลศาสตร ์ 35 5 14.29 

รวม 495 156 31.52 
 

หมายเหตุ  * ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 13 ตลุาคม 2554  ยังไม่รวมภาคการศึกษาท่ี 3 
      

     สรุปได้ว่า ปีการศึกษา 2554  มวล. ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวน 495 คน  รับนักศึกษาได้จริง จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 31.52 ของแผน สํานักวิชา         
ท่ีสามารถรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 45.33 ส่วนสํานัก
วิชาสามารถรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละต่ําสุด  ได้แก่ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 8.00 

      
     3) ระดับปริญญาเอก 

 

 

สํานักวิชา 
แผนการรับ

นักศึกษา (คน) 
ผลการรับ

นักศึกษา (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของแผน 

1. วิทยาศาสตร ์ 20 6 30.00 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 11 1 9.10 
3. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 10 5 20.00 
4. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 5 0 0.00 
6. ศิลปศาสตร ์ 20 9 45.00 
7. สารสนเทศศาสตร ์ 5 0 0.00 

รวม 71 21 29.58 
 

หมายเหตุ  * ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 13 ตลุาคม 2554  ยังไม่รวมภาคการศึกษาท่ี 3 
     

     สรุปได้ว่าปีการศึกษา 2554  มวล. ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 71 คน รับนักศึกษาได้จริง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของแผน สํานักวิชาท่ีสามารถ
รับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ สํานักวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 45.00 ส่วนสํานักวิชาท่ีไม่สามารถ
รับนักศึกษาได้ตามแผนฯ ได้แก่  สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  
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     นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลแผน และผลการรับนักศึกษาของ มวล. ในภาพรวมท้ังระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2554  ดังนี ้

 

 

ปีการ 
ศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ 

 2541* 860 769 89.42       
 2542* 880 772 87.73       
2543 930 767 82.47 89 69 77.53 14 1 7.14 
2544 900 742 82.44 195 209 107.18 12 2 16.67 
2545 1,220 1,155 94.67 463 272 58.75 19 8 42.11 
2546 1,760 1,358 77.16 477 312 65.41 21 12 57.14 
2547 1,900 1,281 67.42 474 249 52.53 31 4 12.90 
2548 1,970 1,450 73.60 405 232 57.28 41 12 29.27 
2549 1,670 1,698 101.68 480 253 52.71 26 7 26.92 
2550 2,020 1,715 84.90 512 231 45.12 28 13 46.43 
2551 2,253 1,880 83.44 371 262 70.62 36 16 44.44 
2552 2,203 1,849 83.93 366 189 51.64 33 11 33.33 
2553 2,173 1,597 73.49 407 155 38.08 45 4 8.89 
2554 2,293 1,632 71.17 495 156 31.52 71 21 29.58 

 

หมายเหตุ  * ยังไม่มีการรับนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา 
 

          จากข้อมูลข้างต้น  สรุปได้ดังนี ้ 
     1. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2554 โดยส่วนใหญ ่

มวล.ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี (ยกเว้นปีการศึกษา 2544, 2549, 
2552 และ 2553 ลดลง)  และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ มีอัตราร้อยละท่ีสูง คือ มากกว่า ร้อยละ 
80.00 (ยกเว้นปีการศึกษา 2546, 2547, 2548, 2553 และ 2554) ท้ังนี้ ปีการศึกษาท่ีรับนักศึกษาได้
ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2549 ร้อยละ 100.66 และปีการศึกษาท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตรา
ร้อยละท่ีต่ําสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2547 ร้อยละ 67.42    

           2. การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2554 โดยส่วนใหญ่ 
มวล.ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี (ยกเว้นปีการศึกษา 2547, 2548, 
2551 และ 2552 ลดลง)   และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงร้อยละ 50.00-70.00 ท้ังนี้    
ปีการศึกษาท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2544 ร้อยละ 107.18  และมีอัตรา
ร้อยละท่ีต่ําสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 31.52 

     3. การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2554 โดยส่วนใหญ่
มวล.ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี (ยกเว้นปีการศึกษา 2547,2549, 
2550, 2552 และ 255๓ ลดลง)  และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ อยู่ ในช่วงอัตราร้อยละ        
30.00-40.00 ท้ังนี้ ปีการศึกษาท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่  ปีการศึกษา 2546 ร้อยละ 
57.14  และมีอัตราร้อยละท่ีต่ําสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2543 ร้อยละ 7.14  
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มวล. ร่วมกับสํานักวิชาท่ีมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้ทบทวนผลการรับนักศึกษา
เพ่ือกําหนดแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555-2559 ซึ่งสามารถกําหนดได้เฉพาะแผน ฯ 
ประจําปีการศึกษา 2555 เพ่ือใช้สําหรับประกาศรับนักศึกษาและเป็นแนวทางเพ่ือทําให้ มวล.สามารถรับ
นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย การทบทวนแผน ฯ ปี 2555-2559 เกิดจากสํานักวิชาได้ขอปรับแผนการรับ
นักศึกษา  เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  ยกเลิกหลักสูตรเดิม  และสืบเนื่องจากแผนการรับนักศึกษา ฯ ปี 2553 -
2557  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา ฯ เม่ือปี พ.ศ. 2552 ดังนั้น สํานักวิชาได้พิจารณาทบทวนแผน ฯ ปี 
2555-2559 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2554 พบว่า แผนการรบันักศึกษา (ท่ีเสนอโดยสํานักวิชา) ในภาพรวม
ลดลงในทุกระดับการศึกษา แม้ว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อย และการกําหนดแผนการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่มี
จํานวนเท่ากันทุกปี จึงไม่เห็นพัฒนาการท่ีสํานักวิชาจะรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ประกอบกับเม่ือพิจารณาผลการรับ
นักศึกษาช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มวล. รับนักศึกษาใหม่ได้ลดลงและต่ํากว่าแผน ฯ จึงเป็นประเด็นท่ีต้องหา
คําตอบให้ชัดเจนเพ่ือสามารถอธิบายต่อสภา ฯ ได้  ในเบื้องต้นได้พิจารณาทบทวนเฉพาะแผนการรับนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 เพ่ือใช้ประกาศรับนักศึกษาต่อไป 
 

ท่ีประชุมสํานักวิชาได้พิจารณาถึงประเด็นปัญหาของการรับนักศึกษาใหม่ของ มวล. ดังนี ้      
1) ประเด็นจํานวนประชากรท่ีมีอัตราการเพ่ิมท่ีลดลงทําให้ มวล. รับนักศึกษาได้น้อยอาจเป็น

เพียงเหตุผลส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากการพูดคุยร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 โดยเฉพาะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเพียง 2 คณะ ตามแผนจะรับ
นักศึกษา 500 คน แต่สามารถรับนักศึกษาได้ถึง 1,200 คน ในขณะท่ี มวล. ซึ่งมี 11 สํานักวิชาสามารถรับ
นักศึกษาได้เพียง 1,600 คน แม้กระท่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก็รับนักศึกษาได้ค่อนข้างมาก   
จึงเป็นประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน 

2) ปัญหาเรื่องระบบไตรภาค ซึ่งมีการพูดถึงมาตลอด แต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงข้อดีข้อเสียท่ีชัดเจน 
โดยข้อดีประการหนึง่ คือ เอ้ือต่อสหกิจศึกษา   แตข้่อเสีย คือ นักศึกษาเรียนหนัก และค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่าย
ปีละ 3 ครั้ง 

3) ภาพลักษณ์ของ มวล. ท่ีภายนอกยังมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสูง และมีการสื่อสารจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ท่ีเป็นภาพลบ เช่น เรียนยาก เป็นต้น 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ท่ีประชุมสํานักวิชาได้พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา      
ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายได้ดังนี ้

1) ควรศึกษาข้อด ีและข้อเสียของการจัดการศึกษาระบบไตรภาคอย่างจริงจัง หรือในเบื้องต้น
ใหท้ดลองจัดการศึกษาระบบทวิภาค และไตรภาค คู่ขนานกันไป เพ่ือจะได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2) การพิจารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีพูดถึง
ค่อนข้างมาก ว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ มวล. มีอัตราท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน           
ในเบื้องต้น หาก มวล. ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วสามารถรับนักศึกษาได้สูงข้ึนอาจมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกันมาก หรืออาจใช้วิธีจัดให้มีทุนการศึกษาเพ่ิมข้ึนในรูปแบบต่างๆ  

3) การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ท่ีภายนอกท่ีมีต่อ มวล. โดยพิจารณาดําเนินการท้ังในเรื่องของ
การตลาดและการประชาสัมพันธ์  เร่งการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ มากข้ึน และควรใช้ศักยภาพท่ี มวล.มี
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ให้เป็นประโยชน์ เช่น ทําช่องเคเบิ้ลของ มวล. เป็นต้น  

4) การพิจารณาปรับเปลี่ยนทิศทางของหลักสูตร และควรสร้างหลักสูตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
มวล. โดยในส่วนของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอาจพิจารณาถึงการเจริญเติบโตต่อไปอย่างไรจึงฝาก
เป็นประเด็นให้พิจารณาถึงการเปิดหลักสูตรเวชศาสตร์เครื่องสําอาง วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ และ 
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สปา (Spa) ในขณะท่ีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและสังคมศาสตร์ บางสาขาวิชาท่ีรับนักศึกษาได้
ลดลงจะทําอย่างไรได้บ้าง โดยปัจจุบันหลักสูตรท่ีได้เริ่มได้รับความนิยม เช่น วิศวกรรมการเงิน และการ
ออกแบบแฟชั่น รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดเป็นหลักสูตร ในขณะท่ี มวล. 
เปิดสอนแค่เป็นรายวิชา 

5) ปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะต้องกําหนดเป็นวาระระดับมหาวิทยาลัย และควรสื่อสารให้คน
ในองค์กรได้รับทราบถึงสถานภาพดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์บางท่านไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมี
ความรู้สึกว่าเม่ือนักศึกษาลดลงก็ไปทําวิจัย หลักสูตรไม่มีการปิด แต่ความเป็นจริงแล้วการรับนักศึกษามีการผูก
โยงกับรายได้ของ มวล.ท่ีจะนํามาจัดสรรเป็นเงินเดือนพนักงาน  

6) จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจตั้งเป็นคณะทํางานข้ึนในแต่ละชุดเพ่ือการศึกษา
ในแต่ละเรื่องโดยละเอียด 

จากข้อเสนอตามข้อ 6) มวล.ได้ตั้งคณะทํางาน 1 ชุด และมีหน่วยพัฒนาองค์กรเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณากระบวนการรับนักศึกษา  ประกอบกับท่ีกําลังจะเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2555 จึงได้พิจารณากระบวนการรับนักศึกษาร่วมกัน จากการประชุม
คณะทํางาน 5 ครั้ง ตลอดจนการเสวนาเรื่องชวนน้องมาเรียนท่ี มวล. โดยส่วนกิจการนักศึกษา 1 ครั้ง สามารถ
สรุปแนวทางในการดําเนินการได้ดังตอ่ไปนี ้

ข้อเสนอเพ่ือการดําเนินการระยะสั้น  
1) การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์  

               1.1) การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโดยธรรมชาติของโรงเรียนจะแตกต่างกันในโรงเรียน
ขนาดใหญ่และเล็ก ในภาคใต้อาจเลือกโรงเรียนท่ีสนใจและให้โรงเรียนมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์แนะแนว ตลอดจนการให้รางวัลควบคู่กับการประชาสัมพันธ ์

     1.2) การจัดทีมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
   1.2.1) ทีมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศูนย์บริการการศึกษาเป็นหัวหน้าทีม ขณะเดียวกัน
จะต้องประสานกับสํานักวิชาและผู้ประสานงานหลักสูตร เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
โดยสํานักวิชาจะต้องมอบหมายให้อาจารย์ออกไปแนะนําหลักสูตรให้มากข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลท่ีชัดเจน และอาจจะ
กําหนดเป็น TOR ร่วมกับคณบด ีในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา   

1.2.2) การให้ความสําคัญกับรุ่นพ่ี โดยเลือกรุ่นพ่ีท่ีมีทัศนคตท่ีิดี หรือเลือกรุ่นพ่ีดีเด่น
มาช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องท่ีเป็นภาพลบ เช่น กรณีเรื่องของระบบไตรภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นผลดีในเรื่องของ
การฝึกความอดทน ตลอดจนสนับสนุนสื่อ เอกสารแนะนํา มวล. และของท่ีระลึกให้นักเรียนศิษย์เก่าไปเยี่ยม
โรงเรียน พบครูแนะแนวและแนะนํารุ่นน้อง 
   1.2.3) ใช้ระบบอาจารย์ท่ีเป็นศิษย์เก่า 
      1.3) การปรับรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  (1) ปรับปรุงเว็บไซต์ มวล. เพ่ือให้น่าสนใจ 
(2) จัดทํา Visual Tour หรือการทัวร์ มวล.แบบเสมือนจริง (3) ปรับการรับสมัครออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  (4) ปรับข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ภาพลักษณ์ให้นักเรียน/ผู้ปกครองเข้าใจ
ข้อดีของระบบไตรภาค การเรียนสามารถเรียนจบได้ไม่ยากอย่างท่ีรุ่นพ่ีบอก ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงอย่างท่ีคิด 
ความมีชื่อเสียงในเรื่องแหล่งท่องเท่ียว ท้ังภูเขา ทะเลสวยงาม เมืองพระธาตุ วิถีวัฒนธรรมเก่าแก่ และภาพ
บรรยากาศต่างๆ ภายใน มวล. โดยจัดทําเป็นคลิปวีดิโอทัวร ์มวล. เป็นต้น   

2) การปรับคุณสมบัติการรับสมัคร เช่น รับสมัครนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00  
ข้ึนไป จากเดิมท่ีกําหนดไว้ไม่ต่ํากว่า 2.50 ซึ่งจะทําให้ได้จํานวนผู้สมัครเพ่ิมมากข้ึน 
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  3) การปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ เช่น การใช้คําพูด การคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่ลงลึก
ในเชิงวิชาการ โดยอาจจะจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  4) การแก้ปัญหาการสละสิทธิ์ โดยสาเหตุการสละสิทธิ์ส่วนใหญ่มาจากการสอบได้ในสถาบัน
อ่ืน สําหรับการแก้การสละสิทธิ์สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 
       4.1) มีการติดตาม หรือจัดกิจรรมเก่ียวเนื่องจากนักศึกษายืนยันสิทธิ์ เช่น การติดต่อ
นักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดทําจดหมายแสดงความยินดีจากทาง มวล.อย่างเป็นทางการ    
การจัดค่าย เช่น ค่ายหมอน้อย จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนตามหลักสูตร เป็นต้น 
       4.2) สําหรับจํานวนนักศึกษาสละสิทธิ์ค่อนข้างมากนั้น อาจใช้วิธีรับไว้เผื่อการสละสิทธิ ์

ข้อเสนอเพ่ือการดําเนินการระยะยาว  
  1) การปรับหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ท้องถ่ิน สังคม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือให้สามารถจูงใจ
ผู้เรียนให้สนใจมาเรียนมากข้ึน เช่น หลักสูตรภูมิภาคศึกษา เปลี่ยนเป็นหลักสูตรอาเซียนศึกษา เป็นต้น  

2) การปรับภาพลักษณ์ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน และความโดดเด่นให้กับ มวล. 
      2.1) ด้านการเรียนการสอน 
   2.1.1 ควรกําหนดหลักเกณฑ์ รีรหัส ไม่เกิน 2 ครั้ง เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดว่า
เรียนยาก จบช้า ทําให้ไม่อยากมาเรียน 

2.1.2) ควรจัดการเรียนการสอนในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่จัดนอกเวลามากเกินไปทําให้
นักศึกษาเหนื่อยล้า 

2.1.3) ปลูกฝังคุณลักษณะของนักศึกษา การสร้างจุดเด่น เช่น การตรงต่อเวลา 
ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ เป็นต้น 
                            2.1.4) ควรกําหนดโควตานักศึกษาท่ีจบ ปวช. หรือ ปวส. ในบางหลักสูตรยังมี
นักเรียนสนใจมาเรียนเพ่ิมข้ึน โดยจัดเรียนเสริมพ้ืนฐานให้พร้อมก่อนเรียน 
                          2.1.5) เพ่ิมโควตาผู้มีความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ผู้นํานักเรียน 
โควตาคนด ี เป็นต้น                               
     2.2) ด้านความเป็นอยู ่

2.2.1) ควรปรับปรุงระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาปัจจุบันท่ีจะบอกตอ่ 

2.2.2) ควรแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงท่ีสร้างความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ทําให้ภาพลักษณ์ มวล. เสียหาย 

2.2.3) ปรับปรุงหอพัก อาคารสถานท่ีบริการท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาให้เพียงพอ 
เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีกับนักศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากรุ่นพ่ีจะมีอิทธิพลต่อรุน่น้องค่อนข้างมาก 

3) การจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะรับผิดชอบต่อสังคม (Coperate Social Responsibility : 
CSR) เช่น การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนตามหลักสูตร หรือเปิดบ้าน มวล. (Open House) เป็นต้น เพ่ือให้
นักเรียนและผู้ปกครองมาเยี่ยมชม ขณะเดียวกันจะต้องเตรียมข้อมูลท่ีสามารถใช้อธิบายได้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบไตรภาค รายละเอียดของหลักสูตรเดียวกันท่ีเปิดสอนหลายแห่ง 
โดยจะต้องบอกความแตกต่างหรือจุดเน้นท่ีต่างจากเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคล หรือสถาบันอ่ืน ๆ ได ้
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4) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการดําเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือวิเคราะห์ให้ละเอียดยิ่งข้ึน เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิลําเนาของนักศึกษา เพ่ือทราบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากท่ีไหน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว   
โดยส่วนใหญ่มีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา และส่วนแผนงาน โดยงานวิจัยสถาบันก็นําข้อมูลมา
วิเคราะห์เป็นประจําทุกปี จึงขอให้มีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปรับกระบวนการรับนักศึกษาให้
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี ้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบไตรภาค เป็นต้น 
   

1.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา   
สภา ฯ ขอให้ติดตาม ว่า มวล.ได้พัฒนา/ปรับปรุงในตัวบ่งชี้ท่ีมีผลประเมิน “ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน” และ“พอใช้” หรือไม่ อย่างไร  ท้ังนี้ ในปีการศึกษาต่อไปขอให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ตัวบ่งชี้ท่ีมี
ผลประเมิน “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน”จะต้องมีผลประเมินไม่ต่ํากว่า “พอใช้” และตัวบ่งชี้ท่ีมีผลประเมิน 
“พอใช”้ จะต้องมีผลประเมินฯ ไม่ต่ํากว่า “ด”ี 

ผลการติดตาม  คณะกรรมการ ฯ  พบว่า ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และปรับลด
ตัวบ่งชีล้ง ดังนัน้ การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  
มวล.จึงไม่ได้มีการติดตามเพ่ือพัฒนาผลสําหรับตัวบ่งชี้ท่ีมีการยกเลิก และเป็นตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานอยู่
ในระดับ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” และ “พอใช”้  ดังตัวบ่งชี ้ต่อไปนี้  
           1) ร้อยละของบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2) 
           2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 2.4)   
           3) สัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต่อ
อาจารย์ประจํา (สกอ. 2.5) 
           4)  สัดส่ วนของอาจารย์ประจํ า ท่ีดํ ารงตํ าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย์ (สกอ. 2.6) 
           5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สกอ. 2.9) 
           6) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์        
(สกอ. 2.10) 
           7) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ งมีคุณสมบัติ เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สกอ. 2.13) 
           8) ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือ   
ในฐานข้อมูลระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 4.5) 
           9) มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากร   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 
           10) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 
      ท้ังนี้ ผลการติดตาม พบว่า มวล. ได้มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมุ่งพัฒนาผลท่ีวัดโดยตัวบ่งชีต้่าง ๆ ข้างต้น เช่น   
 
 



๘๗ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

       1. ด้านร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
           มวล. โดยส่วนแผนงาน ได้จัดโครงการ DPL สัญจรเข้าพบหน่วยงานเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มวล. ซึ่งหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการจะมีการจัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่
บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
         2. ด้านสัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจํา 
            สํานักวิชาได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการรับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์และคุณวุฒิสูง 
        3. ด้านสัดส่วนของอาจารย์ประจํา ท่ีดํารงตําแหน่ง อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
                  1) กําหนดแผนงานในระดับสํานักวิชาในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
                  2) มีการจัดอบรมการเขียนตํารา/หนังสือ การเขียนบทความวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
ให้แก่คณาจารย ์
                       3) สนับสนุนค่าตอบแทนให้กับคณาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
                   4) จัดให้มีโครงการค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งทางวิชาการ 2 เท่า 
                   5) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย 
         4. ด้านร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หลังจบการศึกษา 
             มวล. ไดส้่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษามีงานทํา ดังนี ้
                  1) มีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสหกิจศึกษา เช่น 
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา จัดทําคู่มือสหกิจศึกษา และการจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นต้น 
                  2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
                  3) ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1.1.3 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย   
สภา ฯ ขอให้ติดตาม ว่า  มวล.มีบทบาทในการร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยอันสืบ

เนื่องมาจากวิกฤติการณ์ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายปีท่ีผ่านมาของประเทศ เท่าท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพึงทําได ้อย่างไรบ้าง  

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า สภา ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน
ของ มวล. เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2553 โดยได้
ประชุม 4 ครั้ง และ มวล.โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการในด้านต่าง ๆ มีความคืบหน้าดังนี ้

 
 
 



๘๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

1) กิจกรรมท่ีจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
      ๑.1) การสนับสนุนโครงการ “เมืองนครน่าอยู”่  ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการโครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู ่ มีผลดังนี ้ 

           1.1.1)  มีประเด็นท่ีต้องการให้นักวิชาการไปส่งเสริมสนับสนุนการทํางานเพ่ือพัฒนา
เมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่ และให้ขยายผลท่ัวท้ัง จ.นครศรีธรรมราช เช่น  สวัสดิการ การจัดการภัยพิบัติโดย
ชุมชน การจัดการน้ํา เกษตรท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น    
   ๑.1.๒)  มวล. โดยศูนย์บริการวิชาการได้ตกลงเบื้องต้นในการรับสมัชชาสุขภาพ     
จ.นครศรีธรรมราช มาดําเนินการในป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ 

    1.2) การดําเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา 
1.2.1) มวล. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดเสวนาระดมความคิดเห็นจากบุคลากร

ท่ีสนใจทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ได้ข้อสรุป คือ สถาบันวิจัย ฯ จะมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างกลไกขับเคลื่อนเชิง
นโยบายให้เกิดงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงครอบคลุมในส่วนของการจัดระบบ กลไกสนับสนุนนักวิจัย และการจัดระบบ
เชิงงบประมาณรองรับการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี  สถาบันวิจัย ฯ จะได้ประสานให้เกิดชุดโครงการแบบสหสาขาวิจัย 
โดยมีตําบลนําร่อง คือ ตําบลท่าศาลา (เป็นประเด็นเร่งด่วน) นอกจากนี้ มีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้เกิด
การบูรณาการการเรียน/การสอนกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีมากข้ึน  

1.2.2) โครงการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง”     
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สกว. ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒  มีท้ังสิ้น ๑๓ ชุดโครงการ  

1.2.3) สถาบันวิจัย ฯ กําลังปรับปรุงทําเนียบข้อมูลความถนัด/ความเชี่ยวชาญในการ
ทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือให้มีความทันสมัยมากข้ึน  

  1.3) โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 
2554 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการนี้ มวล.ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
โดยอธิการบดี และสถาบนัสมาชิกเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ท้ังนี้ มวล. เป็นสถาบันรับผิดชอบหลักดูแล
พ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรับผิดชอบหลักดูแลพ้ืนท่ี จ.ตรัง 

2) กิจกรรมท่ีจะพัฒนา และดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย 
     2.๑) การขับเคลื่อนไปสู ่Healthy University  มวล. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

สร้างเสริมสุขภาพ ทําหน้าท่ีวางแผน พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน ท้ังนี้ อธิการบดีได้เร่งรัดให้
ดําเนินงานเรื่องนีเ้พ่ือให้มีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยก่อนท่ีจะไปปฏิรูปประเทศ  

     มวล.กําหนดให้กิจกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นหนึ่งใน
มาตรการสําคัญในด้าน “การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสุขร่วมกันภายใต้
หลักการ “Healthy Workplace” ในกลยุทธ์ท่ี 9 “การประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร” ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 “การชื่นชมคุณค่าบุคลากร”     
     2.2) การดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ   มวล.โดยศูนย์บริการวิชาการได้จัดทํา
โครงการในระยะแรก 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “มวล. กับทศวรรษแห่งการปฏิรูปประเทศไทย”  
โครงการ “การจัดการความรู้งานบริการทางวิชาการแก่สังคมและวางแผน/ดําเนินการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของ มวล.” และ โครงการ “วลยัลักษณ์ร่วมเรียนรู้คู่ชุมชน”   



๘๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

   2.3) การพัฒนาเนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนใหม่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ฝ่ายวิชาการ 
และคณะทํางานท่ีเก่ียวข้องของ มวล. ได้พัฒนาเนื้อหาและวิธกีารเรียนการสอนใหม่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งจะ
มีลักษณะเชิงบูรณาการมากข้ึน และมุ่งสร้าง “ความเป็นพลเมือง” และ “สํานึกสาธารณะ” ให้กับนักศึกษา  
ขณะนี้ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบจาก สภา มวล. แล้ว 

     2.4) การจัดทําสารสนเทศอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ/ชํานาญการ ส่วนการเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัย
และพัฒนา และศูนย์บริการวิชาการ กําลังพัฒนาสารสนเทศเก่ียวกับผู้เชี่ยวชาญชํานาญการของอาจารย ์มวล. 

คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานของ มวล. เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้ง ฯ ในการ
ประชุม เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 ได้ให้แนวทาง/ความคิดเห็นในการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุผล
ตามท่ีสภา ฯ และคณะกรรมการวางแผน ฯ กําหนดไว้ สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ได้ดังนี ้
  ๑) การดําเนินการของ มวล. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/สังคมในช่วงท่ีผ่านมา อาทิเช่น 

    ๑.๑) การเข้าไปช่วยแก้ปัญหา (วิจัย/บริการวิชาการ) ให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ปากพนัง และการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

    ๑.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงาน/โครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งให้กับ
ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โครงการ ๖๐ ตําบลทําบัญชีครัวเรือน  โครงการนําร่องเพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่และรายได้ของชาวบ้าน  โครงการเกษตรอินทรยี์ลุ่มน้ําปากพนังและการวิจัยพันธุ์ข้าว เป็นต้น 

    ๑.๓) ศูนย์บริการวิชาการมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งให้กับชุมชน
ใน จ.นครศรีธรรมราช/ภาคใต้ ใน ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) คลินิกเทคโนโลยี มวล. ได้รับโครงการผ่านทางเกษตร
จังหวัดฯ จํานวน ๓ โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านสูงมากและมีแนวโน้มว่างานด้านนี้จะขยายตัว
มากข้ึน และ (๒) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดเสวนา “การจัดทําแผนพัฒนาภาคใต้ยั่งยืน” เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ มวล. เป็นแกนนําร่วมกับ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง จัดเสวนาร่วมกับทุกภาคีในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการจัดการความคิดเห็นท่ีหลากหลายของชุมชน  

  อย่างไรก็ดีพบว่า การดําเนินงานในเรื่องเหล่านี้ยังไม่คืบหน้าเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร ท้ังนี้ 
คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน ฯ เห็นว่า บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ ฯ คือ วางแผน สนับสนุน และ
ติดตามผล การดําเนินการเรื่องนี้ควรจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนมาก่อนท้ังในส่วนท่ีจะดําเนินการภายใน มวล. 
และส่วนท่ีเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และอาจจําเป็นต้องปรับโครงสร้างหรือระบบงานบางอย่างของ มวล.
เพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติตามแผน ฯ อย่างมีประสิทธิภาพได้  หลังจากนั้นจึงนําเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ แนะนํา และสนับสนุนต่อไป เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา ฯ แล้ว เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร
ในการดําเนินการตามแผน ฯ โดยอาจแต่งตั้งคณะทํางานข้ึนมารับผิดชอบต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นรูปธรรม และใหพ้นักงานของ มวล. รวมถึงประชาคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  คณะกรรมการวางแผน ฯ 
เห็นว่า ควรดําเนินการใน ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก คือ “หนึ่ง
มหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” และ (๒) เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล/หน่วยงานภายใน คือ “เมืองมหาวิทยาลัย” โดย
เรื่องแรกจะขับเคลื่อนไปสู่ภายนอก และเรื่องท่ีสองมุ่งขับเคลื่อนภายใน มวล. เสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อย
ขยายไปสูชุ่มชน อ. ท่าศาลา  

คณะกรรมการวางแผน ฯ กําหนดประชุมครั้งต่อไปในช่วงต้นปีงบประมาณ 2555 โดยจะเชิญ
หน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ  และจะนําเรื่อง 
“หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” และ “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” มาพิจารณาร่วมกัน แล้วสังเคราะห์/
จัดลําดับประเด็นสําคัญ ๆ และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเพ่ือพัฒนาต่อยอดในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป    
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1.1.4 การปฏิรูปสภาฯ  
สภา ฯ ขอให้  ติดตามว่า มวล. ได้มีการปฏิรูปสภา ฯ อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ อย่างไร      
ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า สภา ฯ ได้ดําเนินการปฏิรูปสภา ฯ เป็นไปตามกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีของ สกอ. ในด้านธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ดังนี ้ 

 1) การทบทวนบทบาท และความรับผิดชอบของสภาฯ  
1.1) สภา ฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในแผน
อุดมศึกษา ฯ ของ สกอ.  และสภา ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจํา จํานวน 5 คณะ เพ่ือทําหน้าท่ีในเรื่องท่ี
สภา ฯ มอบหมาย หรือพิจารณากลั่นกรอง หรือสนับสนุนการทําหน้าท่ีของสภา ฯ  ได้แก่  คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ    

2)  ท่ีมา/ระบบการคัดเลือกนายกสภา ฯ  กรรมการสภา ฯ/สัดส่วนของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการคัดเลือกอธิการบดี  

 2.1) การคัดเลือกนายก ฯ และกรรมการ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามข้อบังคับ มวล. 
ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฯ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม/การเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมของประชาคม มวล. โดยองค์คณะของสภา ฯ มี 19 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภา ฯ อธิการบดี   
(โดยตําแหน่ง) กรรมการ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่าน กรรมการฯ ซึ่งเลือกจากสภาวิชาการ 2 ท่าน และ 
กรรมการ ฯ ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจํา 3 ท่าน ดังนั้น สัดส่วนของกรรมการ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จะมากกว่า
กรรมการ ฯ ท่ีเป็นบุคลภายใน มวล. จํานวน 2 เท่า ( 13 : 6) 

2.2)  การคัดเลือกอธิการบดี เป็นไปตามข้อบั ง คับ มวล.  ซึ่ ง มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา ฯ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม มวล.ในการกําหนดสถานภาพความ
ต้องการ/ทิศทางการพัฒนา มวล. คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของอธิการบดี และการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมท้ังมีการประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 

3) การมีสํานักงานของสภา ฯ  และมีเลขานุการสภา ฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา  
มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ฯ  และมีการจัดตั้งสํานักงานสภาฯ ภายใต้

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ (มีหัวหน้า
สํานักงานสภา ฯ 1 คน และพนักงาน 2 คน) 

4) การสร้างระบบการจัดวาระการประชุมสภาฯ 
4.1) เรื่องท่ีจะนําเข้าสู่วาระการประชุมเป็นระบบ มีความชัดเจน เนื่องจากมี

คณะกรรมการประจําของสภา ฯ ทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองก่อน 
4.2) เรื่องท่ีบรรจุเป็นวาระ ฯ ทุกเรื่องจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายกสภา ฯ 
4.3) ฝ่ายเลขานุการสภา ฯ ทําหน้าท่ีกํากับดูแลเรื่องท่ีจะบรรจุเป็นวาระการประชุม      

ทุกเรื่องให้เป็นไปตามข้ันตอนและกําหนดเวลา  จึงสามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการสภา ฯ   
ได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ 5 วันทําการ 

4.4) ในแต่ละปสีภา ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้กําหนดหัวเรื่องวาระเชิงนโยบายไว้ก่อน
ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ก่อนเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาในปีงบประมาณ 
2554 เรื่องท่ีจะนําเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาให้แนวนโยบายตามลําดับความสําคัญ เช่น แนวทางการรับ



๙๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวนและคุณภาพของอาจารย์ การพิจารณาทบทวนระเบียบ ข้อบังคับของ 
มวล. ให้เหมาะสมมากข้ึน นโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้งโรงพยาบาลของ
มวล. ทิศทาง/แนวนโยบายด้านการวิจัย และการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต เป็นต้น   

4.5) ในการประชุมจะไม่มีการแจกเอกสารในท่ีประชุม และไม่มีการเสนอเรื่องนอก
ระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นเรื่องท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

4.6) มีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งล่วงหน้าให้กับ
คณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ก่อนวันประชุม ประมาณ 5 วันทําการ จึงทําให้ประหยัดกระดาษได้มาก 

การจัดระบบการประชุมและอํานวยการประชุมข้างต้นทําให้การประชุมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะการลดเอกสารวาระการประชุมได้
อย่างมาก รวมถึงเกิดการประสาน ร่วมมือ และมีความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับสภา ฯ  

5) การติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏบัิติตามมติของสภาฯ  
 5.1) เลขานุการสภา ฯ ได้รายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติของสภา ฯ ต่อ  

ท่ีประชุมสภาฯ  ในการประชุมครั้งถัดไป เป็นประจําทุกครั้ง 
 5.2 ตามระเบียบ มวล. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน 

และการตรวจสอบภายใน ฯ กําหนดให้คณะกรรมการ ฯ จัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ มวล. ต่อสภา ฯ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ณ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ (ภายในวันท่ี 15 
พฤษภาคม)  และ ณ สิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน) ท้ังนี้ ในรายงาน ฯ จะมีการติดตามผล
การดําเนินงานตาม มติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภาฯ และคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ 
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ทุกครั้ง 
  6) ด้านอ่ืน ๆ    
   6.1) การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันระหว่างสภาฯ และผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาศึกษา
ทบทวนการดําเนินงานของสภา ฯ  สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
   6.2) การประชุมประจําปี ระหว่าง สภา มสธ.  สภา มทส. และสภา มวล.   

6.3) สภาฯ ได้วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา ฯ  แบบประเมินผล/
เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับการประเมินตนเองของสภา ฯ และได้ประเมินผล ฯ ประจําป ี2553 เสร็จเรียบร้อย 

6.4) กรรมการสภาฯ ได้เข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตร “การปฏิรูปสภา ฯ และบทบาท
หน้าท่ีของกรรมการสภา ฯ”  

6.5) เลขานุการสภา ฯ และหัวหน้าสํานักงานสภาฯ ได้เข้าสัมมนาหลักสูตร “การ
ปฏิรูปสภา ฯ และบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการสภา ฯ” ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ   

6.6) หัวหน้าสํานักงานสภา ฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการ
อุดมศึกษา รุ่น 6” ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ   

 

    1.2 ประเด็นท่ีสภา ฯ ได้เคยแสดงความห่วงใย ในการประชุมสภา ฯ ก่อนปีงบประมาณ 
2553 จํานวน  5 ประเด็น ได้แก ่
    1.2.1 ความเปน็สากล    
    มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) ปรับหลักสูตร/สื่อการสอน
ให้มีความเป็นสากลมากข้ึน (2) เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องรองรับเพ่ือความเป็นสากล (3) จัด
ให้มีการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นักศึกษา และรณรงค์
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ให้มีนักศึกษา/ผู้เรียนจากนานาชาตมิากข้ึน รวมท้ังด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4) จัดกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีการลงนามใน MOU ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม และ (5) กิจกรรมอ่ืน ๆ  
  ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2554  มวล.ได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 อาทิเช่น 
                      1) ได้จัดทําตัวชี้วัดความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active  Learning  และความเป็นสากล พร้อมท้ังขอให้สํานักวิชาจัดทําโครงการ/
แผนงาน/ กิจกรรมตามกลยุทธ์ดังกล่าว     
                      2) ไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายวิชาพิเศษสําหรับนักศึกษานานาชาติ เพ่ือให้รู้จักภาษาไทย 
สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาไทยง่าย ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
                      3) ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารไปแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
     4) อนุมัติให้บุคลากรท้ังสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ ฯ  และนักศึกษาไปดูงานท่ีเก่ียวข้อง   
ในต่างประเทศ  รวมถึงอนุมัติให้อาจารย์ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมต่าง ๆ ในต่างประเทศ  
                      5) มีนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 3 คน และมีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (In-bound)  5 โครงการ  มีนักศึกษา In-bound 89 คน  
                      6) ได้จัดโครงการ In-country Program มีนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน จํานวน 17 คน    
ไปศึกษา ณ Chongching University ประเทศจีน 
                      7) ได้จัดโครงการเชิญให้อาคันตุกะชาวต่างประเทศ เพ่ือเชิญชวนให้นักวิชาการชาว
ต่างประเทศมาเยือน มวล. และดําเนินกิจกรรมทางวิชาการกับสํานักวิชาเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยในอนาคต 
ทําให้บรรยากาศทางวิชามีความหลากหลาย และเป็นสากลมากข้ึน 
                      8) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
ประเทศอินเดีย และส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ (อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และ
สิงคโปร)์  12 คน และรับนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA 1 คน เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาใน มวล.  
                      9) ปัจจุบัน มวล. มีจํานวน MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ท้ังหมด 18 ฉบับ 
คิดเป็นจํานวน MOU ท่ี Active ร้อยละ 83.30 ต่อจํานวน MOU ท่ีลงนามท้ังหมด  
 

1.2.2 การเป็น Residential University และหอพักนักศึกษา  
มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงให้ มวล.เป็นท่ี

เรียนรู้ อยู่อาศัย อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ือรองรับการขยายตัวของจํานวนนักศึกษา บุคลากร และ  
ผู้มาพักอาศัย/ทํากิจกรรมร่วมกับ มวล. (2) การให้นักศึกษาส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพัก มวล. (3) การพัฒนา
ปรับปรุงหอพักให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่อาศัย และเอ้ืออาทร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในหอพัก รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายใน มวล. (4) การปรับปรุงสถานท่ีจําหน่ายอาหารบริเวณหอพักให้ถูกสุขลักษณะ  (5) การจัดระบบการ
ดูแลนักศึกษาโดยท่ีปรึกษาหอพัก (6 )การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ/กีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ (7) กิจกรรมอ่ืนๆ  

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2554  มวล. ได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553  ดังนี ้



๙๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

มวล.มีเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยโดยได้จัดสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศให้เป็นชุมชนศูนย์กลางการเรียนรู้ อยู่อาศัย และใช้ชีวิตอย่างเอ้ืออาทรแก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ได้สร้างหอพักไว้รองรับนักศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และจัดสภาพแวดล้อม
ของท่ีพักอาศัยให้คล้ายกับบ้าน ส่งเสริมนักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ และช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ผลการ
ดําเนินงานสู่เป้าหมายข้างต้น อาทิเช่น  
  1) เพ่ิมความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยการใช้รถจักรยานใน 
Covered Walk Way การจอดรถในลานจอด การเพ่ิมแสงสว่างตามท้องถนนในเวลากลางคืน เป็นต้น รวมถึง
จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เข้มแข็งมากข้ึน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ. ท่ีเข้มงวด ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ณ จุดสําคัญภายในหอพัก และบริเวณ
ทางเข้า-ออกหอพัก ครบท้ัง 13 หอ     
      2) มีหอพัก 13 หลัง รองรับนักศึกษาได้ประมาณร้อยละ 75 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
ส่วนนักศึกษาท่ีเหลือจะพักอาศัยท่ีบ้าน หรือพักท่ีหอพักเครือข่าย ในส่วนของหอพักภายใน มวล. ได้จัดระบบ
การดูแลนักศึกษาโดยท่ีปรึกษาหอพักเป็นพ่ีเลี้ยงหรือครูให้คําปรึกษา แนะนําการใช้ชีวิต ดูแลเรื่องสุขภาพ 
บริการยาสามัญประจําบ้าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการรถพยาบาล และจัดโครงการหอพักสะอาด ร่มรื่น 
และโครงการหอพักสีขาวอย่างต่อเนื่อง    
     3) จัดระบบ/พัฒนาการซ่อมบํารุงหอพักอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ของ
นักศึกษาเพ่ือให้บริการท่ีรวดเร็วมากข้ึน  ทาสีภายในหอพัก 2 หลัง จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ทดแทนทุกหอพัก 
ตกแต่งเปลี่ยนผ้าม่านในห้องกิจกรรมรวมในหอพัก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์เอกสารประจําหอพัก
ทุกหลังเพ่ือให้บริการนักศึกษาท่ีสะดวกสบาย และรวดเร็วมากข้ึน  รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพัก/ราย
รอบให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าอยู่อาศัยน่าเรียนมากข้ึน และได้สร้างศาลาเรียนรู้ 16 หลังแล้วเสร็จ ซึ่งมี
อินเทอร์เนต็ระบบ Wireless และระบบไฟฟ้าเชื่อมถึงท้ังหมด   
          4) จัดมุมรับแขกและห้องพักรับรองผู้ปกครองทุกหอพัก และปรับปรุงพ้ืนท่ีว่าง/ห้องว่างใน
หอพักให้เป็นมุมสําหรับทบทวนวิชาเรียน ห้องอ่านหนังสือ ห้องรีดผ้า คอมพิวเตอร์กลาง ฯลฯ รวมท้ังออก
ระเบียบการใช้ห้องท่ีเป็นกติกาจากประชาคมชาวหอ  จัดทําตู้แสดงความคิดเห็น จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกฎ ระเบียบท่ีควรรูฯ้ลฯ และรณรงค์หอพักสีขาว  
      5) ปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาหารกลางคืนโดยก่อสร้างหลังคาคลุม ปรับปรุงเวที ติดตั้งเครื่อง
เสียง/อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้าแผง
ลอยให้สวยงาม จัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีสแตนเลส สวยงาม ทนทานการจัดสถานท่ีให้ถูกสุขลักษณะ รองรับ
การใช้งานได้มากข้ึน และจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าร้านอาหารเพ่ือพัฒนาการให้บริการให้เป็นท่ี
ประทับใจของผู้บริโภค รวมถึงการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  การตรวจร่างกายผู้ประกอบการ  
       6) ส่งเสริมให้งานให้คําปรึกษาและแนะแนวเป็นงานท่ีดําเนินการคู่ขนานกับงานวินัยนักศึกษา
และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีแนวทางว่า“นักศึกษาท่ีมีความผิดและถูกลงโทษจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีก่อให้เกิดความผิดนั้นด้วยโครงการพัฒนาตนเอง และบําเพ็ญประโยชนต์ามหลักการ/วิธีการทางจิตวิทยา”  
    7) ส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษาในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดกิจกรรมในช่วงปรับความรู้ข้ันพ้ืนฐานแก่นักศึกษาใหม่  การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ รวมท้ังร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับจังหวัด และเครือข่ายภาคใต้ตอนบน 
กิจกรรมท้ังหมดจะบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบโดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา 
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     8) จัดระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทุกรูปแบบอยู่ในรูปของคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาระบบกลางของ มวล.และเร่งรัดจัดสรรทุนอย่างถูกต้องเป็นธรรม ท่ัวถึงท้ังทุนภายใน/ภายนอก
เพ่ือไม่ให้นักศึกษาประสบปัญหาเรื่องเงิน และมีโครงการสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษาทุนให้เป็นผู้เห็น
ส่วนรวม มาก่อนส่วนตน     

 

1.2.3 การประชาสัมพันธ์   
   มวล. ไดกํ้าหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ
แบบบูรณาการท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเฉพาะกิจ  (2) การเน้นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน       
ในกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ (3) การประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถ่ิน สื่อมวลชนในกิจกรรม
ต่าง ๆ  (4) การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง มวล. กับบุคลากร และนักศึกษา  และ   (5)  สร้างระบบ
และกลไกรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มวล. ได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอ้ย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 อาทิเช่น 

1) มวล. ได้ใช้สื่อแบบบูรณาการ  เช่น สื่อมวลชน เว็บไซต์  Social Media  นิทรรศการ    
สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ มวล. ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเผยแพร่ข่าว
ทางด้านวิชาการ/วิจัยของ มวล. เพ่ือสร้างการรับรู้ในศักยภาพด้านงานวิจัย โดยเผยแพร่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง (หน้าข่าวการศึกษา และหนังสือพิมพ์มติชน) และนํามาเผยแพร่อีกครั้งทางเว็บไซต์ของ มวล.   
จดหมายข่าว “สารวลัยลักษณ์” และเผยแพร่ทางรายการวิทย/ุโทรทัศน์ของ มวล. รวมถึงพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
ให้ผู้สนใจเปิดชมยอ้นหลัง และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาจํานวน 12 สถานี
ท่ัวประเทศ  สถานีวิทยุชุมชน จํานวน 30 สถานี และกองทัพภาคท่ี 4 จํานวน 11 สถาน ี
     2) สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาคเพ่ือเผยแพร่ข่าว เช่น “ศูนย์ข่าว
พลเมือง” สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  “ครอบครัวข่าว 3”  สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เป็นต้น 
      3) จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน เช่น The Nation Group เป็นต้น 
      4) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปยัง Social Media เพ่ือให้ถึงนักเรียนชั้นมัธยมปลายโดยการเปิด 
Facebook  เพ่ือสื่อสารแบบ Interactive  
      5) ร่วมจัดนิทรรศการ/กิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์ มวล. ท้ังส่วนกลางและ
ภูมิภาค โดยขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่าย และสร้างเครือข่ายใหม่ ร่วมงานตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา งานวันสัปดาห์วิชาการ  งานมหกรรมการศึกษา  งานวันมัธยมศึกษา เป็นต้น 

     6) ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์และทําข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การแถลงข่าว และ 
Press Tour การเข้าร่วมกิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ ของสื่อมวลชน ท้ังนี้ เพ่ือผลได้ในแง่การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ของ มวล.  และได้จัดทําสื่อเฉพาะกิจเพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดประกวด    
พรีเซ็นเตอร์ของ มวล. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีชนะการประกวด เป็นสื่อบุคคล และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ
ถ่ายภาพเพ่ือใช้ทําสื่อสิ่งพิมพ์       
     7) ไดต้้อนรับคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมาเยี่ยมชม มวล. และได้การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา หน่วยงาน
ราชการ และเอกชน รวมถึงการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ กฐินพระราชทานของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานวันเด็กแห่งชาต ิเป็นต้น  
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8) จัดทําข่าวรายวัน ปฏิทินกิจกรรม ข่าวจากภายนอก เผยแพร่ทางเว็บไซต์ มวล. ข่าวติด
ประกาศ และรายงานผลการดําเนินงานของ มวล. ในรูปของการบอกกล่าวจากอธิการบดี โดยตรง เผยแพร่ทาง 
Intranet  ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 

 
1.2.4 ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   

มวล. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ ประกอบด้วย (1) สํารวจ และวิเคราะห์
ระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เป็นไปตามหลักการของ
ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (2) หารือและขอคําแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
และนําไปสูค่วามเข้าใจร่วมกันในระดับองค์กร  (3) สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร/พนักงาน ผ่านช่องทาง/วิธีการ
ท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าใจ เข้าถึง และพร้อมท่ีจะดําเนินการตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้านํา กล้าทํา กล้าเปลี่ยนแปลง เป็น
นักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพ นั้น 

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2554  มวล.ได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 เพ่ือให้ มวล.บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วข้ึน 
ตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  อาทิเช่น 

1) ได้พยายามดําเนินการตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าการดําเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของ มวล. ไม่มีปัญหาอุปสรรค    
ท่ีสําคัญ  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ จะเก่ียวข้องกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีหน่วยงานราชการใช้
บังคับและพยายามนํามาใช้กับ มวล.ด้วย ในเรื่องนี้ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) 
เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ    
ทุกแห่งเพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตลอดมา โดย ทอมก.ได้แต่งตั้ง
คณะทํางานชุดต่าง ๆ  เพ่ือศึกษา ติดตามกรณีท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนวทางยับยั้ง ปรับปรุง แก้ไขไม่ให้แนว
ปฏิบัติของทางราชการมาเป็นปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
      2) ได้ดําเนินการในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
                       2.1) ความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 
                               สภา ฯ ได้ออกระเบียบ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 ซึ่งตามระเบียบ ได้นิยาม    
คําว่า ครุภัณฑ์ หมายถึง “สิ่งของท่ีมีราคาในขณะท่ีได้มากเกินกว่า 10,000 บาท ข้ึนไปต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ซึ่งโดยปกติ มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานยืนนานเกินกว่า 1 ปีข้ึนไป ยกเว้น สัตว์ใหญ่ ให้ถือเป็น
ครุภัณฑ์ ตั้งแต่วันท่ีได้มานั้น” จากนิยามดังกล่าว พบว่า ในปี 2554 มีรายการพัสดุ ซึ่งเดิม เป็นครุภัณฑ์ได้
เปลี่ยนสถานะไปเป็นวัสดุถาวร เนื่องจากราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10,000 บาท ทําให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อ/สั่งจ้างในวงเงินท่ีได้รับมอบอํานาจจาก มวล.สามารถดําเนินการจัดซื้อรายการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้อง
ส่งใบขอซื้อ/จ้าง (PR) ผ่านส่วนพัสดุ และเบิกจ่ายท่ีส่วนการเงิน ฯ ได้เลย ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ทําให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  ในขณะเดียวกัน มวล.ต้องมีมาตรการปิดช่องโหว่ท่ีเกิดจากการ         
ท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีตั้งไว้ด้วย 
            2.2 จํานวนและคุณภาพอาจารย ์

         สภา ฯ ได้ให้นโยบายว่า มวล.ควรใช้ความได้เปรียบในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐไปแก้ปัญหาเรื่องจํานวนและคุณภาพอาจารย์ โดยขอให้ดําเนินการอย่างจริงจัง และเป็นระบบ
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนๆ ได้  แนวทางท่ีสภา ฯ ให้ไว้ ได้แก่ (1) จะต้องมีวิธีการท่ี
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เหมาะสมในการเสาะหาอาจารย์ท่ีดีและเก่งเพ่ือมาทําวิจัยในทิศทางท่ี มวล. ต้องการไปสู่ความเป็นเลิศ (2) การ
ทําให้ มวล.น่าอยู่ เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะจูงใจให้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพมาทํางานท่ี มวล. มากข้ึน เข่น การสอนท่ี
สอดคล้องกับทิศทางของ มวล. ท่ีต้องการความเป็นเลิศ รายได้ท่ีมีท้ังรายได้ประจําและรายได้จากการทําวิจัย  
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ เป็นต้น และ (3) ภารกิจสําคัญท่ีต้องทําให้ได้ คือ การคัดเลือกคณาจารย์ท่ีมี
ความสามารถ แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรต้องพิจารณาท้ังปริมาณและคุณภาพ และอาจารย์จะต้องผ่านการ
ทดสอบสอน   

3) คณะกรรมการ ฯ ได้เชิญผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าท่ี สตง. ภูมิภาคท่ี 14  มาประชุมหารือ  
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม  ๒๕๕๔   
  4) ได้สร้างความเข้าใจในหลักการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

 1.2.5 การประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ  ความสําเร็จ  ความก้าวหน้า  ผลงานที่สร้างความ
ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึง ปัญหา อุปสรรค นับแต่เร่ิมก่อตั้ง 

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่า ในปีงบประมาณ 2553 มวล.ได้แต่งตั้งคณะทํางาน
จดัทําหนังสือประวัติ มวล. และคณะกรรมการประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ ความสําเร็จ ความก้าวหน้า ผลงานท่ี
สร้างความภาคภูมิใจของ มวล. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนครบ 20 ปี ทําหน้าท่ีศึกษา ค้นคว้า และจัดหาสารสนเทศ
เพ่ือนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์  และบทสรุปความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ครบ 20 ปี โดยท้ัง 2 ชุดได้
ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ข้อมูลแล้วร้อยละ 80 อยู่ในรูปของเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และ
จะรวบรวมเพ่ิมเติมจนครบ 20 ปี ในวันท่ี 29 มีนาคม 2555  โดยในข้ันต้นจะจัดทําเป็นรายงาน และพัฒนาสู่
หอจดหมายเหตุไว้ท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หลังจากนั้นจะสรุปประมวลผลงาน/ความสําเร็จ         
เชิงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มวล. และผลกระทบท่ีมีต่อ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ 
(โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน) ตลอดจนประเทศไทย 

ในปีงบประมาณ 2554 มวล.ได้จัดทําเอกสาร “สารสนเทศ 18 ปี มวล.” ซึ่งประมวลข้อมูล
วิวัฒนาการความสําเร็จ ความก้าวหน้า ผลงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจของ มวล. และปัญหาอุปสรรค นับตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 255๓ เสร็จแล้ว และจัดทําเป็นหนังสือ “12 นักษัตรครึ่ง 18 ปี มวล.” จํานวน 330 
หน้า มอบให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
โล่กิตติการ โล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น ฯ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554  สารสนเทศท่ีได้ประมวลรวบรวมไว้ 
ประกอบด้วย (1) จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดรับนักศึกษา (2) จํานวนนักศึกษา (3) ผู้สําเร็จการศึกษา และ
ประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต  (4) บุคลากร (5) งบประมาณ  (6) อาคารสถานท่ี  (7) ผลงานเด่นและ
รางวัลท่ีได้รับ และ (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ขณะนี้ กําลังประมวลข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
ในส่วนของปี พ.ศ. 2554- 2555 ดังนั้น คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยทันเวลาตามท่ีกําหนดไว้คือก่อนเดือน
มีนาคม ๒๕๕๕ 
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2. ด้านการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภาฯ และ
คณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ    

คณะกรรมการ ฯ ได้รวบรวมประเด็นมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากฝ่ายเลขานุการ
สภา ฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นท่ีมีความสําคัญใน
เชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของ มวล. ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ไว้และติดตามผลว่า มวล.ได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 
     ในปีงบประมาณ 2554 มีมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จํานวน 25 ประเด็น และท่ีสืบเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2553 จํานวน ๒๐ ประเด็น  จากการติดตาม พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มวล.ได้
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว จํานวน 20 ประเด็น เชน่ แนวทางในการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้มาซึ่งนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับ มวล. การกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการและเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  การปรับกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  การปรับเงินเดือน/
โครงสร้างเงินเดือน และระบบสวัสดิการของพนักงาน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์ บทบาทของ มวล. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น  โดยมีจํานวน 5 ประเด็นท่ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการ เช่น เรื่องสืบเนื่องจากกรณีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการให้บริการ
ทางวิชาการและวิจัยแก่สังคม  การประมวลข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดฯ ของ มวล. การจัดทํา 
(ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมบุคลากร มวล.   การปรับแก้ไขระเบียบ ฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ฯ เป็นต้น  อนึ่ง สําหรับท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 มวล.ได้ดําเนินการครบแล้วท้ัง 20 
ประเด็น มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1 ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

 

คณะกรรมการ 
รวม

ประเด็น 
ได้ดําเนินการแล้วตามมติ 
ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

กําลัง
ดําเนินการ 

สภามหาวิทยาลัย 12 10 2 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๐ ๐ ๐ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๘ 6 2 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

๒ ๑ ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3 3 ๐ 
รวม 25 2๐ 5 

 

 คณะกรรมการ ฯ พบว่า  มวล. ได้ดําเนินการ และ/หรือกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. สภามหาวิทยาลัย 
     1.1 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน 10 ประเด็น ได้แก่  

1.1.1 แนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้มาซึ่งนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ/
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับ มวล. ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้ว อาทิเช่น 
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1) มวล.ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาท่ี มวล.ต้องการไว้ชัดเจนคือ นักเรียน
ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเทียบเท่า โดยเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลักใน จ.นครศรีธรรมราช 
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้  และนักเรียนจากภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวท้ังประเทศ 
         2) มวล.ได้เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมของสํานักวิชาศิลปศาสตร์  2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
รัฐศาสตร์ และหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ 
         3) มวล. โดยศูนย์บริการการศึกษา ได้นําเรื่องการวางระบบการศึกษาของ มวล. 
หารือในท่ีประชุมบริหาร และสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้แนวทางในการดําเนนิการแล้ว  
        4) มวล. โดยศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสํานักวิชา ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วน
กิจการนักศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับ
โรงเรียนและนักเรียนใน จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง   
        5) มวล. ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
ในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
   1.1.2 บทบาทของ มวล. ในการสนับสนุนแก้ไขความขัดแย้ง และปฏิรูปประเทศไทย 
(คณะกรรมการ ฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานในประเด็นนี้ไว้ในส่วนของประเด็นท่ีสภา มวล.ให้ความสนใจ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 ข้างต้นแล้ว) 

1.1.3  การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  :   
1) ในการเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทุกครั้ง มวล.

ได้ขอให้อาจารย์ผู้เสนอขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จัดทําเอกสารความคาดหวังท่ีจะทําประโยชน์
ด้านวชิาการแก่สํานักวิชา/มวล./ภาค/ประเทศชาติในอนาคต เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของสภา ฯ และคณบดี
ได้นําเอกสารความคาดหวัง ฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง     

2) มวล. ได้ปรับข้ันตอนของการประสานงานและการติดตามให้กระชับและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เว้นแต่ในส่วนท่ีข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2551 กําหนดไว้และไม่อาจละเว้นท่ีจะปฏิบัติได้ โดยกําหนดช่วงเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการ คือ การแต่งตั้ง
และทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) ใช้ระยะเวลา 3 เดือน การประเมินโดย 
Reader ใช้ระยะเวลา 2-5 เดือน และการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใช้ระยะเวลา 4 เดือน 
        3) มวล. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มาซึ่งตําแหน่งทางวิชาการ เช่น    
(1) มีข้อมูลท่ีใช้ในการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แนะนําการเตรียมผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  (2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยมวล.
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน และลดเวลาของการเสนอรายวิชาต่างๆ ให้น้อยลง และจัดให้มี
การลาเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
  1.1.4 โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน : มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  ให้บริการทางด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีความถูกต้องเชื่อถือได้  ค้นหาโจทย์วิจัยและโครงการ
บรกิารสังคมท่ีตรงกับความถูกต้องของชุมชน และเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ชุมชน มีปณิธานเพ่ือมุ่ง
เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้มีฐานะเป็น 
“ร้านยาคุณภาพ” และมีรูปแบบการบริหารงานแบบโครงการวิสาหกิจ   
  1.1.5 สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล : มวล.ได้ลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2554 
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  1.1.6 ภาวะน้ําท่วม และบทบาทของ มวล. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่าง
มีนาคม-เมษายน 2554 : มวล. ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือฯ ดังนี ้

1) ด้านสังคม ได้แก่ (1) การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน คือ การจัดทําข้าวกล่อง
และน้ําดื่ม การแจกถุงยังชีพ น้ําดื่ม เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ และยารักษาโรค  (2) การช่วยเหลือ ซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัย และสาธารณูปโภค (3) การดูแลสุขภาพ ได้ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีให้บริการแพทย์/
พยาบาลตรวจรักษาประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อ.ปากพนัง อ.นบพิตํา และ อ.สิชล  จัดทําโครงการวิจัยภาวะ
สุขภาพ การรับรู้ การปรับตัว และได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยพิบัติฯ  และสํานักวิชาเภสัช
ศาสตร์ผลิตยาแก้คันและรักษาโรคน้ํากัดเท้าแจกจ่ายผู้ประสบภัย  (4) การทํามาหากิน คือ ออกหน่วยให้
ความรู้แนะนําเกษตรกร เพ่ือฟ้ืนฟูยางพาราและพืชผลท่ีเสียหายจากน้ําท่วม 

2) ด้านการจัดการระบบน้ําและการเฝ้าระวังสภาพภูมิประเทศ  
3) ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย โดยจัดอบรมอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่น

เครือข่ายเตือนภัยประจําหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิทยุเฝ้า
ระวังภัยพิบัติ จ.นครฯ  

4) ด้านการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับบริจาคเงิน จํานวนท้ังสิ้น
1,139,595.60 บาท รวมท้ัง สิ่งของนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5) ด้านการวางแผนจัดการน้ําและป้องกันอุทกภัยภายใน มวล. ได้แต่งตั้ ง
คณะทํางานวางแผนจัดการน้ําและป้องกันบรรเทาอุทกภัย มวล. และจัดทําแผนงานโครงการป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมในพ้ืนท่ี มวล.    
  1.1.7 การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี มวล.กําลังเผชิญอยู่ท้ังภายใน และภายนอก :  
อธิการบดีได้จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนา มวล. (พ.ศ. 2554-2558) สู่ “มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทย
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในสภาพแวดล้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (To Be a Top Ranked 
University in Thailand, Benefiting the Country Development within the AEC Environment)”   
ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และจะนําไปสู่การพัฒนา มวล. ในอนาคต
โดยเฉพาะในระยะเวลา 4 ปีหลังจากนี้ และเสนอท่ีประชุมบริหาร มวล. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมแล้ว 
หลังจากนั้นจะจัดสัมมนาร่วมกันเพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มวล. ต่อไป 
  1.1.8 จํานวนและคุณภาพอาจารย์  : มวล.ได้ให้ความสําคัญเรื่องจํานวนและคุณภาพ
อาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ใช้ความได้เปรียบในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปแก้ปัญหาเรื่อง
จํานวนและคุณภาพอาจารย์ ซึ่งมีการดําเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนได ้

1.1.9 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน มวล.  : คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ปรับ  
แก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ และนําเสนอสภา มวล.เพ่ือ
เห็นชอบให้ออกระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน มวล. พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันท่ี 26 กันยายน 2554  
  1.1.10 การปรับเงินเดือนและการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
พนักงานและลูกจ้าง มวล.  :  มวล.ไดป้รับเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2554 ในอัตราร้อยละ 5  
เท่ากันทุกอัตรา และมีแนวทางช่วยเหลือพนักงานระดับล่างท่ีได้รับการปรับเงินเดือนไม่ถึง 1,000 บาท ให้ปรับ
เป็น 1,000 บาท เท่ากัน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป  โดยให้ใช้เงินสํารองจ่าย
ของ มวล. ไปก่อน   
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         1.2 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่  
1.2.1 เรื่องสืบเนื่องจากกรณีสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการให้บริการทาง

วิชาการและวิจัยแก่สังคม  สภา ฯ มีความเห็นว่า มวล.ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลควรนําเรื่องเสนอต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตีความ หากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอย่างไร มวล.ก็ถือปฏิบัติตามนั้น ท้ังนี ้
ขอให้อธิการบดีจัดตั้งคณะทํางานข้ึนมา เพ่ือทําหน้าท่ีเขียนเรื่องโต้แย้งเก่ียวกับข้อกฎหมายสําหรับกรณีนี ้   
แล้วเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือวินิจฉัยต่อไป ซึ่ง มวล.ได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาข้อกฎหมาย
กรณี ฯ ดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ  

 1.2.2 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้บริหาร  : สภาฯ ขอให้เชิญบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหาร มาเสวนากับสภา ฯ เพ่ือจะได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพ่ือผู้บริหารจะ
ได้นําไปพัฒนา/ปรับปรุงการทํางานต่อไป ซึ่งเลขานุการสภา ฯ ได้เชิญผู้บริหาร (คณบดี) มาเสวนากับสภา ฯ 
ในการประชุม ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2554 
 

 2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (ไม่มี) 
 

 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
๒.1 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน 6 ประเด็น ได้แก่ 

   ๒.1.1 มวล. ได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตําแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553  
   ๒.1.2 มวล. ได้นํา (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอสภา มวล. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 25๕4 
   ๒.1.3 มวล. ได้ออกประกาศ ฯ เรื่องอัตราเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2554 และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีงบประมาณ 2554 ในเดือนเมษายน 2554      
   ๒.๑.๔ มวล. ได้นํา (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 
2554 เสนอสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน 2554 
   2.1.5 นโยบายการบริหารงานบุคคล  : 
    1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขอให้ มวล.เตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบ 
การระดมความคิดเห็นเรื่องการปรับกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ระหว่างประธานกรรมการฯ คณะผู้บริหาร 
และตัวแทนพนักงาน ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีต่อเนื่อง 
และมีแผนยุทธศาสตร์ ท่ีชดัเจน  การข้ึนเงินเดือนและการปรับเงินเดือนให้เป็นเชิงรุก  นโยบายพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ ของ มวล. เป็นต้น ซึ่ง มวล.ได้ประชุมหารือเรื่องนี ้
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2554 และได้นําข้อสรุปไป ดําเนินการ ดังนี้ (1) นําเสนอท่ีประชุมบริหาร เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน 2554 (2) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในระบบกระดานข่าว Intranet และ (3) รายงาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทราบ 
    2) กรอบนโยบายการบริหารงานบุคคล  : มวล.ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
และผู้บริหาร โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้นําและอบรมความเป็นผู้นํา ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี และจัด
สัมมนา HRD, HRM ให้กับผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 6-8 กรกฎาคม 2554 จัดทําแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โดยหน่วยพัฒนาองค์กร จัดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้างทูตวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของ มวล.และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรตาม
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แผนพัฒนาองค์กรอยู่เป็นประจํา  และจัดทําแผนเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร โดยใช้ Competency Based   
ในการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนาบคุลากร 
   2.1.6 มวล. ได้ออกประกาศ ฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเข้าศึกษา
ใน มวล. พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2554 และมีผลบังคับให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  
    

2.2 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่ 
1.2.1 มวล.ไดจ้ัดทํา (ร่าง) ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบุคลากร มวล. 

และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ /คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ พิจารณาในเบื้องต้น และได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2550 กับสถาบันอุดมศึกษา 
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554   

        คณะกรรมการ ฯ ท้ัง 2 คณะได้ประชุมร่วมกันเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 
และขอให้ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นําเสนอสภา ฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําของสภา ฯ ข้ึนมา 1 คณะ  
เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือปรับปรุง แก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ของ มวล. 
โดยรวมถึงระเบียบฉบับนีด้้วย ขณะนี้ มวล. โดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี อยู่ระหว่างดําเนินการ 
   1.2.2 การปรับปรุงระเบียบ ฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ฯ : คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับ 
แก้ไขระเบียบฯ เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554  และขอให้ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นําเสนอสภาฯ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําของสภา ฯ ข้ึนมา 1 คณะ  เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มวล. โดยรวมถึงระเบียบฉบับนี้ด้วย ขณะนี้ มวล. โดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี   
อยู่ระหว่างดําเนินการ   
 

 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
๒.1 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน 1 ประเด็น 
      2.1.1 ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 

       ๒.๑.๑ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ : มวล. ได้มอบหมายให้ส่วนสารบรรณและ
อํานวยการ ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ จัดทํา Action Plan ซึ่งส่วนสารบรรณฯ ได้
จัดทําแล้ว โดยมีระยะเวลาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาระบบฯ ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบฯ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนธันวาคม 2554 และมีบางประเด็นต้องดําเนินการอย่างตอ่เนื่อง      
   ๒.๑.๒ โปรแกรมทางด้าน IT/MIS : หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศในเชิงลึกมากข้ึน จากเดิมประเมินการควบคุมภายในระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เป็นการ
ประเมินโดยท่ัวไป แต่ในปีงบประมาณ 2554 ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปใช้ปรับปรุงแนว
ทางการตรวจสอบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS) โดยเน้นดูในเรื่องท่ีเป็นประเด็นเสี่ยงท่ีมี
นัยสําคัญเป็นหลัก คือ ข้อมูลรายงานท่ีประมวลผลจากระบบ MIS มีความผิดพลาด  ดังนั้น จึงตรวจสอบเพ่ือให้
ทราบถึงสาเหตุความผิดพลาดท่ีแท้จริง ว่าเกิดจากระบบหรือผู้ใช้งานระบบ และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/แก้ไข
ให้ข้อมูลรายงานมีความถูกต้อง ได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน  

1.2 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน ๑ ประเด็น ได้แก่ การประมวลข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ฯลฯ ของ มวล. ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ขอให้ มวล.ตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ ฯลฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องในการอ้างอิงกฎหมาย การยึดหลักความเป็นอิสระในฐานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบจัดหมวดหมู่ของข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ ให้ชัดเจน 
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ครอบคลุม/ครบทุกด้านหลัก  ท่ีประชุมบริหาร มวล. เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่า ควรมีการทบทวนระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศฯ ต่างๆ ของ มวล. ท้ังระบบ เพ่ือให้การบริหารงานของ มวล. 
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

 5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
มีจํานวน 3 ประเด็น ซึ่ง มวล. ได้ดําเนินการแล้ว ได้แก่  

   1.1.1 การใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ี มวล.ได้รับบริจาค จํานวน 5 ไร่ ณ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มวล.ได้นําข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการแล้ว เช่น 
(๑) การออกแบบ/ก่อสร้างอาคาร จะเลือกใช้วิธีประหยัดพลังงานทดแทนเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารฯ/
พ้ืนท่ีบริเวณนี้สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  (๒) การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ี/อาคารประหยัดพลังงาน และ
รักษาสิ่งแวดล้อม หรอืออกแบบในบางด้านเพ่ิมเติม  (๓) การออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารฯ ให้เหมาะสม
กับพ้ืนถ่ิน สภาพอากาศ และทิศทางลม  เป็นต้น 
   1.1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มวล.ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปดําเนินการแล้ว เช่น (๑) การปรับแบบก่อสร้างโครงการฯ ให้สูงข้ึนเพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วม (๒) การ
ประสานให้ผู้ออกแบบฯ ตรวจสอบการรับน้ําหนักของโครงสร้างอาคารฯ และศึกษาการปรับปรุงแบบโครงสร้าง
หากจําเป็นต้องใช้ดาดฟ้าเป็นลานเฮลิคอปเตอร ์ (๓) การประสานให้ผู้ออกแบบฯ ให้ไปศึกษาดูงานโรงพยาบาล
ท่ีเป็นต้นแบบเพ่ือจะได้นํามาใช้กับศูนย์แพทย์อย่างเหมาะสม  (๔) การออกแบบสถานท่ีจอดรถไว้แยกส่วนกับ
ระบบเดิมเพ่ือป้องกันปัญหาจราจรแออัด และจัดสํารองพ้ืนท่ีขยายลานจอดรถในอนาคตเพ่ือรองรับกรณีท่ีศูนย์
การแพทย์ขยายตัว เป็นต้น  
                              1.1.3 การแก้ไขปัญหาบริเวณถนนทางเข้า มวล.  :  มวล. โดย ดร. นุกุล สุขสุวรรณ์    
ผู้ประสานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ศึกษาแล้ว เห็นว่าควรเร่งแก้ปัญหาทางเข้า 
มวล.ให้แล้วเสร็จเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะยาว และระยะสั้น การแก้ปัญหา   
ระยะยาว ขอให้ มวล.ศึกษาและวางแผนล่วงหน้าในการแก้ปัญหาการจราจรท้ังระบบ สําหรับการแก้ปัญหา
ระยะสั้นนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนทางเข้า มวล. ตามท่ี 
ดร.นุกูลฯ นําเสนอ คือ  (1) บริเวณสี่แยกผู้ใหญ่ปลื้ม คาดว่าอนาคตตัวเมืองท่าศาลามีการขยายตัวแน่นอน
เนื่องจากมีโรงพยาบาลฯ จะมีการจราจรท่ีหนาแน่นมากข้ึน ดังนั้น การปรับปรุงระบบจราจรบริเวณทางแยก
ดังกล่าว ควรจัดทําเหมือนกับทางแยกในเมืองซึ่งต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีใช้เส้นทาง ให้รู้ว่ากําลังเข้าสู่
ตัวเมือง และปรับปรุงสี่แยกดังกล่าวให้เป็นทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร ขยายพ้ืนท่ีถนนท้ังสองข้างให้กว้างข้ึน 
และจํากัดช่องทางการจราจรแล้วใช้สัญญาณไฟควบคุม  (2) บริเวณทางเข้า มวล. ควรเพ่ิมเส้นทางเข้า มวล.
เป็นทางแยกข้างโรงพยาบาลท่าศาลา แล้วเลี้ยวเข้า มวล.ด้านหลังอาคารพานิชย์ และแก้ปัญหารถท่ีวิ่งมาด้วย
ความเร็วสูง โดยใช้แถบชะลอความเร็ว และมาตรการอ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข
บริเวณดังกล่าว ไม่เกิน 500,000 บาท ท้ังนี้ ได้ศึกษาวิธีการอ่ืนๆ แล้วแต่เห็นว่าไม่เหมาะสม           
       สําหรับการปรับปรุงป้าย มวล.บริเวณทางเข้านั ้นที่ประชุมได้มีความเห็นถึง
ความสําคัญของป้าย มวล.ท่ีจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรเห็นได้ชัดเจน หรูหรา และมีความสง่างาม แต่ไม่
จําเป็นท่ีป้ายฯจะอยู่ในบริเวณด้านหน้าทางเข้าฯ หรือริมทางหลวง  มวล.อาจหาพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมได้  สําหรับ
ป้ายบริเวณด้านหน้าทางเข้า ฯ เป็นเพียงป้ายบอกทางเข้า มวล.เท่านั้น 
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 2.2 ท่ีสืบเนื่องจากงบประมาณ 2553 
 

 

คณะกรรมการ 
รวม

ประเด็น 
ได้ดําเนินการแล้วตามมติ 
ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

กําลัง
ดําเนินการ 

สภามหาวิทยาลัย ๑๐ 10 0 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๑ ๑ ๐ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๓ ๓ ๐ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

๒ ๒ ๐ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๔ ๔ ๐ 
รวม ๒๐ 20 0 

 

คณะกรรมการ ฯ พบว่า มวล.ได้ดําเนินการ และ/หรือกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. สภามหาวิทยาลัย   
                มี จํานวน 10 ประเด็น ซึ่ง มวล. ได้ดําเนินการแล้ว ได้แก่ 
  ๑.๑ การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก :  มวล. ได้กําหนดเกณฑ์ในกระบวนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอก โดยให้ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งยอมรับในสาขาวิชานั้น ซึ่งในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา มีผลงานวิจัยของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  1 ฉบับ 
  ๑.๒ สภา ฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ เม่ือวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2554 ได้นําเรื่องเชิง
นโยบายท่ีได้กําหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2553-2554  มาใช้เป็นฐานในการพิจารณากําหนดเรื่องเชิงนโยบาย ปีพ.ศ. 
2554-2555 และในเบื้องต้นท่ีประชุมเห็นว่าเรื่องเชิงนโยบายท่ีสําคัญในปี พ.ศ. 2554- 2555 ประกอบด้วย      
(1) การวิเคราะห์ถึงตําแหน่งปัจจุบัน และทิศทางไปข้างหน้า (Positioning) ของ มวล. (2) การประชาสัมพันธ์ มวล. 
(3)  การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาเพ่ือดึงความสนใจให้นักเรียนมาเรียนมากข้ึน      
(4)  จํานวนและคุณภาพของอาจารย์ และ (5)  นโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้ง
โรงพยาบาลของ มวล.  โดยขอให้อธิการบดีไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเรื่องดังกล่าวข้างต้น หรือเรื่อง
จําเป็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เพ่ิมเติม แล้วนําเสนอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
  1.3 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : มวล.โดยศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอแนวทางการ
รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้นักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับ มวล. ดังนี้ คือ
(1) นโยบายหลักในการรับนักศึกษาเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  การคัดเลือกนักศึกษาจากผลการ
เรียนท่ีโรงเรียน  โดยไม่ต้องใช้ข้อสอบ และ (2) การปรับกลยุทธ์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษา เช่น การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนและท้องถ่ิน เป็นต้น  

๑.4 การพัฒนาพนักงานสู่การเป็นนักบริหารท่ีมีคุณภาพ : มวล.โดยหน่วยพัฒนาองค์กรได้จัด
สัมมนาและอบรมในหลายหลักสูตรเพ่ือพัฒนาพนักงานท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ฯ สู่การเป็นนัก
บริหารท่ีดีมีคุณภาพ เช่น การสัมมนา Administration Retreat : เหลียวหลัง แลหน้า นําพา มวล. สู่เป้าหมาย 
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การอบรม “บนเส้นทางผู้บริหารสํานักวิชา” เป็นต้น และได้พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโดยการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร มวล. 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารความเสี่ยงและการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ  2) ผู้นํากับบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร HRM & 
HRD และกลยุทธ์การบริหารผลงาน 3) การนํา IT มาใช้ในการจัดการความรู้และพลังเครื่องมือ AAR ในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน  
  ๑.5 ระบบการสรรหาพนักงานสายวิชาการ : ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสาย
วิชาการของ มวล. ในปัจจุบันยึดตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ มวล. ท้ังนี ้ไดด้ําเนินการท้ังโดยวิธีการประกาศรับสมัครท่ัวไปและ
สํานักวิชาช่วยในการสรรหาทาบทาม เชิญชวนบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมงานด้วย  

1.6 การเบิกจ่ายเงินกรณีอันเนื่องมาจากกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการ
ให้บริการวิชาการ อธิการบดีได้สั่งการให้กําหนดแนวทางในการพิจารณาหาผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิม และเงิน
เพ่ิม และขอให้ส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินเหลือจ่ายของแต่ละโครงการและส่วน
ท่ีเป็นเงินเพ่ิมให้ปันส่วนตามระยะเวลาตามแนวทางท่ี มวล.กําหนด คือ 1) เงินเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
วันท่ี มวล.รับเงิน จนถึงวันท่ีสรรพากรมีหนังสือให ้มวล. ไปชําระ  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ และ  ๒) เงินเพ่ิม
ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วันท่ีสรรพากรมีหนังสือให้ มวล.ไปชําระ จนถึงวันท่ี มวล.ไปชําระ (อันเนื่องมาจาก มวล. อุทธรณ์)  มวล.จะ
รับผิดชอบ  สําหรับการตรวจสอบและการปันส่วนเงินเพ่ิมดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนเมษายน 
2553 และ มวล.มีหนังสือแจง้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรอืหัวหน้าโครงการรับผิดชอบและชดใช้ตามมติสภาฯ     

๑.7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  แบ่งออกเป็น 
๑) มวล. ได้จัดทํากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ มวล.เสร็จแล้ว และ

ได้เสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ มวล. และของหน่วยงาน 
        ๒) อธิการบดีได้สนับสนุนการพัฒนางานและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยตรวจสอบ ฯ ได้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนพัฒนางาน และแผนพัฒนาบุคลากรเสร็จ
เรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ แล้ว 
  ๑.8 กรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารการลงทุนให ้
มวล. :  มวล.ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขออนุมัติขยายวงเงินการลงทุนจากเดิม 
500 ล้านบาทเป็น 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการติดตามอยู่ระหว่างรอคําตอบจากรัฐมนตรีฯ และได้คัดเลือกให้
บริษัทจัดการกองทุน 2 บริษัท คือบริษัทจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด และบริษัทจัดการกองทุนแอสเซทพลัส 
จํากัด และเสนอสภา ฯ รับทราบและพิจารณาแล้ว ขณะนี้ มวล.ได้ลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
แล้ว เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2554 
  ๑.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :  มวล.ไดด้ําเนินการ ดังนี ้

1.9.1 ปีการศึกษา 2553 สกอ. ได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวม 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. ได้ประกาศตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม รวม 18 ตัวบ่งชี้ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีบางตัวบ่งชี้ท่ีไม่ได้นํามาใช้ประเมินในรอบปี
การศึกษานี้ และเป็นตัวบ่งชี้ท่ี มวล.ได้ให้ความเห็นไปว่าไม่เหมาะสม  จากการเสนอให้ สกอ. และ สมศ. ได้รับ
ทราบ ผ่านคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ครั้งท่ี 2/2552 วาระเรื่อง 
“ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ สกอ. ท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”และส่งผลให้มี
บางตัวบ่งชี้ท่ี มวล.ไดส้ะท้อนไปไม่ถูกนํามาใช้ในรอบการประเมินนี้ เช่น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
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จํานวนอาจารย์ประจํา  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือน  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้ทํางานตรงสาขา ท่ีสําเร็จการศึกษา ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ เป็นต้น   
           1.9.2 ในด้านตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. นั้น มวล.
ได้ให้ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมสําหรับการปรับปรุงในทุกตัวบ่งชี้ พร้อมท้ังแจ้งให้ สมศ. ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับการปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สามารถชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตรงตามสภาพจริงมากข้ึน               
            1.9.3 ปีการศึกษา 2553 ไม่มีการแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาข้อเสนอแนะจาก  
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ได้มีความร่วมมือระหว่างส่วนแผนงานและส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน         

๑.10 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากวิกฤติการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย : 
สภา ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานของ มวล. เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและ
ปฏิรูปประเทศไทย โดย มวล.เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน 3 ระดับ คือ ๑) ระดับมหาวิทยาลัยท่ีเข้าไปมี
ส่วนสนับสนุน จ.นครศรีธรรมราช  2) ระดับท่ี มวล.เป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มวล.
เข้าไปร่วมสนับสนุนใน 2 จังหวัด คือ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง  และ ๓) ระดับท่ี มวล.เป็น
คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศไทย อยู่ในคณะอนุกรรมการฝ่ายอุดมศึกษา ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณา
ดําเนินการควบคู่กับโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด”       
 

 2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
                 มี 1 ประเด็น ซึ่ง มวล.ได้ดําเนินการแล้ว ได้แก่ งบการเงินของ มวล. ซึ่ง มวล.ได้นําเรื่องนี ้     
ไปปรึกษาหารือในท่ีประชุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2553  
ท่ีประชุมฯ ได้มอบหมายให้คณะทํางานด้านการเงินและงบประมาณ ทอมก. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับตัวชี้วัดทาง
การเงินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยให้สามารถเปรียบเทียบระหว่าง
มหาวิทยาลัย/สถาบันด้วยกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารในแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถใช้ประโยชน์จาก
ตัวบ่งชี้วัดต่างๆ เหล่านี ้เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และกําหนดทิศทาง/เป้าหมายในระยะต่างๆ ไปได้ ซึ่งคณะทํางานฯ 
ได้ประชุม เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554  และคณะทํางานฯ ได้จัดให้ความรู้และจัดทํา Workshop ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการทํางาน และรูปแบบงบการเงินของในแต่ละ
มหาวิทยาลัยยังมีความแตกตา่งกัน จึงยังหาข้อยุติในเรื่องตัวชี้วัดร่วมกันไม่ได ้
       ในเรื่องนี้ สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) มีความสนใจริเริ่มโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา 
University Finance Benchmarking โดยได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ตอบรับเข้าร่วม
โครงการโดยในเบื้องต้นได้ขอข้อมูลงบการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ซึ่ง มวล.
มองเห็นประโยชน์และเป็นโอกาสท่ีจะทําให้มีตัวชี้วัดทางการเงินท่ีชัดเจน จึงได้ตอบรับการเข้าร่วมดังกล่าว          
      มหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้รับเชิญจากสถาบันคลังสมองของชาติ
ให้ร่วมรับฟังแนวคิดและผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิต ีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และศึกษาในระยะต่อไป 

 

 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
                มีจํานวน 3 ประเด็น ซึ่ง มวล.ไดด้ําเนินการแล้ว ได้แก่  
  3.1 สภา ฯ ได้ออกระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 2554 
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  3.2 สภา ฯ ได้ออกระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพ พ.ศ. 2554 มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 2554 
  3.3 มวล. โดยส่วนแผนงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ หน่วยพัฒนาองค์กร และส่วนการเจ้าหน้าท่ี  
ได้จัดประชุมระดมความคิดเพ่ือกําหนดแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยได้
จัดทําแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2553-2557 เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา โดยท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการและกรอบแนวคิดของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาองค์กร ตามท่ี มวล.เสนอ  และภายหลังท่ีมีการดําเนินการนําแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในปีงบประมาณ 2554 มวล.ได้ทบทวนและสังเคราะห์ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนฯ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
       
 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
                 มีจํานวน 2 ประเด็น ซึ่ง มวล.ไดด้ําเนินการแล้ว ได้แก่  
  ๔.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  :  มวล. โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําและออกประกาศฯ 
ว่าด้วย การใช้งานระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัยไว้แล้ว และนําเผยแพร่ไว้ท่ี
เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://ccs.wu.ac.th/content.php?menu=37 และได้พัฒนาระบบ Business 

Intelligence (BI) เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในภารกิจของ มวล. ท้ัง 4 ด้าน โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังนี้  (1) พัฒนาระบบในส่วนของการวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยได้
นําเสนอให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และทีมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําข้อแนะนําปรับปรุงและ
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  และ (2) พัฒนาระบบในส่วนของการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 รายงาน และข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิต จํานวน 7 รายงาน 
สามารถเข้าไปดูได้ท่ี http://bi.wu.ac.th โดยใช้ User และ Password เหมือนกับระบบอีเมลข์อง มวล.  
  ๔.2 การประมวลข้อมูลวิวัฒนาการความสําเร็จความก้าวหน้า หรือความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลยั : เป็นการรวบรวมหลักฐาน/เอกสารสําคัญ ๆ ท้ังรูปและเสียง และขอให้คณะบุคคลหลายคณะไป
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลครบถึงปีปัจจุบันแล้ว รอดําเนินการเพ่ิมเติมในปีท่ีเหลือ  
และได้กําหนดโจทย์เพ่ิมเติม คือ ให้ดูถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้วย แล้วรายงานว่าเม่ือครบ 20 ปี 
ได้บรรลุผลในเรื่องใดบ้าง (มวล.ได้รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ ในประเด็นท่ีสภาฯให้ความสนใจและ
ห่วงใย ประจําปีงบประมาณ 2553)   
 

 5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                มีจํานวน 4 ประเด็น ซึง่ มวล.ไดด้ําเนินการแล้ว ได้แก่ 
                  ๕.1 การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 5 ไร่  ณ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช :  มวล.ได้แต่งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาท่ีดินบริจาค ฯ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีดิน ฯ ท่ีชัดเจน และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อ มวล.  โดยคณะทํางาน ฯ เห็นชอบให้เรียกสถานท่ีว่า “บ้านสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือชุมชน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์” และจัดจ้าง บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จํากัด เป็นท่ีปรึกษาออกแบบโครงการพัฒนาท่ีดิน ฯ เพ่ือรองรับเป็น
อาคารบริการทางวิชาการของ มวล. ซึ่งได้ตรวจรับแบบโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว 
  ๕.๒ การดําเนินโครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ”  มวล.ได้แต่งตั้งคณะทํางานข้ึนใน  
๓ กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอุทยานไทยทักษิณ  อุทยานธรรมนิทัศน์ และอุทยานโบราณคดี  กลุ่มพฤกษศาสตร์และ    
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วนอุทยาน  และกลุ่มการพัฒนาโรงพยาบาลและครุภัณฑ์  ท้ังนี้ มวล.ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของโครงการอุทยานฯ ต่างๆ ให้คณะกรรมการ ฯ 
รับทราบ/ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ  ในปีงบประมาณ 2554 มวล.ได้จัดสรรงบประมาณการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ มวล. วงเงิน 5,000,000 บาท  เพ่ือพัฒนาอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” ได้แก่  
(1)  โครงการพัฒนาผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง  (2) โครงการก่อสร้างศาลาต้อนรับบริเวณปากทางเข้า 
มวล. และ (3) โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานและห้องเก็บตัวอย่างพรรณพืช        
  ๕.3 การจัดระเบียบสังคมบริเวณทางเข้า มวล. : มวล.ได้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
จัดระเบียบสังคมรอบข้างและการสรา้งแรงจูงใจใหน้ักศึกษาพักอาศัยและทํากิจกรรมต่างๆ ภายใน มวล. เช่น  

๕.๓.๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
การจัดทําผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา และเสนอประเด็นข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุญาตให้สถานบริการ 
หรือร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียง มวล. และการปรับปรุงเส้นทางจราจรทางเข้า มวล. ให้
เหมาะสมเพ่ือป้องกันอุบัติเหต ุ
        ๕.๓.2 นําเสนอประเด็นการจัดระเบียบสังคมและดูแลนักศึกษา เพ่ือพิจารณาในท่ี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ท่าศาลา ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นําชุมชน   
        ๕.๓.3 ประสานงานสถานีตํารวจ อ.ท่าศาลา และผู้นําชุมชนในการตรวจพ้ืนท่ีและ
รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณท่ีนักศึกษาพักภายนอก มวล.      
        5.๓.๔ จัดทําโครงการหอพักและท่ีพักเครือข่าย มวล. เพ่ือร่วมกันดูแลและพัฒนา
นักศึกษา  
  ๕.๔ กรอบและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ มวล.  :  มวล.โดยส่วนประชาสัมพันธ์ได้
ดําเนินการในหลายกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ มวล.ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย และ มวล.ได้เข้าร่วมเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการ และได้ร่วมมือกับ สสส. ในการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่ 
และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการ       
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จุดเด่น และแนวทางเสริม   จุดที่ควรพัฒนา   และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

จุดเด่น และแนวทางเสริม    
1. มวล. สนับสนุนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสํารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการ

สอนจากคณาจารย์ในหลักสูตรและสํานักวิชาต่าง ๆ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติ (Approach) เพ่ือให้
คณาจารย์ได้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง ได้เป็น ๑๐ รูปแบบ และ
มีอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาและทีมงาน มีความรู้ และทักษะท่ีจะนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้  พบว่า ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Learner Centered Approach) เพ่ิมข้ึนในทุกสํานักวิชา  
        2. มวล. ได้เตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์และพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ เช่น 
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบําบัด  โดยมีความพยายามพัฒนาแนวคิด “โรงพยาบาล
จําลอง” ต่อยอดจาก “ห้องปฏิบัติการสอนจําลอง” ซึ่งเป็นการเตรียมนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่การทํางานแบบสห
สาขาวิชาชีพ  

3. การดําเนินงานด้านการวิจัย  มวล. มีโครงการวิจัยใหม่ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน        
ซึ่ง มวล.ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยให้มากพอและเพ่ิมข้ึนเพ่ือการขยายงานวิจัยให้เด่นชัดข้ึน 
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารควรหามาตรการเพ่ิมการรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ือการผลิตงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต  และตามท่ีคณะกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้            
เม่ือปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การหามาตรการเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-docs.) นั้น พบว่า 
มวล. ได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการแล้ว โดยออกประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ท่ีมีศักยภาพด้านการวิจัยสามารถผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมท้ังสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขาต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ”  

4. มวล. สามารถสร้างผลงานด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
  

จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ   

 1. ด้านการเรียนการสอน 
การรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนในทุกระดับการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า จํานวน

การรับนักศึกษาของบางสํานักวิชาไม่ได้ตามแผนต่อเนื่องมาหลายปี และ มวล.อยู่ระหว่างการแก้ไขท่ีเป็น
รูปธรรม 
 2. ด้านการวิจัย 

2.1 สัดส่วนของอาจารย์ท่ีทํางานวิจัยยังน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น แม้ว่าจะมีงานวิจัยและมีการ
ตีพิมพ์มาก แสดงว่างานวิจัยยังจํากัดอยู่แต่ในอาจารย์บางคน ซึ่ง มวล.ควรมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนใหญ่ทําวิจัย  และควร Benchmark กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย 

2.2 ฐานข้อมูลองค์ความรู/้ผลงานวิจัยของคณาจารย์  
 

 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการ 
การจัดสรรงบประมาณของ มวล.ในพันธกิจการให้บริการทางวิชาการ ควรคํานึงถึงประเด็น 

“Corporate Social Responsibility” และควรมีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการท่ีชัดเจนท้ังในส่วนท่ี
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ให้บริการแบบให้เปล่า และส่วนท่ีให้บริการจัดเก็บค่าให้บริการ ท้ังนี้ ควรเชิญผู้บริหารของ มวล. ท่ีเก่ียวข้อง
และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนมาร่วมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นถึงยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายในการ
ให้บริการทางวิชาการของ มวล. 
 4. ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           มวล. ยังไม่มีแผนหลัก (Master Plan) สําหรับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ท้ังเรื่องบริเวณท่ี
จะก่อสร้าง รูปแบบอาคาร งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ และรายละเอียดของกิจกรรมท่ีควรจะ
ดําเนินงาน ควรจัดทําแผนหลักดังกล่าวเพ่ือนําเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานรวมถึงการก่อสร้าง
อาคาร “อาศรมวัฒนธรรม ฯ” ต่อไป   
 5. ด้านแผนงานและงบประมาณ   

5.1 ความชัดเจนของแผนงาน โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ของ มวล. ยังขาดตัวชี้วัดและ
กระบวนการในการประเมิน/ตรวจสอบท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีชัดเจนในเชิงปริมาณ 

5.2 ปัจจุบัน มวล.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะแผนงาน/โครงการแต่ยัง
ไม่ได้บริหารงบประมาณในลักษณะโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายและผู้รับผิดชอบชัดเจน ทําให้หลาย
โครงการท่ี มวล.ดําเนินการขาดการเชื่อมโยงท้ังในแง่ของการจัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณ และการ
รายงานผล ดังนั้น มวล.ควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกหน่วยมีส่วนร่วมในข้ันตอนการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และร่วมกันผลักดันแผน เพ่ือรับรู้ รับทราบ และนําแผนไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  
รวมถึงพิจารณานําเอาหลักวิชาการบริหารโครงการ (Project Management) มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 

5.3 การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตามแผน ควรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  เป้าหมายไม่ควรต่ํากว่ามาตรฐานท่ี มวล.เคยทําได้หรือควรมีข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพ่ือความท้าทายและแข่งขันได้ และควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือรายงานผลตามตัวชี้วัดด้วย   

6. ด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  พบว่า ยังมีความไม่สอดคล้องกันในการใช้ข้อมูลใน  

แต่ละระบบงาน ซึ่งหากขาดการประสานงานท่ีดี และใช้ข้อมูลท่ีมีตัวเลขหรือรายละเอียดไม่ตรงกันในระบบ
เหล่านี้ อาจเป็นผลเสียต่อ มวล. และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
         6.2 การบริหารความเสี่ยง ขณะนี้ มวล. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 คณะ เพ่ือทําหน้าท่ี
ดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้ว  แต่ควรมีการดําเนินงานท่ีชัดเจนและนําเสนอผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ 
  6.3 ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งศึกษาให้
ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง และยังเปน็โอกาสในเรื่องการหารายได้ให้กับ มวล. 

6.4 ควรจัดทํางบประมาณของศูนย์การแพทย์ และแผนการระดมทุนสนับสนุนท่ีชัดเจน และ
ควรสื่อสารการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับโรงพยาบาลของ มวล. ให้ท่ัวถึง และดําเนินการแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก
อาจประสบปัญหาการเชิญชวนบุคลากรให้มาร่วมงาน แบบเดียวกับการเชิญชวนนักศึกษาให้มาเรียนท่ี มวล. 
  6.5  การเร่งหารายได้จากสินทรัพย์ของ มวล.ท่ีมีอยู่ เช่น การบริการวิชาการท่ีมีรายได้ การใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน ฯ เป็นต้น 
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ความเห็นของฝ่ายบริหาร ต่อผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 
อธิการบดีได้แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรายงานฉบับนี้ ดังนี ้
    “ขอชื่นชมในความพยายามของคณะกรรมการ ฯ อย่างยิ่ง ท่ีได้ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ในทุกประเด็นซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนให้ทราบว่า 
1. ไม่มีข้อเสนอแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ ในรายงาน ฯ  
2. ฝ่ายบริหารมีความเห็น ต่อ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี ้

     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี
งบประมาณ 2554  ท่ีได้จัดทําข้ึน เป็นไปตามขอบเขต และกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ  และสนองเจตนารมณ์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ อย่างดียิ่ง  ข้อมูลท่ีนําเสนอ
ไว้ในรายงาน ฯ เชื่อม่ันว่า ถูกต้องตามหลักฐานท่ีปรากฏและตรวจสอบได้  สิ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ คือ ข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ ในเรือ่งจุดเด่นและแนวทางเสริม และจุด
ท่ีควรพัฒนา  ผลของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 นี้ มหาวิทยาลัยจะ
ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  รูปแบบการบริหารจัดการ ตลอดจน
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยจะได้รับการปรับปรุงและ พัฒนากําหนดให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  การจัดทําแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management) จะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับการ
บริหารของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อม่ันมาตลอดว่า การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  

  

1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บรกิาร 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1.ระดับความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้านการผลิต
บัณฑิต  
   1.1 นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบัณฑิต  :  ด้าน 
         คุณภาพของบัณฑิต  
   1.2 นักศึกษา : ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์  และ 
         สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
   1.3 อาจารย ์ : ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
            3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  3.01 - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  3.51 - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  4.01 - 4.50 
ระดับ 5  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ยมากกว่า  4.5๐ 

1) จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้งานบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2552  (ปีล่าสุดที่ได้ทําการสํารวจข้อมูล)   พบว่า มีความพึง
พอใจต่อบัณฑิตของ มวล. ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  3.49 มีรายละเอียดดังนี้  1) ด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย  3.69    2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 
3.41  3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.40     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.56  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ย 3.37    
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 
2) จากผลการแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
2553 ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.42 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 
3) จากผลการแสดงความคิดเห็นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ ที่ส่วน
ส่งเสริมวิชาการได้จัดส่งให้สํานักวิชาเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านแสดงความคิดเห็นด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และได้ข้อมูลสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยสําหรับความคิดเห็นต่อ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
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2. ร้อยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ 
ในวารสารที่มผีู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer     
Reviewed)ต่อจํานวนคณาจารยป์ระจําและนักวิจัยทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๓5.๐๐  
ระดับ 2  ร้อยละ  35.0๑ - 40.๐๐                 

ในปีงบประมาณ 2554 มีงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง  (Peer      Reviewed)   รวมจํานวน 112 เรื่อง  
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยรวม 296  คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 
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๑๑๒ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 3  ร้อยละ  40.0๑ - 45.๐๐               
ระดับ 4  ร้อยละ  45.0๑ - 50.๐๐   
ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ 50.00 
3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรในปีงบประมาณที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มจีํานวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  3 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 3  มีจํานวน  4 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 4  มีจํานวน  5 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 5  มีจํานวนมากกว่า ๕ ชิ้นงาน 
 

      ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดย้ื่นจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา จาํนวนทั้งสิ้น 3 ชิ้น ดังนี้  

1. อนุสิทธิบัตรเครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางก่อนขึ้นรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
2. อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมเซลลส์าหรา่ย Chlorella sp. (WU-W05Xแบบ

มืดเพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่ไดไ้ปผลิตไบโอดีเซล 
3. อนุสิทธิบัตร เรื่อง แท่งเพาะกล้าชนิดเคลือบด้วยสารยเูรียฟอรม์าลดไีฮด ์
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4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  6 - 10 ชิ้นงาน 
ระดับ 3  มีจํานวน  11 - 15 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 4  มีจํานวน  16 - 20 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 5  มีจํานวนมากกว่า  20 ชิ้นงาน 

มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ รวมจํานวน 62  
ชิ้นงาน  ประกอบด้วย งานวิจัย 52 ชิ้นงาน และงานสรา้งสรรค์ 10 ชิ้นงาน ดังนี้  

1. งานวิจัยของสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 ชิ้นงาน 
2. งานวิจัยของสํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ์ 2 ชิ้นงาน 
3. งานวิจัยของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  7 ชิ้นงาน 
4. งานสร้างสรรคข์องสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  1 ชิ้นงาน 
5. งานวิจัยของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11 ชิ้นงาน 
6. งานวิจัยของสํานักวิชาการจัดการ 6 ชิ้นงาน 
7. งานวิจัยของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 ชิ้นงาน และงานสร้างสรรค์ 9 

ชิ้นงาน 
8. งานวิจัยของสํานักวิชาศิลปศาสตร ์7 ชิ้นงาน 
9. งานวิจัยของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 ชิ้นงาน 
10. งานวิจัยของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 ชิ้นงาน 
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๑๑๓ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทาง
วิชาการ และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    5.1 งานบริการทางวิชาการ 
        1) งานอบรม  สัมมนา 
        2) งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
        3) งานบริการใหค้ําปรึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
        4) งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี
    
 5.2 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
        1) บุคลากร มวล.และผู้รับบริการทั่วไป รวมถึง 
            ชุมชนรายรอบ/ใกล้เคียง มวล. 
        2) นักศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ   
            3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ย  4.0๑   4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสาํรวจมคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.50 

 
 
5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการวิชาการ 
      1)  งานอบรมสัมมนา ร้อยละ 87.89 
      2)  งานวิเคราะห์ทดสอบร้อยละ 80  
      3) งานให้คําปรกึษาทางวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 90.30 
      4) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 85.47 
 
5.2 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
      1)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร้อยละ 93.20 
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6. ความเชื่อมั่นของนักเรยีน ต่อการมาศึกษาที่ มวล.            
    6.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาต่อใน มวล.  
    ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ไม่เพิ่มขึ้น  
ระดับ 2  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑ - ๒.00 
ระดับ 3  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๑ - ๔.00 

 
ปี 2553 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1,600 คน และปี 2554 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1,640 คน 
เพิ่มขึ้น 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

๒ 
(1) 
 
 
 
 
 

 
0.6 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 4  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐๑ - ๖.00 
ระดับ 5  เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๖.00  
    6.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ 
Admission (ในปีการศึกษา 255๔) ไม่เกิน 2 อันดับแรก 
โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐ 

 
 
 จํานวนนักเรียนประเภท Admission เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 307 คน และจํานวน
นักเรียนที่เลือก มวล. เป็นอันดับ 1 และ 2 จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 46.58  
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๑๑๕ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

2.  มิติกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
    1.1 การบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ 1 ข้อ       
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ 2 ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ 3 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 4 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุง
หลักสูตรและปิดหลักสูตรตามแนวทางของคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา หรือ องค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
๓. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑  และ ข้อ ๒ ข้างต้น     
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และ

     1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้วางระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
และการปิดหลักสูตร โดยมีการกําหนดขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงและการ
ปิดหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และนําเสนอที่ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบขั้นตอนและมีการ
ดําเนินการตามระบบที่ได้วางไว้ 
     2. ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จํานวน 3 หลักสูตร คือ  1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 2) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ใหม่ 2553) และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2553) แต่ยังไม่มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
    สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยได้จัดทําหลักสูตร
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
    สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง มีจํานวน 12 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 4) หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 7) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 8) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 9) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 10)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ และ 12) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
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๑๑๖ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร 
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น   
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๓ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
๕. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

ชุมชน 
      3.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วางระบบและกลไกในการเสนอหลักสูตร โดยกําหนด
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรผ่านคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมี
บทบาทในการควบคุมให้มีการดําเนินตามขั้นตอนและกระบวนการด้านหลักสูตร  
       สําหรับการประเมินหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2549 ทั้งหมดจํานวน 25 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการประเมินตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จํานวน 13 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  5. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 7. หลักสูตรบัญชีบัญ
ทิต 8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 9. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11. 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 13.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สําหรับหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดําเนินการประเมินมีจํานวน  9 
หลักสูตร และหลักสูตรที่ยังไม่ได้ดําเนินการประเมินจํานวน 3 หลักสูตร  
     สําหรับหลักสูตรในระดับบณัฑิตศึกษาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 
ทั้งหมดจํานวน 3 หลักสูตรและมกีารประเมินหลักสตูรแล้วเสร็จทั้ง 3 หลักสูตร 
     4. สําหรับหลักสูตรที่มีการประเมินหลักสูตร มีการนําผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ
ควบคุมการนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร 
    5. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 12 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

 
 
 
 

 



๑๑๗ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 7) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 8) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 9) 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
11) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ 12) พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
       ซึ่งในทุกหลักสูตรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตจากสถาบันของภาครัฐและ
ภาคเอกชนและมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 

    1.2 การจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มกีารดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ    เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาตาม ที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ    ทั้งใน

     1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีงานนวัตกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอน สังกัด
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(Learner-centered Approach) และได้มีการดําเนินการตามระบบและกลไกด้านการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
          1.1 มีการจัดทําแนวปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
          1.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา เช่น มีชั่วโมงปฏิบัติการ 
รายวิชาสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติสหกิจ  
          1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน  
          1.4 มีการแต่งตัง้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ได้แก่ 1) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยแต่งตั้งจากผู้ประสานงานหลักสูตรของสํานักวิชา และ 2) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
          1.5 มีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกสํานักวิชา พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบ
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๑๑๘ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

และนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม    ใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้   ทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินฯ แต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory) การเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้ด้วยปัญหาพิเศษ (Special Problem) การเรียนการสอนแบบการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Senior Project) การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-
based Learning) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากชุมชน (Community-based 
Learning) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย (Research-based 
Learning) การเรียนการสอนแบบภาคสนาม (Field Work) และการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning) 
           1.6 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปี
การศึกษา 2553 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นดังนี้ 
                1.6.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน
การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบ PBL ให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สํานักวิชาสหเวช
ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  
                1.6.2กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม
กิจกรรม  
                1.6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน 2554  โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
โรงเรียนและอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 
               1.6.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ (Learner-centered Approach) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 โดยมีอาจารย์
จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
     2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนการเรียนการสอน 
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การวัดและประเมินผลอยู่ในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ประกอบด้วย
รายละเอียดของจุดมุ่งหมายของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงสอน วิธีการสอน 
เนื้อหาและกิจกรรมที่จะสอน หนังสือตําราประกอบการสอน และการการประเมินผลการ
สอนที่ชัดเจน พร้อมได้แจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบล่วงหน้า 
      3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีการจัดการเรียน
การสอนปฏิบัติการ การทําโครงงานวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
      4.  ทุกหลักสูตรได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น บุคคลภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอนหรือการปฏิบัติงานเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ได้มีการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายนอกสถาบัน รวมถึงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นต้น 
     5. จากการสังเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากสํานักวิชาต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
          5.1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้
มีการนํากรณีศึกษาจากงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และมีการ
นําเอาความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน เช่น รายวิชาโครงงาน
วิศวกรรม เป็นต้น 
         5.2 สํานักวิชาการจัดการ: มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เช่น การจัดเวทีการสัมมนาหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง   

         5.3 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร:์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย 
ตัวอย่างเช่น รายวิชาเลือกเสรี NUR-102 เพศและสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน
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จากกระบวนการจัดการความรู้ในหลายรายวิชา เช่น ในรายวิชา NUR-202 โภชนบําบัด 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ รายวิชา NUR-221 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง จากกิจกรรม
ของเครือข่ายการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น 

         5.4 สํานักวิชาแพทยศาสตร์: มีการจัดโครงการสัมมนา Knowledge 
Sharing เรื่อง Psychology of Learning  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหัวข้อ “ Learning Space”  ประเด็น : Teaching & Learning  

         5.5 สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ: มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา IND-232  มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพื่อการออกแบบ  ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง  
โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพ
แกะหนังตะลุง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช”  

         5.6 สํานักวิชาศิลปศาสตร์: การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดย
การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานวิจัยคลังภาษาของนักศึกษาในการเตรียมเอกสารการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  รายวิชา Eng-
480 Contemporary English Language and Communication รายวิชา Eng-380 English for 
international Trade รายวิชา Eng-101 English Foundations และ รายวิชา SOC-112 จัดการทาง
สังคม โดยใช้กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้านและสนับสนุนการสร้าง
โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

         5.7 สํานักวิชาสารเทศศาสตร:์ มีการจัดการเรียนการสอนด้วยความรู้ที่ได้
จากการวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ ในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบ ตลอดจนนําผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนามาใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ (1) 
IFM-316 Automated System for Information Work (2) IFM-323 Practical of Information 

Management (3) ITE-261 Database concept และ (4) ITE-381 System Analysis and 
Design  
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         5.8 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์: มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น   
        1) โครงงานวิจัยจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สพฐ.) นําความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1 SCI-601 ความคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 และ SCI-602 ความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 
        2)  โครงการวิจัย การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสกุล Clusiaceae ติ้วขาว 
ติ้วดํา และมังคุดป่า ได้นําความรู้มาใช้ในการการเรียนการสอนรายวิชา BMS-603 เทคนิค
ปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร ์
       3)  โครงการวิจัย การศึกษาการตกอย่างอิสระของวัตถุโดยการถ่ายภาพดิจิทัล นํา
ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนใน รายวิชา PHY-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 โดยการ 
ดัดแปลงและพัฒนาเป็นบทปฏิบัติการใหม่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 
       4)  โครงการวิจัย การพัฒนาชุดทดลองต้นแบบเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ
แข็งเกร็ง นําผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส ์
      
     6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการจัดทําระบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
สอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยดําเนินการในทุกภาค
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  
     สําหรับผลการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละรายวิชา พบว่า ยังมีบางรายวิชาที่ผลการประเมินต่ํากว่า 
3.51  
      ในปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการจัดทําระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก  
     สําหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553  พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 แต่เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายวิชา พบว่า ยังมีบางรายวิชาที่ผลการประเมนิต่ํากว่า 3.51  



๑๒๒ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

   7.   จากการสังเคราะห์การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชา จากสํานัก
วิชาต่างๆ พบว่าทุกสํานักวิชาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน และประเมินผลในทุกรายวิชา โดยมีการนําผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 

1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 และข้อ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกข้อ 
เกณฑ ์   
1. มีระเบียบ คู่มือ คณะกรรมการ และแหล่งปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
2. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา
และจัดใหม้ีการนําส่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติสห
กิจศึกษา ให้กับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจ 
3. มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 
และจัดหาสถานประกอบการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อให้มีจํานวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการให้เลือก
ได้หลากหลายและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
4 .  มี กา รประ เมิ นการปฏิบั ติ สห กิจศึกษา  ทั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ    

   ๑. มีระเบียบ และคู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๔๔ จํานวน ๑,๐๐๐ 
เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางและคู่มือในการปฏิบัติตนสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวได้จัดพิมพ์เสร็จแล้วในเดือนเมษายน ๒๕๔๔ 
   2. เปิดสอนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานจริง โดยเปิดการสอน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทุกภาคการศึกษา ปีละ ๓ ครั้ง และได้จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมเสริมเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน
ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓ จํานวน ๒ ครั้ง  
   3. มีการดําเนินการจัดทําจัดหาตําแหน่งงานสหกิจศึกษา ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ 
ทั้งนี้งานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติ จะได้รับการรับรองคุณภาพงานของสํานักวิชาและ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศให้นักศึกษาสมัครงาน 
   4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
กําหนดให้มีการประเมินใน ๓ ลักษณะคือ ๑) อาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 
๒) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และ ๓) นักศึกษาประเมินตนเอง โดยศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ จะสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อจะได้นําข้อมูลจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพภายในประจําปี และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยในปีการศึกษา 2553 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 
   5. มีการนําข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปีมา
สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และทันท่วงที  และได้จัดทําวิจัยสถาบันในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เรื่อง “สถานภาพ 
กระบวนการ และ ศักยภาพในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" 
โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน เป็นหัวหน้าคณะทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

5 (2) 2 



๑๒๓ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งก่อนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แต่ละปี ต่อผู้บริหารของมวล. และต่อสถานประกอบการที่
ร่วมโครงการ 

สํารวจข้อมูลการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรอบ ๙ ปี ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๕๒ เพื่อทราบผลการจัดสหกิจศึกษาโดยภาพรวม   กระบวนการ
ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ เพื่อประมวลนําเสนอ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และระบบงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ 
เกณฑ ์ 
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่ ง เสริ มผลการเรียนรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกด้าน 
๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําเอาความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา 
อย่างน้อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี  และอย่าง
น้อย 2 ประเภท สําหรับระดับ  บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม 
ต่อไปนี้     
       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
         ประสงค ์

1. สถาบันมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ด้าน ดังนี้ 
   1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่แผน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา/
ประเพณี/รัฐพิธี กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคม 
   1.2 ด้านความรู้ และ 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ , การนํานักศึกษาในหลักสูตรต่างๆบูรณาการกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสอน
ภาษาอังกฤษ การบริการสาธารณสุข  การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของชุมชน 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ 
ความสามารถของนักศึกษา 
   1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ได้แก่  แผนกิจกรรมการ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่  การอบรมทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและการปรับตัวแก่นักศึกษา
ใหม่ การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกร่วมหอพัก ตลอดจนการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มอิสระ และชมรมต่างๆ 
   1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่  แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่
หอพัก 
 

2. ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้เข้าร่วม

5 (2) 2 



๑๒๔ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

       - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
       - กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 
       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการรายงานผล
ความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ 111 คน และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษาเพื่อส่งเสริม การประกัน
คุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2554 โดยมีอาจารย์/บุคลากร  และนักศึกษา
จาก 18 สถาบันเข้ารว่มโครงการ 
 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมให้ครบตามวงจรการบริหารจัดการโครงการ 
(วงจรเดมมิ่ง : P D C A) เริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการและแผนดําเนินงานเพื่อเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณ โดยมีการระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการนั้นๆ ตลอดจนระบุแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการจากผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา หากโครงการนั้นเคยจัด
มาแล้ว  เมื่อดําเนินงานแล้วเสร็จกําหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนิน
โครงการเป็นรูปเล่มพร้อมแสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้น  โดยส่วนกิจการนักศึกษาได้พัฒนา
แบบฟอร์มเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการจัดทําโครงการทั้งแบบฟอร์มการ
เขียนโครงการและแบบฟอร์มรายงานประเมินผลโครงการ 
 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน  ดังนี้ 
      4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีอาจารย/์บุคลากรประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาจาก 18 สถาบันเข้าร่วม  
      4.2 ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นํานักศึกษาภาคใต้ตอนบน 
      4.3 ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
      4.4 ร่วมสัมมนานาสภานิษิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
      4.5 ร่วมประชุมสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
           
5. ส่วนกิจการนักศึกษามีแผนการจัดสัมมนาหน่วยงานเป็นประจําทุกปี เพื่อทบทวน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้จัดเมื่อวันที่ 22-24 
ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทบทวนความสําเร็จของแผนกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและพัฒนาให้มีความสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันมากยิ่งขึ้น   
 



๑๒๕ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

6. มีการรายงานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการส่วนกิจการ
นักศึกษาได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
“กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ในการประชุมเมื่อ 25 มี.ค. 54 ณ 
ห้องประชุมโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัย และงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ ข้อ หรือ ๕ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ข้อ หรือ 8 ข้อ 
เกณฑ ์  
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้       

     1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัยโดยใช้
หน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศเป็นตัวนําทาง พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์การ
วิจัยเพื่อนําไปสู่จุดหมาย “3 ล” คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักของชุมชนท้องถิ่น นําการ
วิจัยเป็นเลิศสู่สากล โดยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area - 
Based Research) เพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นภาคใต้
ตอนบนเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการบริหาร “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” และเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และชี้นําทิศทางการวิจัยให้เป็นไป
ตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานวิจัย
โดยบูรณาการนักวิจัยสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในรูปแบบ “กลุ่มวิจัย” “หน่วย
วิจัย” และพัฒนาไปสู่ “หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ” ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยวิจัยทั้งสิ้น 10 หน่วย 
เป็นหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ 2 หน่วย คือ หน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อ
การกสิกรรม ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของ
ประเทศไทย (Thailand Center of Excellence in Physics) และศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์เทคโนโลยี

5 4 4 



๑๒๖ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

  ๑) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ   
   ๒) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ   
   ๓) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย   
   ๔) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี ศ. 
อาคันตุกะ หรือ ศ. รับเชิญ (visiting professor) 
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัย ของสถาบัน 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เ พื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC มีกลุ่มวิจัย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัย
การบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน และมีหน่วยวิจัยรวม 8 หน่วยวิจัย ได้แก่ (1) หน่วยวิจัยชีว
เวชศาสตร์ (2) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ   (3) หน่วยวิจัยกุ้ง (4) หน่วยวิจัยการ
ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (5) หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน (6) หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา      
(7) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล (8) หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ นอกจากนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้กําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : 
KPI) ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างยั่งยืนที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
     2.   มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อพัฒนาโครงการของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นอันนําไปสู่การนําเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร 
     3.  มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ตาม
ศักยภาพและตามระดับของการเข้าสู่ความเป็นนักวิจัย โดยทุนอุดหนุนประกอบด้วย 8 
ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ทุนจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่ 3) ทุน
เพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย 4) ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 5) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) 6) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา
ปริญญาตรี 7) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (Matching fund) และ 8) ทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเป็นกลุ่ม โดยมีงบประมาณสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
หน่วยวิจัย และหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ (ตลอดจนค่า Impact Factor และลิงค์ไปยัง
วารสารรายชื่อนั้นๆ) ที่ได้เคยตอบรับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ในสํานักวิชาต่างๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ของคณาจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลวารสารที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
ตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2004-2009  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งตามฐานข้อมูล ISI, Scopus, TCI ซึ่งจัดแยกเป็นสํานักวิชา
ต่าง ๆ ทั้ง 11 สํานักวิชา  
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 นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมต้นฉบับ
บทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของเกณฑ์ภาระงานในการทําวิจัยนั้นเป็นระบบที่
ทางมหาวิทยาลัยได้สรา้งความชัดเจน ความยอมรับ และจัดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปีของคณาจารย์ ส่วนของการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยนั้น ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําหน้าที่ในการออกประกาศและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
รางวัลสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และยังทําหน้าที่
ในการให้ข้อมูลสนับสนุนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย มหาวิทยาลัยได้ยก
ร่างและเผยแพร่เอกสาร/คู่มือจรรยาบรรณการวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มกีาร
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณด้านการวิจัย ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
     4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการสนับสนุนการวิจัยเป็นกลุ่มที่นําไปสู่ หน่วยวิจัยความ
เป็น เลิศ  เ พื่อส่ ง เสริมการ วิจัย เป็นกลุ่ ม  และมีลักษณะแบบบูรณาการศาสตร์ 
(Multidisciplinary Research) ที่มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “Small and Focus” มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
สนับสนุนทุน ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิจัยที่มีขนาดเล็กหรือเริ่มต้นยังมีผลงานน้อย ไปจนถึงระดับ
หน่วยวิจัยความเป็นเลิศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
(Research Group) จัดสรรให้ปีละไม่เกิน 100,000 บาท, ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย 
(Research Unit) ในระยะเวลา 3 ปีแรก ปีละไม่เกิน 300,000 บาท และหลังจาก 3 ปี 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 100,000 ถึง 300,000 บาท ตามผลการประเมิน 
และทุนสนับสนุนหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ (Research unit of Excellence) สนับสนุน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ปีละไม่เกิน 500,000 บาท ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัย
ความเป็นเลิศ 2 หน่วย และ หน่วยวิจัย 8 หน่วย และกลุ่มวิจัย 1 กลุ่ม 
 นอกจากทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นกลุ่มแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดสรร
ทุนภายในผ่านการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีก  8 ประเภท ได้แก่ ทุนอุดหนุน
การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย สําหรับสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย
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ขั้นต้นก่อนการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย งบประมาณไม่เกิน 
30,000 บาทต่อโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ เพื่อส่งเสริมผู้
เริ่มต้นหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยในการดําเนินงานวิจัย ทุนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
โครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย สําหรับนักวิจัยที่
สามารถผลิตผลงานเป็น KPI ให้กับมหาวิทยาลัย ทุนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อ
โครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ทุนละไม่เกิน 
288,000 บาท งบประมาณ 6,000-8,000 บาทต่อเดือน ให้กับนักศึกษาบัณฑิต ที่ทํา
วิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
โครงการของนักศึกษาปริญญาตรี งบประมาณไม่เกิน 12,000 บาทต่อโครงการ และ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรทุนให้กับ
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผ่นดินประจําปี โดยมุ่งสนับสนุนโครงการวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนเป็นหลักและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ
     5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มกีารสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัฯ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนี้ 1)ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 2)ห้องวิจัยทางการพยาบาล 3)ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาสหเวช 4)ห้องวิจัยอาคาร B3 
5)ห้องเก็บของและห้องทํางานนักวิทยาศาสตร์ และ 6)ห้องเตรียมตัวอย่างการแพทย์ 
บริหารงานโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายมหาวิทยาลัย “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” โดยการจัดระบบการใช้ทรัพยากรแบบรวมศูนย์ รวมทั้งการใช้
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ไม่แยกตาม
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการสนับสนุนการวิจัยเป็นกลุ่มที่นําไปสู่ หน่วยวิจัย
ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการวิจัยเป็นกลุ่ม และมีลักษณะแบบบูรณาการศาสตร์ 
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(Multidisciplinary Research) ที่มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “Small and Focus” มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
สนับสนุนทุน ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิจัยที่มีขนาดเล็กหรือเริ่มต้นยังมีผลงานน้อย ไปจนถึงระดับ
หน่วยวิจัยความเป็นเลิศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว (Single 
discipline) สหสาขาวิชา (Cross Discipline) และพัฒนาสู่หน่วยวิจัยที่เป็นเลิศทาง
วิชาการอย่างยั่งยืน มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีกิจกรรมและผลิตผลจากการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดพัฒนาการสู่ความเข้มแข็งของงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัยทั้งสิ้น 
10 หน่วยวิจัย ที่ได้รับการพัฒนาตาม Performance Base และส่งเสริมให้วิจัยแบบบูรณา
การศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “Small and 
Focus” เป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนา
งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนในปี พ.ศ.2552 นี้ สามารถพัฒนาสู่การเป็นหน่วย
วิจัยความเป็นเลิศ (Research Unit of Excellence) แล้ว จํานวน 2 หน่วย คือ หน่วย
วิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจาก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence in 
Physics) และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับการ
สนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ 
NECTEC และมีหน่วยวิจัยรวม 8 หน่วยวิจัย ได้แก่ 1) หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมทางไม้ 2) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล 3) หน่วยวิจัยที่เป็นเลิศทางวิชาการของ
ระบบซับซ้อน 4) หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา 5) หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน 6) หน่วยวิจัยความ
หลากหลายของพรรณพืช 7) หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ8) หน่วย
วิจัยกุ้ง และกลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้
กําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อ
การพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างยั่งยืนที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจยั ฯ 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็น
การบริหารงานแบบศูนย์รวม โดยแต่ละภารกิจจะกําหนดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารจัดการภารกิจนั้นๆ และมีคณะกรรมการกลางทําหน้าที่
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่แยกเฉพาะตาม
หน่วยงาน รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่ว
ยานภายในมหาวิทยาลัย 

สําหรับการบริหารงานห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
กํากับดูแลโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําคลังข้อมูลงานวิจัยโดยออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพร้อมทั้งมีการนําข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์

4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มี ศ. อาคันตุกะ หรือ ศ. รับเชิญ (Visiting professor) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการคัดสรรโครงการวิจัยเด่นและเป็นประโยชน์ ไป
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัดและในการประชุมระดับชาติ ทั้งในการ
ประชุมเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยได้คัดสรร
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2554 (Thailand Research Expo 2011) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับพันธมิตรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยฯ ได้ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์มาร่วมโครงการจัดงานเป็นจํานวน
มาก 
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัด
ประชุมวิชาการประจําปี “วลัยลักษณ์วิจัย”  

สําหรับการจัดประชุมวิชาการที่มีหน่วยวิจัยเป็นเจ้าภาพในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งรวมไปถึง
งบประมาณบางส่วนในการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
    6.   การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุก 
6 เดือน มีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณาความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบทุก 6 เดือน 
    7. มหาวิทยาลัยได้มีการนําเอาผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู่การปรับปรงุ
แนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการวิจัยใหม่ การนําเสนอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนการปรับเกณฑ์การดําเนิน
กิจกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
     8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ในการสร้าง
กลไกและการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัย ด้วย
ระบบและกลไกการสนับสนุนที่หลากหลายและมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based 
Research) เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่และท้องถิ่น และเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุดมปัญญา โดยเน้นการวิจัยเป็นกลุ่มวิจัยและวิจัยแบบ
บูรณาการศาสตร์ (Multidisciplinary Research) เพื่อให้มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลยั 
ในรูปแบบการบริหาร “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และชี้นําทิศทางการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ โดยมีสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยใหม่ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
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แม้ปัจจุบันผลงานวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ แต่เป็นผลงานวิจัยที่
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจาก
โจทย์วิจัยที่ได้มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมวิจัยที่
นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่
สังคม และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๕ ข้อ  
เกณฑ ์ 
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการ

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงคม  
1. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการ ได้พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําโครงสร้างการทํางานรองรับการพัฒนา
ระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
งานสนับสนุนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เช่น 

• โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
• โครงการประเมินผลภารกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
• โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ร่วมให้บริการจากทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
• โครงการปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ มวล.ในการบริการวิชาการ   
เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมได้นําความรู้ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาต่าง ๆ 
รวม 128 โครงการ เช่น โครงการบริการวิชาการเรื่องการเจริญพันธ์และการวางไข่ของกุ้ง
กุลาดําเพศเมียที่เลี้ยงในระบบปลอดเชื้อ บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ํากร่อยและน้ําเค็ม   โครงการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตอาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาจุล
ชีววิทยาอาหาร เป็นต้น 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
บริการวิชาการแก่สังคมได้นําความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการ

3 2 1.2 
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รายงานผลความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วิจัย เช่น โครงการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงเพียงทรายให้มี
คุณภาพทางโภชนาการสูงสําหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง  โครงการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อ
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของมังคุด เป็นต้น 
 
ระบบการกลไกการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
หน่วยงานในระยะยาว และกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปีอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการ
ดําเนินการให้เกิดผลงานตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์เพื่อให้
คําแนะนําและกําหนดกรอบนโยบายในการดําเนินงานเชิงนโยบายและแผนงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่ผู้อํานวยการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานของมหาวิทยาลัย 
   2. การดําเนินงานด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554 นั้น  ได้มีความพยายามกระตุ้นให้
อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม/งานโครงการต่างๆ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น และมีการจัดทําโครงการเฉพาะเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอ่านร้อยกรองทํานองไทย 4 ภาค เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาไทย  การจัด
เวทีการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การ
ประกวดร้อยกรองเนื่องในงานวันลอยกระทง และวันขึ้นปีใหม่ การประกวดรํามโนราห์ชิง
ถ้วยนายกรัฐมนตรี การประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
   3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย โดยผลงานที่
ปรากฏเด่นชัดคือการจัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพลงบอกแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็น
การบูรณาการองค์ความรู้จากปราชญ์บุคคลท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงบอก
ไปถ่ายทอดแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปผ่านศูนย์ฝึกเพลงบอก 3 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึกเพลง
บอกอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฝึกเพลงบอกปากพนัง (อบต.ป่าระกํา) และศูนย์ฝึกเพลง
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บอกเกาะนางโดย ซึ่งมีการวิเคราะห์หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวในเชิงวิจัย
ถอดบทเรียนและจัดทําเป็นรายงานผลการวิจัยไว้เพื่อการนําไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
   4. ไดจ้ัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม  
   5. นําผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการจัดทํารายงานผลความคืบหน้าในการปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ 

4. การพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ. 16) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ  
ระดับ ๓ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   
ระดับ ๔ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
เกณฑ ์
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ  
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  

    1.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนดปณิธานที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคน
เก่ง” โดยเน้น 1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์
ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติที่กว้างไกล 2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยา
วิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ จึงได้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้าน
ศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม (Walailak Graduates Have Practical 
Intelligence, Adversary Quotient, Liberal Arts Perspective and Technology 
Competence, all Integrated with High Moral.)” 
    เมื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2553-2557 พบว่า มี
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึงการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเป็นสากล และมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนที่จะ
พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มุ่งทําความดี สร้างความสุข พัฒนาความสามารถและพร้อมทํางาน
เพื่อส่วนรวม และมีมาตรการรองรับสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ได้กําหนด เช่น ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีสหกิจศึกษาสมบูรณ์แบบหรือประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐาน จัดตั้งและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
เป็นต้น 
    จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่ากลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และปณิธานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 2 2 
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๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. มีการสํารวจว่า ผู้ เรียนมีความเข้าใจ ถึงอัตลักษณ์ 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม เ พื่อทําประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ เกินกว่า ร้อยละ ๘๐ 

     2.  มกีารสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามอัตลักษณ์ที่
กําหนด คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 
ภายใต้ระบบการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนี้  
          1) การจัดการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถ
ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีคณาจารย์ในสํานักวิชาต่างๆ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน และ
มีเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรูปแบบต่างๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
          2) การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ทําหน้าที่เตรียม
ความพร้อมและประสานงานด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีส่วนร่วมโดย
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษาที่จะให้ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศกึษาและประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 
          3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารย์ผู้สอน
สอดแทรกเข้าไปในระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน และมีกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการโดยส่วนกิจการนักศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่
กําหนด  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 
     3.  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเห็นของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาบัณฑิตให้ไดต้ามอัตลักษณ์ที่กําหนด โดยมีผลการประเมินมากกว่า 3.51 ในทุก
ด้าน ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้ 
           1) ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่การปฏิบัติ ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา (เกณฑ์สมาคมสหกิจศึกษาไทย) โดยประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรสหกิจ
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ศึกษา กระบวนการการจัดสหกิจศึกษา ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง และการสร้างโอกาสต่อยอดความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 
           2)  ในด้านการจัดปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากร (รวมทั้งนักศึกษา) ที่มาใช้บริการ พบว่า มีผลการ
ประเมินจําแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
                  2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน 2 ส่วนคือ (1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องสมุด โดย
ประเมินจาก 5 ประเด็นหลักทั้งในด้านทรัพยากรห้องสมุด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวกและด้านการ
สื่อสาร พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.04 และ (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.21  
                  2.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก
บุคลากรทั้งในระดับสํานักวิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วน และโครงการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
โทรศัพท์ รวมถึงการให้บริการอื่นๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.56 
       2.3  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์  โดยประเมินความพึงพอใจจาก 3 ประเด็นหลักคือ 1)ด้าน
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล อัธยาศัย ความสะดวกในการติดต่อ  2)
ด้านห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความพร้อมของครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์/สารเคมี ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคและ 3)ด้านคุณภาพโดยรวม ซึ่งพบว่า
ผลประเมินภาพรวมในกลุ่มนักศึกษามีค่าเฉลี่ย  4.38 และในกลุ่มอาจารย์มีค่าเฉลี่ย 4.02 
         หมายเหต ุการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นการใช้ผลการประเมินความคิดเห็น/พึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่มารับบริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่
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ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถประเมินได้
ครบถ้วนในทุกประเด็นที่กําหนด เนื่องจากปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่ได้มีการกําหนดอัต
ลักษณ ์
     4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ที่กําหนด และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น
ทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ส่งผลที่ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้ 
           1) บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ  
                1.1 มีการดําเนินการในด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น มีรายวิชาปฏิบัติ
ทักษะวิชาชีพเป็นการจัดให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้
ศึกษามาทั้งหมด นําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน ทําให้
นักศึกษามีความพรอ้มต่อการประกอบวิชาชีพ จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม 
                1.2 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โรงพยาบาล และ
ชุมชน ทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์และการดูแลในด้านสุขภาพ เช่น  
                  - รายวิชา NUR-205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ ได้
มอบหมายให้นักศึกษานําความรู้ที่มีไปจัดทําโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน 
                  - รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (PHA-458) โครงการเรียนรู้การใช้ยา
กับลุงป้าในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
                 1.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Learner – Center 
Approach) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได ้
          2) อุตสาหะสู้งาน 
    มีการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trimester) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 
ภาคการศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ใช้เวลาใน
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การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีการจัดระบบการศึกษาให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ทําให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นกระบวนการกล่อมเกลา
บัณฑิต สร้างความเชี่ยวชาญให้รู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้จุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาระบบไตรภาค คือ ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า กระตุ้นให้มีการแข่งขันกับ
ตัวเองมากขึ้น ฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีศักยภาพในการทํางานให้กับหน่วยงานได้อย่าง
เต็มกําลังความสามารถ 
              3) เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลย ี
     มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่ม
วิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เ พื่อบ่มเพาะให้ผู้ เรียนเป็นผู้มี
ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ รอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ มองเห็นคุณค่า
ของมนุษย์ มีจิตใจอ่อนโยน เข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจและยอมรับในสังคมที่มี
ความหลากหลาย และมีทักษะในการทํางานเป็นทีม 
              4) มีคุณธรรม 
                 4.1 มีการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
                 4.2 มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตาม
นโยบาย 3 ดี – Decency โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น โครงการหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต: วิถี
พุทธ และวิถีชีวิตอิสลาม เป็นต้น 
                 4.3 มีการจัดโครงการ “ค้นหาคนด”ี และโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ 
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ที่ทําความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักศึกษาในการทําความดีแก่สังคม 
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                 4.4 มีการมอบรางวัล “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award)” แก่
นักศึกษาที่มีผลงานและคุณงามความดีที่กระทําต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
     5. มีการสํารวจผู้เรียนถึงความเข้าใจในอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้และคุณธรรม  มหาวิทยาลัยมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยสอดแทรกไปในกิจกรรม
ต่างๆที่จัดให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งใน
ด้านกระบวนการและผู้เรียน  แสดงถึงความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งรางวัลที่
ได้รับมดีังนี้ 
              1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษา
ดีเด่น ระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 
ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเชื่อว่าการนําสหกิจศึกษาเข้ามาใช้จะสามารถ
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ โดยอัตลักษณ์ที่สําคัญของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเราคือบัณฑิตมี
ความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม  
              2) รางวัลโครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ภาคใต้
ตอนบน ของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลใน 2 ประเภท ได้แก่ 
                   2.1)ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2 รางวัล จากโครงงาน 
"การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช" โดย
นายโรจนศักดิ์ สุขลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ และ "การพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ" โดยนายอาทิตย์ อุปการและนายฉัตรชัย ศิลปวัฒนาธร นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 
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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

                             2.2 ประเภทสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ 2 รางวัล คือ "การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับจํานวน
ผ้าเพื่อการลดต้นทุนของแผนกแม่บ้าน โรงแรมไอบิสสมุย บ่อผุด" โดยนางสาวกรธิมา แซ่
ลิ่ม นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สํานักวิชาการจัดการ และ"การ
จัดการสารสนเทศเชิงการพัฒนาระบบสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย" โดยนายวิจักขณ์ และนายธนิสร หริรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ ์
                 3) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2553 มี นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลและการยกย่องจากองค์กรหรือหน่วยงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
                      3.1 มีนักศึกษาได้รับรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ จากการ
ประกวดโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจําปี 2553 ซึ่งจัดโดย บมจ.กรุงไทย ประกาศผล
การตัดสินเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 จุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา เพื่อ
เตรียมเข้าสู่วัยทํางาน โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รางวัล 5 คน ได้แก่ นายสุรัตน์ ฐานะ
กาญจน์ สํานักวิชาการจัดการ นางสาวศุภักษร พิมพขันธ์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ นางสาวอลิษา สมพิศ สํานักวิชาศิลปศาสตร์ นายอภิวัฒน์ สี่แสน สํานัก
วิชาศิลปศาสตร์ และนางสาวจีรวรรณ คชบก สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์ 
                       3.2 นายภาณุพงศ์ พุทธศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพประจําปี 2553 พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนที่ทําตนเป็นตัวอย่างที่ด ี
                        3.3 นางสาวจารุมน กันตะกนิษฐ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา โดยสํานักวิชา
ได้มอบโล่ในวันไหว้ครูของสํานักวิชาแพทยศาสตร์  

                         3.4 นางสาวปียาวรรณ์ รัตนกระจ่าง สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับ
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลประกาศ
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

เกียรติคุณด้านการเป็นคนดีและคนเก่งของแต่ละสถาบัน 
5. การมรีะบบการบริหารความเสีย่ง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ภายใน   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
เกณฑ ์
1 = สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายด้าน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ภายใน 
2 = มีคณะกรรมการ และหน่วยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานและการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
3 = มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พัฒนาและรั กษา ไ ว้ ซึ่ งบุ คล ากร ที่มี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้าใจใน
เรื่องความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ทุกระดับ (ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน) 
4 = มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเ นื่อง และครอบคลุม ทุก
หน่วยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง

   1. สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากําหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความ
เสี่ยง  และกําหนดระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานและ
การตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการควบคุมภายในการการ
ตรวจสอบภายใน 
   2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้กําหนดโครงสร้าง และกรอบการบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน เพื่อดําเนินการตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
   3.  ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้สร้างความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยง  จํานวน 3 ครั้ง  โดยจัดอบรมให้กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ของศูนย์/ส่วน/สถาบัน/โครงการ/หน่วยงาน  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําสํานัก
วิชา ซึ่งทั้ง 2 ครั้งมีผู้เข้าร่วมอบรวม 107 คน จาก 36 หน่วยงาน/โครงการ   และจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร” โดยมีหัวข้อ “การบริหารความ
เสี่ยง” มีหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วม 23 คน 
   4.  มีการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานและองค์กร แต่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ยังไม่ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   ทั้งนี้ในระดับหน่วยงานได้ทําการประเมินผล
ระบบควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงาน  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ทําการ
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
   5.  หน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาทุกกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูง  และดําเนินการตามแผนที่วางไว้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ข้อกําหนด รวมถึง
การกํากับดูแลและการติดตามอย่างเป็นระบบ และกําหนดบทลงโทษผู้กระทําผิดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4 4 3.2 
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ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

และการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5 = มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบป้องปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

      

6. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย    
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ)  
1 = มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษา  และช่วยให้
ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2 = มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลยั หรืออธิการบดี  
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
3 = มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอ สําหรับระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของ นักศึกษา ผู้ บริหาร  และบุคลากร ทั้ งมวลของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบการแก้ใข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์

   1.  มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงาน และได้ดําเนินงานการพัฒนาระบบ Business 
Intelligence (BI) เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน  
2. มีการให้บริการด้านสารสนเทศครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4  

ด้าน ได้แก่ ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ และระบบ e-Learning เพื่อ
ให้บริการด้านการเรียนการสอน ระบบทะเบียนงานวิจัย และระบบทะเบียนงานวิจัยและ
การพัฒนางานทางวิชาการ รวมทั้งระบบติดตามประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บริการ
ด้านวิจัย ระบบทะเบียนงานบริการวิชาการรูปแบบใหม่ สําหรับงานบริการวิชาการ และ
ระบบทะเบียนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม  
3. มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอยา่งเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อ 

ความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร โดยมอีัตราส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็น 8 คนต่อเครื่อง และอัตราส่วนจํานวนบุคลากรต่อจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็น 0.87 คนต่อเครื่อง อีกทั้งยังมีระบบ e-service ศูนย์คอมพิวเตอร ์
สําหรับให้บริการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ  ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว  
4. มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ  

Call Center และระบบ e-Service มีระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแจ้งปัญหา
การใช้งานระบบ รวมถึงการขอใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผดิชอบ 

5 3 3 



๑๔๓ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด / เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ทางสารสนเทศที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4 = มีการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 
5 = มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน  นอกจากนี้มีการการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
พนักงานในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยง 
เมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

3.  มิติการเรยีนรู้และพัฒนา 
  

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
   
๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาต่อ
หลักสูตรทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ 
ระดับ ๒  ร้อยละ ๕.๐๑ - ๑๐.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๑๕.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ ๑๕.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐ 
 
  ๑ .๒  ร้ อยละของราย วิชาระดับปริญญาตรี ที่ เ น้น          
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕.๐๐ 
ระดับ ๒  ร้อยละ ๕.๐๑ - ๑๐.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๑๕.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ ๑๕.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐0 
 

 
 

ส่วนส่งเสรมิวิชาการได้ร่วมกับสํานักวิชาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
     ระดับปริญญาตรี  จํานวน 5 หลักสูตร จากทั้งหมด 31 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
16.13 คือ วศ.บวิศวกรรมโยธา วศ.บวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  วถ.บ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์   วท.บ. เทคนิคการแพทย์  และ วท.บ. กายภาพบําบัด 
     ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสตูร จากทั้งหมด 30 หลักสูตร 
     สรุปหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนามีจํานวน 8 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 
61 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 13.11   
 
 
มหาวิทยาลัยมีรายวิชาระดับปริญญาตรีจํานวนทั้งหมด 1,459 รายวิชา มีรายวิชาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จํานวน 799 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 54.76  โดยกรณีรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) ซึ่งเป็น
รูปแบบหนึ่งของ   Learning-centered Approach มีจํานวนรายวิชาในปีการศึกษา 
2553 ทั้งสิ้น 67 รายวิชา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา 2552 มีจํานวน 
49 รายวิชา ดังนั้นมีจํานวนรายวิชาเพิ่มขึ้น 18 รายวิชา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 36.73  
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๒. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
 ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้ไปศึกษา/อบรม/
สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต่อจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
อาจารย์ประจําที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 
310 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 357 คน คิดเป็นร้อยละ  86.83   
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๑๔๕ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐  
ระดับ ๒  ร้อยละ ๘๐.๐๑ - ๘๕.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๘๕.๐๑ - ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ ๙๐.๐๑ - ๙๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ 
          

 ๒ .๒  ร้ อยละของพ นักงานสายปฏิบั ติ กา ร ที่ ไ ด้ ไ ป         
ศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด        
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐  
ระดับ ๒  ร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๖๕.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐  
ระดับ ๔  ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐            
  
๒.๓ จํานวนอาจารย์ ที่ได้ เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ        
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละต่ออาจารย์ทั้งหมด
(นับจํานวน อาจารย ์→  ผศ. + ผศ. → รศ. + รศ. → ศ.) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ร้อยละ  0 - 1.00            
ระดับ ๒  ร้อยละ  1.01 - 2.00  
ระดับ ๓  ร้อยละ  2.01 - 3.00 
ระดับ ๔  ร้อยละ  3.01 - 4.00 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ 4.00             

 
 

 
 
 
 
 

 
 

พนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จํานวน 379 คน จากพนักงานทั้งหมด 619 คน คิดเป็นร้อยละ  61.22 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ได้เลื่อนตําแหน่งในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 12 ราย จากจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด 357 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 
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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

 

 ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกว่า ๙ ระบบงาน 

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา จํานวน 14 ระบบ, ส่วนกิจการนักศึกษา จํานวน 3 
ระบบ ส่วนแผนงาน 1 ระบบ ส่วนพัสดุ จํานวน  5  ระบบ, ส่วนการเงิน ฯ จํานวน 7 ระบบ,  ศูนย์
เครื่องมือ ฯ จํานวน 4 ระบบ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ระบบ  ศูนย์บริการวิชาการ  1   ระบบ สํานัก
วิชาการจัดการ  4  ระบบ สํานักวิชาพยาบาล 1 ระบบ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 ระบบ สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร  4 ระบบ ศนูย์กีฬา 1 ระบบ   รวมทั้งสิ้น  จํานวน  48 ระบบ 
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๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหต:ุ เกณฑ ์(ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย 
๒. มีการปรับตัวของหน่วยงานด้านการวิจัยให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 
๓. มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม 
๔. มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกี่อนมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
๕. มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ 

        1.   ในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน มีผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ พิจารณา
ความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน 

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณหน่วยวิจัย ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัยทั้งสิ้น 10 หน่วยวิจัย เป็นหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ 2 หน่วยวิจัย
และ 1 กลุ่มวิจัย ซึ่งดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณาความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน โดยจะรายงานผลการติดตามและประเมินต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมิน 

มหาวิทยาลัยได้มีการนําเอาผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (อยู่ในขั้นตอน
การดําเนินการ) การนําเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจน

5 3 3 



๑๔๗ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

การปรับเกณฑ์การดําเนินกิจกรรมที่ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัย 
 พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี พร้อมทั้งมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
             2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม โดยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิง
พื้นที่ (Area-based Research) เพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานวิจัยโดยบูรณาการอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในรูปแบบ “กลุ่มวิจัย” “หน่วยวิจัย” และ
พัฒนาไปสู่ “หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ” เพื่อส่งเสริมการวิจัยเป็นกลุ่ม และมีลักษณะแบบ
บูรณาการศาสตร์ (Multidisciplinary Research) ที่มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ “Small and Focus” มหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิจัยที่มีขนาดเล็กหรือเริ่มต้นยังมีผลงานน้อย ไป
จนถึงระดับหน่วยวิจัยความเป็นเลิศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว 
(Single Discipline) สหสาขาวิชา (Cross Discipline) และพัฒนาสู่หน่วยวิจัยที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการอย่างยั่งยืน มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีกิจกรรมและผลิตผลจากการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดพัฒนาการสู่ความเข้มแข็งของงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัยทั้งสิ้น 
10 หน่วยวิจัย ที่ได้รับการพัฒนาตาม Performance Base และส่งเสริมให้วิจัยแบบบูรณา
การศาสตร์ (Multidisciplinary Research) สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ในลักษณะ “Small and Focus” เป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สร้าง



๑๔๘ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจน สามารถ
พัฒนาสู่การเป็นหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ (Research Unit of Excellence) แล้ว จํานวน 
2 หน่วย คือ หน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม ได้รับการ
สนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของประเทศไทย (Thailand 
Center of Excellence in Physics) และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และ
การจัดการ ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และมีหน่วยวิจัยรวม 8 หน่วยวิจัย ได้แก่ 1) หน่วย
วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางไม้ 2) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล 3) หน่วยวิจัยที่เป็น
เลิศทางวิชาการของระบบซับซ้อน 4) หน่วยวิจัยภูมภิาคศึกษา 5) หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน 
6) หน่วยวิจัยความหลากหลายของพรรณพืช 7) หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 8) หน่วยวิจัยกุ้ง และกลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน นอกจากนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้กําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : 
KPI) ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างยั่งยืนที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ตาม
ศักยภาพและตามระดับของการเข้าสู่ความเป็นนักวิจัย โดยทุนอุดหนุนประกอบด้วย 8 
ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ทุนจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่ 3) ทุน
เพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย 4) ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 5) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) 6) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา
ปริญญาตรี 7) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (Matching fund) และ 8) ทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเป็นกลุ่ม โดยมีงบประมาณสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
หน่วยวิจัย และหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ (ตลอดจนค่า Impact Factor และลิงค์ไปยัง
วารสารรายชื่อนั้นๆ) ที่ได้เคยตอบรับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ในสํานักวิชาต่างๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ของคณาจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลวารสารที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้



๑๔๙ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2004-2009  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งตามฐานข้อมูล ISI, Scopus, TCI ซึ่งจัดแยกเป็นสํานักวิชา
ต่าง ๆ ทั้ง 11 สํานักวิชา นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือในการ
เตรียมต้นฉบับบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของเกณฑ์ภาระงานในการทําวิจัย
นั้นเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้สร้งความชัดเจน ความยอมรับ และจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณาจารย์ ส่วนของการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย
นั้น ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําหน้าที่ในการออกประกาศและดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรางวัลสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และ
ยังทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลสนับสนุนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
        4.  มีจํานวนโครงการวิจัยเพื่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ 10  ดังนี้ 
 จํานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2553  จํานวน 116  โครงการ 
 จํานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2554  จํานวน 165  โครงการ 
 เมื่อเทียบจํานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทียบกับจํานวน
โครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 42.24 
        5. มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ 10 
 งบประมาณเพื่อการวิจัยในปีงบประมาณ 2553 จํานวน  40,192,248  บาท 
 งบประมาณเพื่อการวิจัยในปีงบประมาณ 2554 จํานวน  62,263,204  บาท 
 เมื่อเทียบงบประมาณเพื่อการวิจัยในงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทียบกับ
งบประมาณเพื่อการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 21.54% คาดว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2554 ร้อยละ 54.91     

๔. จํานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และนํามาใช้ในการเรียนการสอน   
เกณฑ์การให้คะแนน 

    มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้บูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและนํามาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 1) สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  
12 กิจกรรม/โครงการ  2) สํานักวิชาการจัดการ  43  โครงการ  3) สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร ์  9 โครงการ 4) สํานักวิชาแพทยศ์าสตร์ 14 โครงการ  5) สํานักวิชาศิลปศาสตร์  
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๑๕๐ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕ โครงการ 
ระดับ ๒  ๖ - ๑๐ โครงการ 
ระดับ ๓  ๑๑ - ๑๕ โครงการ 
ระดับ ๔  ๑๖ - ๒๐ โครงการ 
ระดับ ๕  มากกว่า ๒๐ โครงการ                 

4 โครงการ 6) สํานักวิชาสถาปัตย์ฯ 15 โครงการ 7) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 35 
โครงการ 8) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 โครงการ 9) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8 
โครงการ  10) สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข 9 โครงการ 11) สํานักวิชา
พยาบาล 10 โครงการ   รวมทั้งสิ้น จํานวน 165 โครงการ 

5 .  ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร พัฒนา  และกา รปรั บตั วขอ ง   
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. ให้ความสนใจ/ห่วงใย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕  บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหต:ุ เกณฑ ์(ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจ 
๒. มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
ฯ ให้ความสนใจอย่างเหมาะสม 
๓. มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ สนใจ เพื่อการพัฒนา 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานให้สภาฯ รับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ และขอคําแนะนําเพิ่มเติม 
๕. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให้
ความสนใจต่อประชาคมมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภาฯ
ให้ความสนใจ ดังนี้   
    1. มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการ
ดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่สภาฯ ให้ความสนใจทั้ง 9 ประเด็นและได้นําไปใช้ประโยชน์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    2. มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให้ความสนใจ   
ไว้อย่างชัดเจนเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ (1)ความเป็นสากล (2) แผนการประชาสัมพันธ์          
(3) การประมวลผลข้อมูลวิวัฒนาการความสําเร็จ ความก้าวหน้า ผลงานที่สร้างความ
ภาคภูมิใจของ มวล.   (4) การรับนักศึกษา   (5) การประกันคุณภาพการศึกษา และ (6) 
การปฏิรูปสภาฯ   ทั้งนี้ ยังมีบางประเด็นที่กําหนดแผน/วิธีการไว้ไม่ชัดเจนมากนัก ได้แก่ 
(1) ความเป็น Residential University  (2) ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และ 
(3) การสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย 
     ในส่วนของการปรับปรุงแผน/วิธีการ ประเด็นที่กําลังดําเนินการ ได้แก่ แผน/วิธีการรับ
นักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปสภาฯ 
    3. มหาวิทยาลัยได้นําประเด็นต่าง ๆ ที่สภาฯ สนใจและห่วงใย เสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของ มวล. เช่น สภา มวล. สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการ มวล.  คณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานของ มวล. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย เป็นต้น 
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้พิจารณาให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้รายงานผลการดําเนินงาน    
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๑๕๑ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ในทุกประเด็นต่อสภา มวล. จํานวน 2 ครั้ง คือ ณ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ และ    
ณ สิ้นปีงบประมาณ  นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบดูแลในประเด็นต่าง ๆ ได้มี
การรายงานรายละเอียดการดําเนินงานในประเด็นนั้น ๆ ให้สภาฯ ทราบโดยตรงอีกช่องทาง
หนึ่งด้วย 
    5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้นํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ณ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ และ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา มวล. แล้ว  จัดส่งให้ผู้บริหารทุกระดับและ  
ทุกหน่วยงาน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

 
4.  มิติการเงินและงบประมาณ 

    

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1    ดําเนินการได้   1  ข้อ     
ระดับ 2    ดําเนินการได้   2  ข้อ     
ระดับ 3    ดําเนินการได้   3  ข้อ     
ระดับ 4    ดําเนินการได้   4  ข้อ     
ระดับ 5    ดําเนินการได้ครบทุกข้อ  
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
1 =  สามารถใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการไม่เกินจากที่ได้ตั้ง
ไว้และมีผลสําเร็จร้อยละ 80 ขึ้นไปของเป้าหมายโครงการ โดย
จํานวนรวมของโครงการที่เข้าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ของ
แผนงาน/โครงการทั้งหมด 
2 =  มีอัตราของงบประมาณที่ประหยัดได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ของงบดําเนินการ  
3 =  สามารถใช้เงินเหลื่อมปีงบประมาณทั้งหมด ได้ภายในไตรมาส
แรกของ ปีงบประมาณถัดไป         
4 =  มีแผนการใช้งบลงทุน  และมีการ ใช้จ่ายจริงตามแผน  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
5 =  ผู้บริหารได้ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูก
หลักธรรมาภิบาล และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผน และการตัดสินใจ        

   1.  ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,505,998,000 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 
915,590,716 บาท  และมีงบประมาณผูกพันรอการจ่ายจํานวน 422,821,703 บาท  
ดังนั้นอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90.17  ซึ่งมีตัวชี้วัดหลัก
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งบประมาณไม่เกินจากที่ได้ตั้งไว้ตามแผน และมี
ผลสําเร็จร้อยละ 80 ขึ้นไปของเป้าหมาย จํานวน 91 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.91 ของ
ตัวชี้วัดหลักทั้งหมด ( 134 ตัวชี้วัดหลัก)   
   2.  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายดําเนินการ ประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่าจ้ าง  ค่าตอบแทน ใ ช้สอย วัสดุ  ค่ าสาธารณูปโภค เ งินอุดหนุน  รวมทั้งสิ้ น 
756,331,865.63 บาท  ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 697,737,510.51 บาท 
มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 58,594,355.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.75 
   3.  ในปีงบประมาณ 2554 มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากปีงบประมาณ 2553 จํานวน
130,949,221.55 บาท ภายในไตรมาสแรก(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 53) มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่กันไว้แล้วจํานวน 67,190,158.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.31   
   4.  มหาวิทยาลัยโดยส่วนพัสดุจัดทําแผนจัดหาร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุน
โดยแผนจัดหาได้กําหนดระยะเวลาดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 2 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ   ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้จัดสรรงบลงทุนจํานวน 603,973,644 
บาท และระหว่างปีมีงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 32,238,258 บาท  รวมงบลงทุน
ทั้งหมด 636,211,902 บาท  ได้ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 624,367,385 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของงบประมาณทั้งหมด  
   5. ผู้บริหารมีการกํากับดูแลและติดตามการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ มีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การรายงานผลการ
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๑๕๓ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
(รอข้อมูล)        

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้ วัดจากรายได้ของ
มวล.ที่เพิ่มขึ้นจากปกี่อน (ไม่นับเงินที่ได้รับจากการ
จัดสรรจากรัฐ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   ไม่เพิ่มขึ้น 
ระดับ 2   ร้อยละ 0.01 - 5.00 
ระดับ 3   ร้อยละ 5.01 - 10.00 
ระดับ 4   ร้อยละ 10.01 - 15.00 
ระดับ 5   มากกว่าร้อยละ 15.00  

     ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งสิ้นจํานวน 463,095,949.41 บาท  
(ไม่นับเงินที่ได้รับจากการจัดสรรจากรัฐ) 
     ปีงบประมาณ 2554  มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งสิ้น จํานวน 490,009,148.39 บาท   
(ไม่นับเงินที่ได้รับจากการจัดสรรจากรัฐ)  
      ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 
จํานวน 26,913,198.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 
(ข้อมูลรายงานเงินรับทั้งหมดจากระบบ MIS ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554) 
 

3 5 3 

3. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
   3.1 รายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ที่เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 แต่ไม่เกินร้อยละ 105 
ระดับ 2 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 – 10.00 
ระดับ 3 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 10.01 - 15.00 
ระดับ 4 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  15.01 - 20.00 
ระดับ 5   มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  20.00 
 

   3.2 รายจ่ายจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายที่
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   มากกว่าประมาณการ เกินกว่าร้อยละ 10.00 
ระดับ 2   มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  5.01 - 10.00 
ระดับ 3   อยู่ในช่วง ± ร้อยละ 5 ของประมาณการ 

 
    3.1  ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเสนอตั้งประมาณการรายได้ จํานวน                     
1,241,545,037.36 บาท    มีรายได้จริงจํานวน  1,238,747,676.39 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  99.77 ของประมาณการรายได ้
      
 
 

       
 
 
3.2  ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเสนอตั้งประมาณการรายจ่าย จํานวน                     
1,505,998,000 บาท   มีรายจ่ายจริงจํานวน  1,310,221,967.49 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 87 ของประมาณการรายจ่าย 
 (ข้อมูลรายงานจากระบบ MIS  ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554) 
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๑๕๔ 
 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 4   น้อยกว่าประมาณการ ร้อยละ  5.01 - 10.00 
ระดับ 5   น้อยกว่าประมาณการ เกินกว่า ร้อยละ 10.00 
4. การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 1.00  
ระดับ 2   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ร้อยละ 1.01 - 2.00  
ระดับ 3   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ร้อยละ 2.01 - 3.00   
ระดับ 4   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ ร้อยละ 3.01 - 4.00  
ระดับ 5   งบประมาณที่จ่ายจริงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่องบดําเนินการ มากกว่าร้อยละ 4.00   

    ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 
12,279,212.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62  ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ
ทั้งหมด 756,331,865.63) 
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5. การจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
ระดับ 4   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 
ระดับ 5   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการมากกว่าร้อยละ ๒.๐0 

ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 15,331,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของงบดําเนินการ 
(งบดําเนินการ 722,004,556 บาท) 
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ภาคผนวก ๑ 
กรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

ภาคผนวก 1 กรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

 
รูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  ประจําปงีบประมาณ 2554 
................................ 

 
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กําหนด    
จะดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ สําหรับปีงบประมาณ 2554 โดยมีขอบเขตของงาน ดังต่อไปนี ้ 
    

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยองค์รวม  (Holistic Approach)     
1.  ด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามแผนงาน แบ่งข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล ออกเป็น  2  ระดับ ดังนี ้   
     1.1 ระดับหลักการ  คณะกรรมการฯ จะติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ซึ่งฝ่ายบริหารได้นําเสนอและได้รับความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 

     1.2  ระดับรายละเอียด  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในข้อ 1.1   คณะกรรมการฯ    
จะได้ พิจารณาคัดเลือกโครงการ หรือ แผนงาน ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอน  
การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลให้สามารถหาข้อสรุปและแสดงความเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการงานตามพันธกิจหลัก
เหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปโดยประหยัด และคุ้มค่า หรือไม่ เพียงใด   

     ในการคัดเลือกโครงการ หรือ แผนงาน ตามข้อ 1.2 นั้น  คณะกรรมการฯ จะได้ปรึกษาหารือกัน 
รวมถึงรับฟังความเห็นของอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดวิธีเลือก ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัด  อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีมีบางเรื่องท่ีมีความเห็นแตกต่าง (ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพยายามให้มี
น้อยท่ีสุด) คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์การตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเพ่ือสร้างระบบท่ีโปร่งใส และสร้างความม่ันใจ
ใหกั้บผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล   
  

2.   ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี (Good Governance)  เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็น
ภาระหน้าท่ีโดยตรงของสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เป็นกลไกของ
สภามหาวิทยาลัย  ประกอบกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างให้องค์กร                                 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความน่าเชื่อถือ อันจะมีผลโดยตรงให้การดําเนินงานตามพันธกิจหลักท้ัง 4 ด้านของ
มหาวิทยาลยับรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูง และอย่างยั่งยืน (Sustainable)   ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะติดตาม 
ประเมินผล การบริหารงานของอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ตามแนวนโยบายต่าง ๆ ด้านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และมอบหมาย  เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ต่อ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ   โดยจะครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้ด้วย  



๑๕๖ 
 

ภาคผนวก 1 กรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

 ระบบการบริหารความเสี่ยง  (แยก รายงานต่างหาก รายละเอียด ตามข้อ 3) 
 ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์กร     
 กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย     
 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และ ประหยัด 
 การสร้างเสริมความสัมพันธอั์นดีระหว่างบุคลากรท้ังมวลของมหาวิทยาลัย    
 ความมุ่งม่ันบริหารให้บังเกิดผลงานตามพันธกิจ  
 ความราบรื่นของการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขตามท่ีควร 
 ความถูกต้องตามหลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม     
   

3.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง    แม้ว่าอาจมีนักวิชาการมองว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  แต่เพ่ือเน้นและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาระบบงานท่ีดีในการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี   คณะกรรมการฯ จะแยกงานด้านนี้ออกมาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
อย่างเป็นเอกเทศจากท่ีกล่าวไว้ในข้อ 2  โดยจะแยกหัวข้อรายงานเพ่ือให้ทราบผลงานด้านนี้เป็นการเฉพาะอย่าง
ชัดเจน  ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะสอบทาน ติดตาม และประเมินผล อย่างครบวงจรของระบบงานด้านการ
ประเมินและบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมี
แนวทา ง ในการบริหา รจั ดกา รงานด้ านการบริหารความ เสี่ ย ง ท่ี ดี  และ เป็น ไปตามนโยบายของ                       
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป   

 

4.  ด้านระบบการควบคุมภายใน     ด้วยเหตุผลท่ีระบบการควบคุมภายในอันแข็งแรงย่อมเอ้ือต่อท้ัง
กระบวนการกํากับดูแลท่ีด ี และกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการฯ จึงให้ความสําคัญกับ
การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ม่ันใจว่า เป็นระบบท่ีมีประสิทธิผล 
กล่าวคือ ระบบท่ีกําหนดไว้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามระบบซึ่งมี
ประสิทธิภาพท่ีได้กําหนดไว้นั้น  ในกรณีท่ีพบว่าระบบมีจุดอ่อน หรือระบบดีแต่บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม            
คณะกรรมการฯ จะรายงานข้อมูลดังกล่าว ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบงานของมหาวิทยาลัยในองค์รวม  และ
จะได้เสนอข้อมูล พร้อมท้ังข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีเพ่ือทราบและพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป      
  

ข. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach)  
รายละเอียดประกอบด้วย 

 1. เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย   เป็นการประเมิน
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากท่ีได้เริ่มดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552  และ ปีงบประมาณ 2553  
ได้แก่ (1) ความเป็นสากล (2) การเป็น  Residential  University และหอพักนักศึกษา (3) แผนงาน
ประชาสัมพันธ์ (4) ความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   และ (5) การประมวลข้อมูลวิวัฒนาการ ความสําเร็จ 
ความก้าวหน้า  ผลงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรวมถึงปัญหาอุปสรรคนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง    

      คณะกรรมการ ฯ จะขอทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ว่า   สภาฯ สนใจ / หรือมี  
ความห่วงใยประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่  ท้ังนี ้คณะกรรมการ ฯ จะดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
                          1.1  ประสานงานขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัตกิารในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว  
                    1.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ฯ โดยพยายามเชื่อมโยงผลการประเมินในประเด็นท่ีสภา
มหาวิทยาลัย สนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย      
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                    1.3 เม่ือติดตาม ประเมินผลฯ เสร็จแล้ว จะขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต่อผล
การประเมินฯ เป็นรายประเด็น และนําเสนอความเห็นของฝ่ายบริหารประกอบในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ด้วย     

 

2. เรื่ องผลการดํา เนินงานตามมติ ท่ีประ ชุม /  ข้อสัง เกต /  ข้อเสนอแนะ   ในการนี้               
คณะกรรมการฯ จะให้ความสําคัญกับเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย       
ทุกคณะ (ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ)  ได้มีการประชุม หารือ มีมติ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ  โดยจะติดตาม 
(follow up)  เพ่ือทราบว่า  ฝ่ายบริหารได้นําไปพิจารณา ดําเนินการ ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย 
อย่างไร เพียงใด หรือไม่  หากมิได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุผลใด  
 

3. เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพิ่มเติม   
คณะกรรมการฯ จะไดจ้ัดให้มีการพิจารณากําหนดต่อไป โดยรับฟังความเห็นของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
คณะกรรมการฯ ทุกท่านประกอบการพิจารณา  อย่างไรก็ตาม ในชั้นการกําหนดรูปแบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงเวลาท่ีปริมาณงานด้านการพัสดุ (การ
จัดซื้อ และจัดจ้าง) มีมาก  คณะกรรมการฯ เห็นสมควรท่ีจะได้กํากับดูแลให้มีการตรวจตรางานด้านการพัสดุของ
มหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ   โดยจะคัดเลือกงานพัสดดุ้วยวิธสีุ่มตัวอย่างเชิงสถิติเพ่ือให้สามารถระบุงานจัดซื้อ จัด
จ้างท่ีสําคัญซึ่งควรติดตามตรวจสอบประเมินผลต่อไป (ตัวอย่างท่ีเลือกจะให้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างท้ังท่ี
วงเงินสูง และไม่สูง คละกัน)   

 

วิธีดําเนินการของคณะกรรมการฯ   
วิธีดําเนินการของคณะกรรมการ ฯ มีดังนี ้   

 1. คณะกรรมการฯ จะนําเอาระบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน       
การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม ให้เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักท้ัง 4 ด้าน (การสอน       
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยกําหนด ตัวชี้วัดของพันธกิจหลัก 
ลักษณะความเชื่อมโยงกันในแต่ละมิติและอาจรวมถึงการใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิตินี้ประเมินพันธกิจระดับ
รองอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตามความเหมาะสม         

อนึ่ง  ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะให้การประเมินเป็นรูปธรรม  ครอบคลุมท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ มุ่งให้
เป็นประโยชน์ต่องานของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล  และแก่ อธิการบดี รวมถึงคณะผู้ผู้บริหาร ในการ
บริหารจัดการ คณะกรรมการ ฯ จึงจะใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีได้รับความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ / พันธกิจ  และเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
เหมาะสม โดยจะพิจารณาร่วมกันกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ เช่นเดียวกับท่ีกล่าว
ไว้ในข้อ 1.2 )  
 2. กลไกสําคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีคณะกรรมการฯ จะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการท่านหนึ่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  ในการนี้ จะพิจารณาแบ่งและมอบหมายงานให้หน่วย
ตรวจสอบภายในรับไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน   โดยอย่างน้อยจะรวมถึงการประเมินระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และ งานตรวจสอบด้านการพัสด ุท้ังนี ้คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณา
ว่ามีงานอ่ืนท่ีจะพึงมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในดําเนินการเพ่ิมเติมสําหรับงวดปี 2554 หรือไม่ หลังจาก
รูปแบบและแนวทางฯ นี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว   ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้
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หน่วยตรวจสอบภายในจัดให้มีการวางแผนงานตรวจสอบแบบ risk-based  ใช้วิธีทดสอบแบบ walkthrough  
และจัดทํากระดาษทําการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายในไวเ้ป็นอย่างดเีพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิง   ท้ังจะได้จัดวาระให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหน้า
ของงานท่ีได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการฯ อย่างสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้
ประสานงานหลักกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของมหาวิทยาลัย  
รวมถึงการมีหน้าท่ีช่วยติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอ่ืนใดท่ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ปฏิบัตดิ้วย  
 

 

การรายงาน  
  คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายงานเป็นสองงวด เช่นท่ีเคยปฏิบัติในปีงบประมาณ 2552 และ
ปีงบประมาณ  2553  การรายงานสําหรับงวดการประเมิน  6  เดือนแรก  จะรายงานทุกด้านให้มีข้อมูลผลการ
ประเมินท่ีนําเสนอมากเท่าท่ีสามารถ แต่ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอเรียนให้สภามหาวิทยาลัย ทราบว่า บางด้าน
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเสนออาจเป็นเพียงข้อมูลความคืบหน้า ยังไม่ใช่ข้อมูลผลงานท่ีมีความสมบูรณ์   
  ส่วนรายงานสําหรับงวดปีนั้น คณะกรรมการฯ จะประมวลข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไป
ได้ในทุกด้านโดยคาดหมายว่าจะประสานกับฝ่ายบริหารให้เตรียมข้อมูลท่ีจําเป็นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เป็นข้อมูลและความคิดเห็นท่ีดีตามท่ีควร เพ่ือสภามหาวิทยาลัยสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการทําหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยด้านการกํากับดูแลงานของฝ่าย
บริหารซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี และ คณะผู้บริหาร  ต่อไป   
    ____________________________________ 
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และฝ่ายเลขานุการฯ  
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รายนาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  
 1.  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ     ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายไพฑูรย์  ทวีผล      กรรมการ 
 4.  นางสาวดารัตน์  บริพันธกุล     กรรมการ 
 5.  นายแพทย์สมบุญ  เจริญเศรษฐมห    กรรมการ 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
1.  นางสลิล  นิวัฒน์ภูมินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ 
2.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ 
3.  นางสุปิยา  ลิมป์กฤตนุวัตร์   ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ 

 4.  นางสาวสุวรรณี  วัชโรดมประเสริฐ               ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ 
 5.  นางสาวเนตรทราย  แย้มเจริญ                  ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ 
 

รายนามฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      เลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์) 
2.  คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์/อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์  วัฒนวิกย์กิจ)     อดีตเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
3.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นางจิราพร  อรชร) 
4.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) 

 5.  นางปรีดา  โชติช่วง บุญอมร                เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 6.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนว่ยตรวจสอบภายใน  

7.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                    เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป หนว่ยตรวจสอบภายใน  
8.  นางสาวกิตติยา  กองผล            เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป หน่วยตรวจสอบภายใน 

 9.  นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล            เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
10. นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะแจ๊ะ            พนักงานธุรการ สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก 3 
รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มวล. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

ภาคผนวก 3. รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ชมแบบจําลอง มวล. ณ อาคารบริหาร 
 

เยี่ยมชม ฟาร์ม มวล. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

ภาคผนวก 3. รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

เยี่ยมชมโครงการศูนย์กีฬา ฯ และสระว่ายน้ํา 
 

เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

ภาคผนวก 3. รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

เยี่ยมชมศูนย์อาหารกลางคืน 
 

พบปะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

ภาคผนวก 3. รูปภาพกิจกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร มวล. 
 

พบปะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใตต้อนบน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


