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 คํานํา 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)  จัดทําโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการ ฯ) มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแกสภามหาวิทยาลัย  

รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปงบประมาณ 2558    
ที่กําหนดไว  ประกอบดวย  

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
2.  ดานแผนงาน  ผลสมัฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 
3.  ดานระบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี
4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 

ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 
1.  ดานประเด็น/เรื่องทีส่ภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ หรอืหวงใย 
2.  ดานการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม/ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะของสภา

      มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกคณะ 
3.  เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นวาสมควร 

รายงานฉบับนี้ เปนรายงานประจําปงบประมาณ 2558 เนื้อหาครอบคลุมผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมที่สํ าคัญของมหาวิทยาลัย  แตโดยขอจํากัดของเวลาและขอมูลที่ไดรับจากฝายบริหาร             
และหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีนอยมาก จึงทําใหคณะกรรมการ ฯ ไมสามารถรายงานผลการดําเนินงาน      
ในทุกดานอยางสมบูรณได 

ขอมูลที่คณะกรรมการ ฯ นํามาวิเคราะหและสังเคราะห ไดรับจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับขอมูลจากฝายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา         
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานของผูตรวจสอบภายใน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูบริหาร  และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     
และทีมงานฝายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกทาน ที่ไดทุมเทปฏิบัติงาน พรอมทั้งใหความรวมมือ ทําใหรายงาน 
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  

คณะกรรมการ ฯ หวังวารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ นี้มีสวนและเปน
ประโยชนตามควรในการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารใหรวมกันนําไปสูการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 

 
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วันที่  13  พฤศจิกายน  2558 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล       
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

ขอบเขตและวิธีปฏบิตัิงาน  
    
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     
(คณะกรรมการ ฯ)  ไดปฏิบัติงานตามรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจําป
งบประมาณ  2558  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
คณะกรรมการ ฯ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
เปาหมาย คือ เพิ่มคุณคาของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตามประเมินผลที่จะเปนประโยชนสําหรับ 
สภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน
สําหรับการบริหารของอธิการบดีดวย    

  สําหรับปงบประมาณ 2558   คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ ไว  6 ดาน  ไดแก 

   1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)  เปนการ
ประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยใชตัวชี้วัด และเกณฑ 
ในการใหคะแนนที่เห็นชอบรวมกัน 

   2.  ดานแผนงาน  เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย   

   3.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี มุงความยั่งยืนในการบริหารเพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีระบบการบริหารที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

   4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสอบทาน และติดตามพัฒนาการของ
ระบบงานดานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

   5.  ดานระบบการควบคุมภายใน  ใหความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของ
หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  วามีความอิสระเพียงพอ และไดรับความสนับสนุนอยางเหมาะสม 

                     6.  ดานประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย คณะกรรมการ ฯ ได
ติดตามความกาวหนาของประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย รวม  6 เรื่อง  

 

แหลงขอมูล 
            คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  ใชขอมูลจากฐานขอมูลและแหลงตาง ๆ  ดังนี้   
                       ๑.  สวนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
                       ๒.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดี   
                       ๓.  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ  
                       ๔.  รายงานการตรวจสอบภายใน  
                       ๕.  ความเห็นของผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ จากการประชุมรวม 

การเยี่ยมเยือน และจากเอกสาร 
 

บทสรปุสําหรบัผูบรหิาร 
 

ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงาน 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
 

ก.  ผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 
 

 
 

            
ผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2558  พบวา  โดยรวมอยูในระดับสงู คะแนนเฉลีย่เทากบั 

3.73 ประกอบดวย มิติกระบวนการ มีผลการประเมินระดบัสูงมาก คะแนนเฉลี่ย 4.76  มิติการสนองตอบตอ
ผูใชบริการ มิติการเรียนรูและพฒันา มผีลการประเมินระดบัสูง คะแนนเฉลี่ย 3.67 และ 3.96 ตามลําดับ 
และมิติการเงินและงบประมาณ  มีผลการประเมินระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.52  

จากผลการประเมินขางตน คณะกรรมการ ฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกพันธกิจ  สงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น ดังเห็นไดจากความสําเร็จดานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษา บุคลากร และสถานประกอบการ ไดรับรางวัลทั้งใน
ระดับเครือขายภาคใตตอนบนและระดับชาติ   

อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานการวิจัยลดลงจากปที่ผานมา ดังเห็นไดจาก งบประมาณ
สนับสนุนเพื่อการวิจัย และจํานวนโครงการวิจัยมีจํานวนลดลง สงผลใหผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ไดตีพิมพ
เผยแพรลดลง รวมทั้งมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนลดลงดวย  

 
 

๒.  ดานแผนงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ 2558  เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เนนการวิจัยและเปนอุทยานการศึกษาที่รวม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู “สังคมอุดมปญญา” โดยเนนพื้นที่ภาคใตตอนบน  ประกอบดวย  
6 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก  1) การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  2) การวิจัย  และ
บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  แขงขันได  และรองรับการพัฒนาประเทศ  3) การสรางความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม  4) การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและ
โดดเดนในประชาคมอาเซียน  5) การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  และ 6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน   

งบประมาณที่ไดรับ ใชไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงโดยสรุป
ตามตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.  ดานการประเมนิแบบสมดุล  ๔ มิติ (Balanced Scorecard) 

๒.  ดานแผนงาน  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 



ค 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2558 

ตารางที่ 1 
สรุปผลการใชงบประมาณและผลดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณ ผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย (%) 

ไดรับ 
ลานบาท 

ใชไป 
ลานบาท/ % 

คงเหลือ  
ลานบาท/ % 

≥ 
100% 

≥ 
50% 

<50% 
ไมพบ
ผล 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 653.86 621.32 32.54 3 4 1 6 14 
  95.02 4.98 21.43 28.57 7.14 42.86  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 141.33 123.60 17.73 8 - - 1 9 
  87.45 12.55 88.89 - - 11.11  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 120.02 109.06 10.96 4 4 2 1 11 
  90.87 9.13 36.36 36.37 18.18 9.09  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 31.55 22.19 9.36 3 2 1 - 6 
  70.33 29.67 50.00 33.33 16.67   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 297.07 247.18 49.89 2 1 2 2 7 
  83.21 16.79 28.57 14.29 28.57 28.57  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 100.32 88.04 12.28 1 4 - 2 7 
  87.76 12.24 14.29 57.14 - 28.57  

รวม 
1,357.25 1,220.17 137.08 21 15 6 12 54 

 89.90 10.10 38.89 27.78 11.11 22.22  
 
 

   

  ผลการประเมิน สรุปไดวา  ในปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการตามแผนงานไดเปนสวนใหญ  ผลการใชจายงบประมาณสวนใหญเปนไปตามแผน  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย  เชน  1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติของหลักสูตร  รอยละ 85.28  2) มีนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ที่มีการนําไปใชจริง 9 ชิ้นงาน  3) จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Center 
of Excellence)  ได 2 ศูนย  4) มีกลุม/หนวยวิจัยที่ดําเนินการในดานที่เกี่ยวของกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร  8 หนวย  5) มีผลงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  3 ชิ้นงาน  6) มีผลงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่มีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ  รวมถึงการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ  26 เรื่อง  7) มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใต
ตอนบน 11 ชุมชน  8) มีอาจารย/นักวิจัยที่ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคมรอยละ 26.58    
9) มีองคกร/ชุมชนและเครือขายอุดมศึกษาที่มีสวนรวมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความ
ตองการของสังคม ในลักษณะ Social Engagement  36 องคกร/ชุมชน  10) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนการเปน Wellness  University ได 8 แหลง  11) มีโครงการบริการวิชาการดานประชาคมอาเซียน 
14 โครงการ  12) มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารยและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/องคกร 
ในตางประเทศในปการศึกษา 2557  จํานวน  18 โครงการ  13) มีนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนา ในปงบประมาณ 2558  จํานวน 3 ระบบ  และ 14) มีรายไดจากการใหเชาสถานที่/อุปกรณ  เปนเงิน 
7.01 ลานบาท  เปนตน 
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ทั้งนี้ตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินการสูง  เชน  1) มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลสหกิจ
ศึกษาดีเดนหรือรางวัลสหกิจศึกษายอดเยี่ยมระดับเครือขาย/ประเทศในแตละป  4 รางวัล  2) สามารถตั้ง
ศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทางได  1 ศูนย  3) มีผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน  4 เรื่อง  4) ไดติดตั้ง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อรองรับ IPV6  ระยะที่ 1  เพื่อเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรจาก

มหาวิทยาลัยไปยังสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน 
อยางไรก็ดี  มีตัวช้ีวัดหลายตัวที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  เชน  1) รอยละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  2) จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตางประเทศในปการศึกษา 2557   
3) จํานวนกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่ใหบริการแกชุมชน/สังคม  4) จํานวนโครงการวิจัยรวม
ดานวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ  5) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ Business  
Intelligence (BI) ตามแผน และ 6) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ MIS ใหมตามแผน  เปนตน 

ในปงบประมาณ  2558  มีตัวชี้วัดที่ไมไดรายงานผล จํานวน 12 ตัว คิดเปนรอยละ 22.22 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด   

 
 

 

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในระดับ 
สภามหาวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไดดําเนินการดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ไดแก   
1) ระบบการบริหารความเสี่ยง  2) ความเหมาะสมของการจัดโครงสรางองคกร  3) กลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  4) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด  5) ความมุงมั่น
บริหารใหบังเกิดผลงานตามพันธกิจ  6) มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
และ 7) ความราบรื่นของการปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานมีความสุขตามที่ควร 

 
 
 
 

     

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ฯ ไดสอบทานการดําเนินงาน 
ตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารความเสี่ยง
โดยแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามโครงสรางอํานาจหนาที่ในการบริหารงานระบบบริหารความเสี่ยง  และได
ปฏิบัติตามผังกระบวนการดําเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Risk 
Management Work Flow) ที่กําหนดไว  โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558  ดังนี้   

4.1  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพิจารณามาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดไว 5 ดาน  ไดแก  ความเสี่ยงดานกลยุทธและชื่อเสียง  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  
ความเสี่ยงดานการเงิน  ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความเสี่ยงดานกฎหมาย 
ระเบียบและเหตุการณ  อีกทั้งไดจัดทําตัวชี้วัดมาตรการบริหารความเสี่ยง  เพื่อความเชื่อมโยงระหวาง
มาตรการกับโครงการ/กิจกรรม  ขณะรายงานอยูระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนการบริหาร
จัดการลดระดับความเสี่ยง  ซึ่งคาดวาการพิจารณาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 

๓.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
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4.2  การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตองไดรับการบริหาร
เรงดวน จํานวน 7 เรื่อง  ไดแก  1) การสํารองขอมูลที่สําคัญในฐานขอมูล  2) แผนฉุกเฉินดานภัยพิบัติ   
3) การประกันภัย สถานที่ อุปกรณหลัก เครื่องจักรหรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง  4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุน
และนโยบายการลงทุน  5) การจัดการขยะ  6) การดําเนินงานศูนยการแพทย  และ 7) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจากการสอบทานการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสีย่ง
ทั้ง 7 กรณีขางตน  โดยคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน ฯ พบวามีบางมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ยังไมไดดําเนินการ หรือเริ่ม
ดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งทําใหคงมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบทําใหเกิด
ความเสียหายขึ้นไดหากเกิดเหตุการณอันเปนความเสี่ยงเหลานั้นขึ้น   

 
 
 
 

     

 

มหาวิทยาลัยจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญ  เชน การเงินบัญชี  
การพัสดุ การบริหารบุคคล  เปนตน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสม ไดประสิทธิผล และประหยัด  
โดยมีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่มีอยู  และเสนอแนะกรณี
พบวาไมเพียงพอ ไมเหมาะสม  ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง
จากขอมูลที่มีอยู  เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบงาน/งาน/โครงการตาง ๆ   

ในปงบประมาณ 2558  หนวยตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษาการดําเนินการกรณีปญหา
โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ฯ 
และสภามหาวิทยาลัย  รวมถึงประสานและอํานวยความสะดวกใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เขา
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนโครงการดังกลาว  นอกจากนี้  หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการระบบบริการกลาง  และระบบการเงินและบัญชี  โดยไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ 
ในประเด็นที่ตองแกไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม ตอผูบริหารของหนวยรับตรวจ
และอธิการบดีแลว  รายละเอียดดังนี้ 

5.1  ระบบการบริหารจัดการระบบบริการกลาง   
หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  3 ระบบ  ประกอบดวย  ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  
ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ 
2555 - 2557  ซึ่งพบจุดออนที่สําคัญ ดังนี้  

5.1.1  ระบบบริการกลางไมไดเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย  ไมมี
ระบบการบริหารจัดการชัดเจน  การดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ไมมีเจาหนาที่ประจํา  ไมไดกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบงานใหคณะกรรมการแตละคน  สงผลให  1) การปฏิบัติงาน  การกํากับดูแล  ติดตามงาน 
และการรายงานผลการดําเนินงาน ไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ  2) ไมมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน  
และไมไดจัดเก็บขอมูลไวเปนระบบ  และ 3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

5.1.2  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชน  ดําเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจางเรงดวน  โดยไมมีเหตุผลความจําเปนเขาขายกรณีเรงดวนตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย  และไม
มีการเปรียบเทียบราคา  เปนตน 

5.  ดานระบบควบคุมภายใน 
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5.1.3  ไมมีผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ  สงผลใหมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลที่
เพียงพอและเหมาะสม  ใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน 

5.2  ระบบการเงินและบัญชี  สวนใหญมีการควบคุมเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถปองกัน
ความเสี่ยงได  แตมีจุดออนที่สําคัญในเรื่อง  การควบคุมเงินสํารองจาย  การติดตามลูกหนี้นักศึกษา  
เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  การติดตามการชําระหนี้คาวิเคราะหทดสอบ   
การวิเคราะหการนําเงินไปลงทุนหรือการหาประโยชน  การขึ้นทะเบียนสินทรัพยระหวางกอสราง  การบันทึก
ดอกเบี้ยเงินกูของฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และการคืนเงินประกันสัญญา 

 

 
    
 
 
   

1.  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย   คณะกรรมการฯ ไดติดตามผล   
การดําเนินงานในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย  จํานวน 6 เรื่อง  ไดแก  การรับนักศึกษา  
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  การหารายได  ความเปนสากล  การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 จากการติดตาม พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เปนไปตามแผนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีแผนงานและแนวทางที่จะพัฒนาในเรื่องตาง ๆ ทั้ง 6 เรื่อง เพื่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมายตอไป 

2.  เรื่องการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

คณะกรรมการ ฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่ควรพัฒนาและ
ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ ฯ ไดใหไวตั้งแตปงบประมาณ 2555 - 2557   

จากการติดตาม พบวา คณะกรรมการฯ ไดรับขอมูลรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องนี้จาก 
ฝายบริหารมหาวิทยาลัยในจํานวนที่ไมมากนัก กลาวคือ ประกอบดวยผลการดําเนินงานดานการวิจัย จํานวน  
2 ประเด็น  ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ประเด็น  ดานแผนงานและงบประมาณ 
จํานวน 8 ประเด็น  และดานการบริหารจัดการ จํานวน 14 ประเด็น  รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 ประเด็น   
(จากทั้งหมด จํานวน 71 ประเด็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง              

     (Specific-issue Approach) 
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จุดเดน 
 

  ระบบเครือขายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีการพัฒนาในระยะแรกเปนจุดเริ่มตนที่ดี 
ที่จะสรางระบบ MIS ซึ่งสมบูรณในอนาคต ระบบดังกลาวจะชวยลดภาระงานที่ตองใชกําลังคนทําซ้ํากันอยางไม
จําเปนลง อีกทั้งขอมูลทั้งระบบจะตรงเปนหนึ่งเดียวกัน  
  นอกจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยไดผลิตออกไปนั้นเปนจํานวนมากกวา 
15 รุนแลวน้ัน เริ่มจะมีผลสะทอนกลับเชิงบวกจากเสียงของผูใชบัณฑิต ไมวาจะเปนเรื่องของอัตลักษณของ
บัณฑิตวลัยลักษณ ที่มีความอดทนสูงาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม แมวาในมุมของความเขมแข็งและความเกงดาน
วิชาการอาจจะยอหยอนไปบางแตในภาพรวมของบัณฑิตวลัยลักษณก็สามารถทํางานในลักษณะที่เปนผูนําเชิง
วิชาการอยูบางในบางสาขาวิชา  
  สําหรับการวิจัยเพื่อการรับใชสังคมนั้น เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ภาคใตตอนบนวาความรูจากการวิจัยของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอบโจทยความ
ตองการของสังคมไดเปนอยางดี มีศูนยความเปนเลิศที่สามารถใหผูที่สนใจเขามาเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
รวมถึงมีการขยายศูนยบมเพาะและศูนยวิจัยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอีกหลายศูนยในอนาคต ศูนยเหลานี้จะมี 
ความเขมแข็งเพียงพอที่จะเปนศูนยที่มีความเปนเลิศดานการวิจัยตอไป  
  สําหรับการพัฒนาอาจารยเพื่อการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในดานนี้ และรวมถึงการพัฒนาดานอาเซียนอีกดวย จะเห็นไดวา 
ทั้งผลงานวิจัย การรวมประชุมและนําเสนองานในตางประเทศ มีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนมที่
สูงขึ้นอีกดวย 
  ในสวนของการบริหารทรัพยสินที่เปนที่ดินทั้ง 9,000 ไร น้ัน มีแนวโนมที่จะทํารายไดมากขึ้น
ในอนาคต 

 
 

 
 

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยเผชิญประเด็นปญหาในเรื่องของความเสี่ยงในหลายประเด็น โดยเฉพาะ
เรื่องของศูนยการแพทยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีชองทางที่จะทําใหผูบริหารสามารถเห็นประเด็นของความ
เสี่ยงที่ชัดเจนถูกประเด็นในตลอดเวลา เพื่อบริหารความเสี่ยงเหลานี้ใหเปนระบบอยางเปนรูปธรรม 
ในประเด็นของเมืองมหาวิทยาลัยนอกจากจะตองมีการทําความเขาใจใหตรงกันทั้งประชาคมชาววลัยลักษณ
แลว ยังตองสรางสิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดภาพของเมืองมหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม 
ไมวาสถานที่ ซึ่งจะใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดตลอด 24  ชั่วโมง หอพักนักศึกษาตองมีการพัฒนาใหมี
ลักษณะเปนกลุมกอน เพื่อสรางบริบทแหงการเรียนรูอยูอาศัยรวมกันทั้งการเรียนรูและการนํากิจกรรม  
ในการเปดตัวความเปนสากลนั้น มหาวิทยาลัยตองเริ่มจากการสรางหลักสูตรที่รองรับนักศึกษานานาชาติได 
เชน เริ่มจากหลักสูตรสองภาษาไปจนถึงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เปนตน ทั้งนี้ มุงหวังวา
สิ่งเหลานี้จะเปนเรื่องกระทบเชิงพลวัตรที่จะทําใหการดําเนินการดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองปรับตัว

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

   จุดเดน 

   จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 



ซ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2558 

อยางเรงดวนตามไปดวย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยที่ออกแบบและตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาตั้งแตตน และมีการเรียนการสอนในระบบ 3 ภาคการศึกษา ดังนั้น ควรทํา
ความเขาใจในเรื่องนี้แกประชาคม เพื่อการยืนหยัดและดํารงไว ซึ่งสิ่งที่ไดต้ังไวต้ังแตตน ทั้งนี้ เมื่อเวลาผานไปถึง
จะครบ 25 ป แนวความคิดอาจเปลี่ยนไปบางแตคงตองยึดหลักคิดเดิมไวใหคงได 
  ในปจจุบัน สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ฯ  หนวยงาน และพนักงานของมหาวิทยาลัยมี
ความเขาใจที่ไมถูกตองและชัดเจนตรงกันในคํานิยาม/คําจํากัดความของคําวา “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย”           
และ “ความเปนสากล”  ดังนั้น ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรไปพิจารณาใหคํานิยาม/คําจํากัดความ              
ของ “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย” และ “ความเปนสากล”  และรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวา           
ควรกําหนดคํานิยาม/คําจํากัดความ  เพื่อใหทุกฝายไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนตรงกัน เชน            
“การเรียนการสอนแบบ Active Learning ” “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” เปนตน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัย              
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะไดติดตามผล
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวตอไป           
 
 

 

  ฝายบริหารไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 แลว เห็นวาเปนรายงานที่มีความถูกตอง สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง และเปนรายงานที่ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับผูบริหารจะนําไปใชประกอบการดําเนินงาน
ในปตอไปไดเปนอยางดี แมวาการเก็บรวบรวมขอมูลบางดานยังไมมีความคืบหนาหรือไมสามารถประเมินผลได 
ฝายบริหารจึงถือโอกาสในการติดตามและทําความเขาใจทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และใหการ
สนับสนุนการดําเนินการตอไป ในขณะเดียวกันการทบทวนตัวชี้วัดยังมีความจําเปน เพราะบางประเด็น 
ไมสามารถอธิบายเหตุผลการกําหนดตัวชี้วัดได และไมสามารถประเมินคาได 
  มหาวิทยาลัยเห็นดวยกับขอเสนอแนะทุกขอและจะดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะดังกลาว แมวาขอเสนอแนะบางประเด็นเปนเรื่องสืบเนื่องที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางชดัเจน
ในชวงเวลาที่ผานมา เพราะตองทําความเขาใจและหาแนวคิดรวมใหได ฝายบริหารขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของที่สนับสนุนการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงาน ทุกคน มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นวา ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลนี้ จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาตอไป 

 ความเหน็ของฝายบรหิาร ตอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ขอบเขต  และวธิีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัโดยองครวม 

 (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําป
งบประมาณ 2558  จําแนกเปน  2 ดาน  ดังนี้ 

 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 

     
 

 

การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑที่กําหนด  
โดยมีตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด  และมีตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก 15 ตัวชี้วัด ซึ่งมีเกณฑการ
ประเมิน 5 ระดับ  และมีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
    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 

ผลการประเมินการดําเนินงานแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปงบประมาณ 2558 พบวาโดยรวมอยูใน
ระดับสูง  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.73  (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนคาคะแนนรวม รอยละ 73.80  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 มิติ มีรายละเอียดดังนี ้

 มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 3.67 

 มิติกระบวนการ  อยูในระดบัสงูมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.76 
 มิติการเรียนรูและพฒันา  อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 3.96 

 มิติการเงินและงบประมาณ  อยูในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.52 
 

ผลการประเมินขางตน คณะกรรมการ ฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ
กลไกสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก รวมทั้งมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  สงผลให
ผูใชบริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  ดังเห็นไดจากความสําเร็จดานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษา 
บุคลากร และสถานประกอบการ ไดรับรางวัลทั้งในระดับเครือขายภาคใตตอนบนและระดับชาติ   

อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2558  มีบางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมา เชน 
งบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัย  และจํานวนโครงการวิจัยมีจํานวนลดลง  สงผลใหผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรลดลง รวมทั้งมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารย
ประจําลดลง เปนตน  

 

ผลการประเมินในแตละมิติ  

      1.  มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน 
ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบดวย  1) ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานบัณฑิต   
2) ความเชื่อมั่นของนักเรียนตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  3) ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ไดตีพิมพ
เผยแพร  4) ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร  5) งานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชน  6) ความพึงพอใจของผูใชบริการ
งานบริการวิชาการ และ 7) ความพึงพอใจของผูใชบริการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในภาพรวมมีผล

1.  ดานการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ (Balanced Scorecard) 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

การประเมินอยูในระดับสูง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67  ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2557  พบวา  
มีผลการดําเนินงานลดลง (ป 2557 คะแนนเฉลี่ย 4.20)  เน่ืองจากดานการวิจัย  มีผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรลดลง  มีจํานวนผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร และมีงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ไดนําไปใชประโยชนลดลง  

2.  มิติกระบวนการ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวยตัวชี้วัดหลัก
ทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบดวย  1) การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  2) การพัฒนาระบบและกลไก
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  3) การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  4) การพัฒนา
ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5) การบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  6) ระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  และ 7) ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ไดคะแนนเฉลี่ย 4.76  ทั้งน้ีเมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2557  พบวา มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น (ป 2557 คะแนนเฉลี่ย 4.36)   
ซึ่งเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง  มีระบบและกลไก
ในการผลิตบัณฑิต  ระบบกลไกในการผลิตงานวิจัย  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม และ
ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ   

 

3.  มิติการเรียนรูและพัฒนา ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  ดวย
ตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 5 ตัว  ประกอบดวย  1) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  2) การพัฒนา
อาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ  3) การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  4) การนํา
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ 5) การเรียนรู 
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา ฯ ใหความสนใจ/หวงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96  ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2557  พบวา มีผลการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น (ป 2557 คะแนนเฉลี่ย 3.72)  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการไดไป
ศึกษา/อบรม/สัมมนาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  เชน  ศูนยสหกิจฯ ไดใหบริการ
วิชาการ โดยเปนวิทยากรบรรยาย  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอดานสหกิจศึกษาแกหนวยงานภายนอก
จํานวนมาก  เปนตน 

อยางไรก็ตามจํานวนอาจารยที่ไดไปศึกษา/อบรม/สัมมนาก็ยังคงอยูในระดับต่ํา  รวมทั้ง
งบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยและจํานวนโครงการวิจัยมีจํานวนลดลง 

       

4.  มิติการเงินและงบประมาณ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวย
ตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบดวย  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  ความสามารถในการ
แสวงหารายได  การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  และงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา  ในภาพรวมมีผล
การประเมินอยูในระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉลี่ย 2.52  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2557  
พบวา ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานลดลง (ป 2557 คะแนนเฉลี่ย 2.64)  เน่ืองจากการจัด
งบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามีสัดสวนลดลง  แตทั้งน้ีการบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  กลาวคือ รอยละการใชจายเงินจริงของงบลงทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณ สงผลให 
มีภาระผูกพันรอการจายลดลง (รอยละ 40.13)  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการรายงานผลและติดตาม
เรงรัดการใชงบประมาณอยางตอเน่ืองทุกเดือน   
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตารางที่ 2 
ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได 1 

 

น้ําหนัก 2 คะแนน 
ที่ได 3 

 

ระดับ 

ความเรงดวน 
4 

การสนับสนนุ   อางอิง 
รายละเอียด 

(หนา) 
มิติ 5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

การสนองตอบ
ตอผูใชบริการ 
(รอยละ 25) 

1. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานการผลิตบัณฑิต  
1.1 นายจาง ผูประกอบการ ผูใชงานบัณฑิต : ดานคุณภาพของบัณฑิต 
1.2 นักศึกษา : ดานคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
1.3 อาจารย : ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

2. ความเชื่อม่ันของนักเรียน ตอการมาศึกษาที่ มวล.  
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 
   2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ Admission ในป            
          การศึกษา 2557 ไมเกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเปนรอยละของ 
          นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณทั้งหมด 

 

3. รอยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีผูทรงคุณวุฒิ 
    พิจารณากลั่นกรอง (Peer Reviewed) ตอจํานวนคณาจารยประจําและ

นักวิจัยทั้งหมด 
 

4. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปงบประมาณที่ประเมิน ฯ  
 

5. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนตอจํานวน 
    อาจารยประจํา  

 
4 
4 
- 

 

 
4 
5 
 

 
 

2 
 
 
 

5 
 
 

3 
 

 
4 
3 
1 
 

 
1 
1 
 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

 
3.2 
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1.0 
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M 
M 
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H 
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L&G 
L&G 
L&G 

 
 

IB 
IB 
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F / IB 
 
 

F / IB 
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4 
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5 
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91 
91 
91 

 
 

91 
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92 
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93 
 

         

หมายเหตุ   1 - 6  แสดงไวทายตาราง หนาที่ 9 
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7 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได 1 

 

น้ําหนัก 2 คะแนน 
ที่ได 3 

 

ระดับ 

ความเรงดวน 
4 

การสนับสนนุ   อางอิง 
รายละเอียด 

(หนา) 
มิติ 5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 6. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการทางวิชาการ  
       6.1  งานอบรม สัมมนา 

6.2   งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 
       6.3  งานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
       6.4  งานถายทอดเทคโนโลยี 
 

7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
 
 

 
2 

2.4 
 
 
 

 
 

2.0 

M 
 
 
 

 
 
L 

IB / C 
 
 
 
 

 
C 

3 
 
 
 

 
 

2 

93 
 
 
 

 
 

94 

 คะแนนรวม มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 3.67 25 17.60     

กระบวนการ 
(รอยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม  
 

4. การพัฒนาระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  
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IB / F 
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IB 
 

IB 
 

 
3 
3 
3 
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3 
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95 
76 
98 
99 

 

100 
 

103 
 

104 
 

105 
 

 6. การมีระบบการบรหิารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
  

5 
 

4 
 

4.0 
 

H 
 

F / IB / 
L&G 

5 
 

107 
 

หมายเหตุ   1 - 6  แสดงไวทายตาราง หนาที่ 9 
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มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได 1 

 

น้ําหนัก 2 คะแนน 
ที่ได 3 

 

ระดับ 

ความเรงดวน 
4 

การสนับสนนุ   อางอิง 
รายละเอียด 

(หนา) 
มิติ 5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 7. การมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

5 3 3.0 H F 5 109 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.76 25 23.80     
การเรียนรูและ
พัฒนา 
(รอยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ รอยละของรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ TQF (มคอ.3  
           มคอ.5 และ มคอ.7) ตอรายวิชาทั้งหมด 
    ๑.๒ รอยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางตอ 
          รายวิชาทั้งหมด 
 

2. การพัฒนาอาจารย และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  
    ๒.๑ รอยละของอาจารยประจําที่ไดไปศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการ 
          วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
    2.2 การพัฒนาคณาจารย 
      ๒.3  รอยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไปศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน/ 
          ปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอจํานวน 
          พนักงานทั้งหมด        
    ๒.4 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
          การปฏิบัติงานของหนวยงาน    
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111 
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112 
 

112 
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 3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
  

3 
 

3 
 

1.8 
 

H 
 

F / L&G 
 

4 
 

113 
 

 ๔. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
 

5 
 

3 
 

3.0 
 

M 
 

IB 
 

4 
 

114 
 

หมายเหตุ   1 - 6  แสดงไวทายตาราง หนาที่ 9 
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9 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได 1 

 

น้ําหนัก 2 คะแนน 
ที่ได 3 

 

ระดับ 

ความเรงดวน 
4 

การสนับสนนุ   อางอิง 
รายละเอียด 

(หนา) 
มิติ 5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 5. การเรียนรู การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. 
    ใหความสนใจ/หวงใย 
 

5 
 

3 
 

3.0 M IB 
 

4 115 

 คะแนนรวม มิติการเรียนรูและพัฒนา 3.96 25 19.80     
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
(รอยละ 25) 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ    

 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได  
 

3. การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
    

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
 

2 
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10 
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4.0 
 

4.2 
 

2.0 
 

2.4 
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L 

IB / L&G 
 

IB 
 

F 
 

IB 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

116 
 

117 
 

117 
 

117 

 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 2.52 25 12.60     

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 3.73 100 73.80     
 

หมายเหตุ     1  ระดับที่ได คือ  ผลการประเมินตามเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัด 
    2  น้ําหนัก คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแตละมิติ  โดยแตละมิติไดกําหนดน้ําหนักเทากัน คือ รอยละ 25 
    3  คะแนนที่ได คือ  ระดับที่ไดถวงน้ําหนัก 
    4  ระดับความเรงดวน   H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
    5  การสนับสนุน - มิติ F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective 
    6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  คือ  การใหขอพิจารณาถึงระดับความมีนัยสําคัญใชมาตรวัดแบบใหคะแนน (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับ  คือ 

5 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมากที่สุด   
4 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมาก   
3 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญปานกลาง   
2 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญนอย 
1 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญนอยที่สุด 



10 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

2.  ดานแผนงาน 
 
 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ 2558  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เนนการวิจัยและเปนอุทยานการศึกษาที่รวม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู “สังคมอุดมปญญา” โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี       
ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  และใชการจัดสรร
งบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ในลักษณะของการจัดทํา
แผนและงบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด  ในรูปแบบของงบประมาณแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก  1) การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  2) การวิจัย  
และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  แขงขันได  และรองรับการพัฒนาประเทศ  3) การสราง 
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม  4) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาติและแหลงขอมูลองคความรูดวยประชาคมอาเซียน  5) การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  และ 
6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน  โดยไดรับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนทั้งสิ้น 1,368.94 ลานบาท  
ระหวางปมีการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ทําใหมีงบประมาณสําหรับใชจายทัง้สิน้  
1,357.25  ลานบาท (กราฟที่ 1)  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 20 ตัว  และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ 34 ตัว        

ในปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) ทั้งหมด 1,220.17 
ลานบาท  เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 89.90  (มีงบประมาณผูกพันไว 160.26 ลานบาท  เทียบกับแผนคิด
เปนรอยละ 11.81)  และมีงบประมาณคงเหลือ 137.08 ลานบาท  เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 10.10  
(กราฟที่ 2/ ตารางที่ 3) สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคได 15 ตัว  โดยมีผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 9 ตัว  ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป 5 ตัว 
และต่ํากวารอยละ 50  จํานวน 1 ตัว  รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธได 27 ตัว  
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 12 ตัว  ต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป  
10 ตัว และต่ํากวารอยละ 50  จํานวน 5 ตัว (ตารางที่ 4) 

สรุปวา  ในปงบประมาณ 2558  การใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยสวนใหญเปนไป
ตามแผน  ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณไดจัดประชุมเพื่อเรงรัดการใชจาย 
เปนระยะ  โดยเฉพาะงานที่ตองผานระบบจัดซื้อจัดจาง  สงผลใหงบลงทุนสวนใหญดําเนินการไดภายใน
ปงบประมาณ  แตการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยมีความลาชา  งบประมาณสวนใหญยังไมได
เบิกจาย  และพบวามีตัวชี้วัดที่ไมไดรายงานผล จํานวน 12 ตัว คิดเปนรอยละ 22.22 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
 

2.  ดานแผนงาน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

กราฟที่ 1 
การจัดสรรงบประมาณ 

 
 

กราฟที่ 2 
ผลการใชจายงบประมาณ 
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100.32 13.10

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
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12.55 9.13

29.67
16.79 12.24

คงเหลือ

ผูกพัน

จายจริง

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,357.25 ลานบาท 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  1,220.17 ลานบาท 
จายจริงทั้งสิ้น  1,059.91 ลานบาท = รอยละ 78.09 
ผูกพันทั้งสิน้  160.26 ลานบาท = รอยละ 11.81   
คงเหลือทั้งสิน้  137.08 ลานบาท = รอยละ 10.10 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ตารางท่ี 3 
ผลการใชงบประมาณ 

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ลานบาท 653.86 570.90 50.42 621.32 32.54 
%ของแผน  87.31 7.71 95.02 4.98 

แผนงานจัดการศึกษา  
ลานบาท 487.69 429.11 41.71 470.82 16.87 
%ของแผน  87.99 8.55 96.54 3.46 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ลานบาท 118.33 102.97 5.33 108.30 10.03 
%ของแผน  87.02 4.50 91.52 8.48 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 
ลานบาท 0.30 0.04 0.19 0.23 0.07 
%ของแผน  13.79 63.01 76.80 23.20 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ลานบาท 39.41 34.38 1.52 35.90 3.51 
%ของแผน  87.23 3.86 91.09 8.91 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลานบาท 3.92 2.68 0.05 2.73 1.19 
%ของแผน  68.32 1.45 69.78 30.22 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 4.21 1.72 1.62 3.34 0.90 
%ของแผน  40.98 38.42 79.40 20.60 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
ลานบาท 141.33 111.96 11.64 123.60 17.73 
%ของแผน  79.22 8.23 87.45 12.55 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 
ลานบาท 52.66 35.10 8.90 44.00 8.66 
%ของแผน  66.66 16.88 83.55 16.45 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   
ลานบาท 84.73 74.36 2.74 77.10 7.63 
%ของแผน  87.76 3.24 91.00 9.00 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 3.94 2.50 - 2.50 1.44 
%ของแผน  63.49 - 63.49 36.51 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ลานบาท 120.02 49.77 59.29 109.06 10.96 
%ของแผน  41.47 49.40 90.87 9.13 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ลานบาท 17.41 9.49 6.40 15.89 1.52 
%ของแผน  54.53 36.77 91.29 8.71 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ลานบาท 97.24 37.86 51.62 89.48 7.76 
%ของแผน  38.93 53.08 92.01 7.99 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   
ลานบาท 1.25 0.62 - 0.62 0.63 
%ของแผน  49.95 - 49.95 50.05 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 4.12 1.80 1.27 3.07 1.05 
%ของแผน  43.49 47.65 74.48 25.52 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ลานบาท 31.55 21.40 0.79 22.19 9.36 
%ของแผน  67.84 2.49 70.33 29.67 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ลานบาท 2.10 1.78 0.09 1.87 0.23 
%ของแผน  84.90 4.29 89.19 10.81 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

แผนงานเตรียมความพรอมสูอาเซียน  
ลานบาท 3.42 1.79 - 1.79 1.63 
%ของแผน  52.30 - 52.30 47.70 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 21.48 15.23 0.60 15.83 5.65 
%ของแผน  70.91 2.79 73.70 26.30 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลานบาท 2.75 1.83 0.09 1.93 0.82 
%ของแผน  66.71 3.49 70.20 29.80 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 1.80 0.77 - 0.77 1.03 
%ของแผน  42.58 - 42.58 57.42 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ลานบาท 297.07 235.07 12.11 247.18 49.89 
%ของแผน  79.13 4.08 83.21 16.79 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ลานบาท 290.22 231.54 12.11 243.65 46.57 
%ของแผน  79.78 4.17 83.95 16.05 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 3.70 3.04 - 3.04 0.66 
%ของแผน  82.31 - 82.31 17.69 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 3.15 0.49 - 0.49 2.66 
%ของแผน  15.48 - 15.48 84.52 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ลานบาท 100.32 62.13 25.91 88.04 12.28 
%ของแผน  61.94 25.83 87.76 12.24 

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ 
ลานบาท 26.23 19.86 1.87 21.73 4.50 
%ของแผน  75.72 7.14 82.86 17.14 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ลานบาท 73.68 42.22 24.04 66.26 7.42 
%ของแผน  57.30 32.63 89.93 10.07 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 0.41 0.05 - 0.05 0.36 
%ของแผน  12.39 - 12.39 87.61 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ * 
ลานบาท 13.10 8.68 0.10 8.78 4.32 
%ของแผน  66.24 0.76 67.00 33.00 

รวมงบประมาณประจําป 2558 
ลานบาท 1,357.25 1,059.91 160.26 1,220.17 137.08 
%ของแผน  78.09 11.81 89.90 10.10 

รวมงบประมาณเฉพาะมหาวิทยาลัย
จัดสรร 

ลานบาท 1,246.23 974.99 149.28 1,124.27 121.96 
%ของแผน  78.24 11.98 90.21 9.79 

รวมงบประมาณรับเขาระหวางป 
ลานบาท 111.02 84.92 10.98 95.90 15.12 

%ของแผน  76.49 9.89 86.38 13.62 
 

ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
หมายเหตุ  * แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ใชจายสนับสนุนในหลายประเด็นยุทธศาสตร  แตไมสามารถแยก
รายละเอียดการใชจายแตละประเด็นยุทธศาสตรได 
คํานิยาม จายจริง หมายถึง งบประมาณที่ไดจายเงินใหกับผูรับจาง/ผูขายเรียบรอยแลว 
 ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณที่หนวยงานไดจองการใชเงินไวตามใบขอซ้ือ ใบสั่งซื้อและเงินยืมทดรอง 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

กราฟที ่3 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตร 

 
 
 

 
 
 

กราฟที ่4 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  เปาประสงค 
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จํานวนตัวชี้วัด 

 

จํานวนตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร (รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 54 ตัว) 
 

เปาประสงค (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 20 ตัว) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

กราฟที ่5 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  กลยุทธ  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ตารางท่ี 4 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หนวย 
สูงกวาหรือ

เทากับ  
รอยละ 100  

ตั้งแต 
รอยละ

50 ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางบัณฑิตใหม ี
อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 3 4 1 6 14 
%ตัวชี้วัด 21.43 28.57 7.14 42.86  

เปาประสงคที่ 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลัยดาน "มีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน"  

ตัวชี้วัด 1 2 - - 3 
%ตัวชี้วัด 33.33 66.67 - -  

กลยุทธที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให 
โดดเดน และเปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ในตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 2 2 1  5 
%ตัวชี้วัด 40.00 40.00 20.00   

เปาประสงคที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "เกงดานศิลปศาสตรและ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม" 

ตัวชี้วัด - - - 1 1 
%ตัวชี้วัด - - - 100.00  

กลยุทธที่ 2  สรางระบบและกลไกการประกันสมรรถนะ
และสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน ไดแก 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล  
การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวชี้วัด - - - 5 5 
%ตัวชี้วัด - - - 100.00  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัย และบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง แขงขันได และ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 8 - - 1 9 
%ตัวชี้วัด 88.89 - - 11.11  

เปาประสงคที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทาง และเปนศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง 
รองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 2 - - - 2 
%ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

กลยุทธที่ 3  เสริมสรางศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศ
ในอาเซียน 

ตัวชี้วัด 3 - - - 3 
%ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอด
เทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ภาคใตตอนบน และการแขงขันของประเทศ ครอบคลุม
พื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใตตอนบน 

ตัวชี้วัด 1 - - 1 2 
%ตัวชี้วัด 50.00 - - 50.00  

กลยุทธที่ 4   เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ   

ตัวชี้วัด 2 - - - 2 
%ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 4 4 2 1 11 
%ตัวชี้วัด 36.36 36.37 18.18 9.09  
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หนวย 
สูงกวาหรือ

เทากับ  
รอยละ 100  

ตั้งแต 
รอยละ

50 ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

เปาประสงคที่ 5  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับ
การดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้น
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 2 2 - - 4 
%ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

กลยุทธที่ 5  จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรเชิงรุก และสงเสริมการสราง
ความสัมพันธของเครือขายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
และกับเครือขายภายนอก                   

ตัวชี้วัด 2 2 2 1 7 
%ตัวชี้วัด 28.57 28.57 28.57 14.29  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการระดับนานาชาติและแหลงขอมูลองคความรู
ดานประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด 3 2 1 - 6 
%ตัวชี้วัด 50.00 33.33 16.67 -  

เปาประสงคที่ 6  อาจารยและนักวิจัยมีความสามารถ
สูงขึ้นในการสรางผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด - 1 - - 1 
%ตัวชี้วัด - 100.00 - -  

เปาประสงคที่ 7  มหาวิทยาลัยเปนเหลงขอมูล 
องคความรูดานประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด 2 - 1 - 3 
%ตัวชี้วัด 67.67 - 33.33 -  

กลยุทธที่ 6  สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
%ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด 2 1 2 2 7 
%ตัวชี้วัด 28.57 14.29 28.57 28.57  

เปาประสงคที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและ
ระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1 - - 2 3 
%ตัวชี้วัด 33.33 - - 66.67  

กลยุทธที่ 7  บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 1 1 2 - 4 
%ตัวชี้วัด 25.00 25.00 50.00 -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากร
และทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 1 4 - 2 7 
%ตัวชี้วัด 14.29 57.14 - 28.57  

เปาประสงคที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
แหลงที่มาหลากหลายดาน  ประกอบดวยรายไดจาก
ดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ   
การสรางผลิตภัณฑ  และการบริหารทรัพยสิน 

ตัวชี้วัด - - - 1 1 
%ตัวชี้วัด - - - 100.00  

กลยุทธที่ 8  สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน                          

ตัวชี้วัด 1 4 - 1 6 
%ตัวชี้วัด 16.67 66.66 - 16.67  

                       รวมตัวชี้วัดตามเปาประสงค 
 

ตัวชี้วัด 9 5 1 5 20 
%ตัวชี้วัด 45.00 25.00 5.00 25.00  

                       รวมตัวชี้วัดตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 12 10 5 7 34 

%ตัวชี้วัด 35.29 29.41 14.71 20.59  

                       รวมทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 21 15 6 12 54 

%ตัวชี้วัด 38.89 27.78 11.11 22.22  

ขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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ตารางท่ี 5 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล รอยละ
ความสําเร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบณัฑติของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่ 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่
นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "มีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน" 
1. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามเวลา
ปกติ (ของผูที่เขาศึกษาในรุนนั้น)     

 
 

   

- ดานสังคมศาสตร รอยละ 70 89.51 127.87 
- ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 45 65.76 146.13 
- ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 85 92.90 109.29 
- โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม รอยละ 100 97.44 97.44 
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผาน
ในครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบครั้งแรกทั้งหมด   

รอยละ 70 68.74 98.20 

3. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน)  รอยละ 10 10.41  95.90 
กลยุทธที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน และเปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ 
4. รอยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning        

รอยละ 60 48.13 80.22 

5. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในแตละป 

ชิ้นงาน 4 9 225.00 

6. รอยละของบัณฑิตที่ผานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติวิชาชีพดวยคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป   

รอยละ 
 

80 62.60 78.25 

7. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ตางประเทศในแตละป 

คน 35 11 31.43 

8. จํานวนรางวัล สหกิจศึกษาดีเดนหรือรางวัล สหกิจศึกษายอดเยี่ยม
ระดับเครือขาย/ประเทศในแตละป   

รางวัล 4 4 100.00 

เปาประสงคที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม" 
9. รอยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปการศึกษา
ไดรับการรับรองสมรรถนะตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (1) 

รอยละ 
 

50 N/A N/A 

กลยุทธที่ 2  สรางระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน ไดแก ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม              
10. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานเกณฑ
ดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป (2) 

รอยละ 50 N/A N/A 

11. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศผานเกณฑ
ดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป (3) 

รอยละ 70 N/A N/A 

12. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานความเปนสากลผานเกณฑดวย
คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป (4) 

รอยละ 70 N/A N/A 

13. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานการจัดการผานเกณฑดวย
คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป (5) 

รอยละ 70 N/A N/A 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล รอยละ
ความสําเร็จ 

14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมผานดวย
คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป (6) 

รอยละ 85 N/A N/A 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง แขงขันได และรองรับการพัฒนา
ประเทศ 
เปาประสงคที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง และเปนศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง รองรับการพัฒนา
ประเทศ 
15. จํานวนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) ศูนย 1 2 200.00 
16. จํานวนศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง ศูนย 1 1 100.00 
กลยุทธที่ 3  เสริมสรางศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศในอาเซียน 
17. จํานวนกลุม/หนวยวิจัยที่มีการดําเนินการในดานที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

กลุม/
หนวย 

5 8 160.00 

18. จํานวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ชิ้นงาน 1 3 300.00 

19. จํานวนผลงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
การนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่และประเทศและ/หรือตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ    

เรื่อง 20 26 130.00 

เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน และการ
แขงขันของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใตตอนบน 
20. จํานวนชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน (ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) และการแขงขันของประเทศ 

ชุมชน 5 11 220.00 

21. รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนตนแบบที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 (7) 

รอยละ 80 N/A N/A 

กลยุทธที่ 4  เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ     
22. รอยละของอาจารย/นักวิจัยและบุคลากรที่ทํางานวิจัยและบริการ
วิชาการสายรับใชสังคม     

- วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย/นักวิจัย) รอยละ 40 48.80  122.00 
- บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) รอยละ 15 9.64 64.27 

23. จํานวนองคกร/ชุมชนและเครือขายอุดมศึกษาที่มีสวนรวมใน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความตองการของสังคม  
ในลักษณะ Social  Engagement 

แหง 7 36 514.29 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม 
เปาประสงคที่ 5  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย 
24. จํานวนครั้งเฉลี่ยในการเขารับบริการรักษาพยาบาลที่ลดลงของ
นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรตอคนในแตละป     

- นักศึกษา ครั้ง/คน 0.5 0.84 32.00 
- อาจารยและบุคลากร  ครั้ง/คน 7  6.17 111.86  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล รอยละ
ความสําเร็จ 

25. คาใชจายเฉลี่ยดานการรักษาพยาบาลที่ลดลงของอาจารยและ
บุคลากรตอคนในแตละป 

บาท/คน     8,300 8,248 100.00 

26. จํานวนชุมชนที่มีความเขมแข็งดานสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดี ชุมชน 4 3 75.00 
27. รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่มีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 80  91.01  113.76 

กลยุทธที่ 5  จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเชิงรุก และสงเสริมการสรางความสัมพันธของ
เครือขายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือขายภายนอก         
28. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 90 58.77 65.30 

29. รอยละของอาจารย บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่ไดรับการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 75 70.06 93.41 

30. รอยละของนักศึกษา/อาจารย/บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่เขารวม
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลุมเฉพาะตามความเสี่ยงของการเกิดโรค (8) 

รอยละ 85 N/A N/A 

31. จํานวนแหลง/พื้นที่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปน 
Wellness  University 

แหลง 4 8 200.00 

32. จํานวนกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่ใหบริการแก
ชุมชน/สังคม 

กลุม 6 1 16.67 

33. จํานวนโครงการวิจัยรวมดานวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ โครงการ 10 4 40.00 
34. รอยละความสําเร็จของแผนแมบทเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรและระบบงานรองรับการเปดศูนยการแพทย 

รอยละ 20 20 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหลงขอมูลองคความรูดานประชาคม
อาเซียน 
เปาประสงคที่ 6  อาจารยและนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสรางผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
35. รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ  ระดับ
นานาชาติ   

รอยละ 25 22.47 89.88 

เปาประสงคที่ 7 มหาวิทยาลัยเปนเหลงขอมูลองคความรูดานประชาคมอาเซียน 
36. รอยละของผลงานวิชาการดานประชาคมอาเซียนที่ตีพิมพระดับ
นานาชาติตอผลงานวิชาการที่ตีพิมพระดับนานาชาติทั้งหมด             

รอยละ 25 0 0 

37. จํานวนผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน  เรื่อง 4 4 100.00 
38. จํานวนโครงการบริการวิชาการดานประชาคมอาเซียน  โครงการ 10 14 140.00 
กลยุทธที่  6  สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ              
39. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารยและบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษา/องคกรในตางประเทศในแตละป 

โครงการ 15 18 120.00 

40. รอยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา รอยละ 50 25 50.00 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เปาประสงคที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ 
41. รอยละของผูใชระบบ BI ที่มีผลการประเมินดานความพึงพอใจ 
ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 (9)   
 

รอยละ 80 N/A N/A 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล รอยละ
ความสําเร็จ 

42. รอยละของหนวยงานที่มีผลการประเมินดานความพึงพอใจในการ
ประสานงาน และ/หรือการใหบริการ ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 (10) 

รอยละ 80 N/A N/A 

43. จํานวนนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแตละป ระบบ 2 3 150.00 
กลยุทธที่ 7  บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
44. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ Business  Intelligence (BI) ตามแผน     

- ตอบสนองผูบริหารระดับสูง   รอยละ 100 75 75.00 
- ตอบตัวชี้วัด (KPIs) ของ สกอ. สมศ. มวล. แผนยุทธศาสตร 

รายงานติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล ฯ 
รอยละ 100 10 10.00 

45. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ MIS ใหมตามแผน รอยละ 100 30 30.00 
46. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ IPV6 ตามแผน รอยละ 75 75 100.00 

47. จํานวนหนวยงานที่นําระบบ TQM  ไปใชในการปฏิบัติงาน รอยละ 10 5 50.00 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน 
เปาประสงคที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาหลากหลายดาน  ประกอบดวยรายไดจากดานการเกษตร
เชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  การสรางผลิตภัณฑ  และการบริหารทรัพยสิน 
48. รอยละของเงินรายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานในแตละป
ภายใตแผนความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย (11) 

รอยละ 5 N/A N/A 

กลยุทธที่ 8  สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน 
49. รายไดจากโครงการวิสาหกิจในแตละป           ลานบาท 17 10.36 60.94 
50. รายไดจากการวิจัย/บริการวิชาการในแตละป        ลานบาท 100 81.43 81.43 
51. รายไดจากการจัดการศึกษาในแตละป ลานบาท 320 293.19 91.62 
52. รายไดจากผลิตภัณฑ/ทรัพยสินทางปญญาในแตละป ลานบาท 3 1.87 61.67 
53. รายไดจากการใหเชาทรัพยสินในแตละป ลานบาท 6 7.02 117.00 
54. การลดลงของอัตราการใชพลังงานตอคนตอพื้นที่ในแตละป (12) รอยละ 5 N/A N/A 

 

หมายเหตุ 
1. N/A (“Not Available” or “Not Applicable” or “Not Complete” at Time of Report) หมายถึง ไมปรากฏขอมูล
ที่ใชไดกับกรณี หรือขอมูลไมสมบูรณ ณ เวลาที่จัดทํารายงาน 
2.  ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลได  
    (1)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ไมสามารถออกใบรับรองสมรรถนะได 
    (2)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่การทดสอบไมตรงกลุมเปาหมาย 
    (3)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการประมวลผลการทดสอบ 
    (4)   หมายถึง   ตัวชี้วัดที่มีเครื่องมือแตยังไมไดทําการทดสอบ 
    (5)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบยังไมสรางเครื่องมือทดสอบ   
    (6)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการประมวลผลการทดสอบ 
    (7)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบไมไดประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด      
    (8)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโดยไมไดคัดแยกระดับกลุมเสี่ยงของการเกิดโรค   
    (9)   หมายถึง   ตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบไมไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ BI  
    (10)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการพัฒนาเกณฑการประเมิน   
    (11)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่นโยบายดานการดําเนินงานตามแผนความมั่นคงทางการเงินยังไมชัดเจน 

    (12)   หมายถึง  ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการประเมินอัตราการใชพลังงานตอคนตอพื้นที่ในแตละป      
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กราฟที ่6 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

 
 
 

กราฟที่ 7 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 
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คงเหลือ

ผูกพัน

จายจริง

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 653.86 ลานบาท 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  621.32 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  570.90 ลานบาท = รอยละ 87.31 
ผูกพันทั้งสิน้  50.42 ลานบาท = รอยละ 7.71  
คงเหลือทั้งสิน้  32.54 ลานบาท = รอยละ 4.98 
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กราฟที ่8 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 653.86 ลานบาท (กราฟที่ 6) ประกอบดวย  แผนงานจัดการศึกษา  
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  แผนงานกิจการนักศึกษา  และ
แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 95.02 (กราฟที่ 7)  
โดยกําหนดเปาประสงค 2 เปาประสงค ดังนี้ 

 เปาประสงคที่ 1 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรม
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน  “มีความรูคูการปฏิบัติ 
อุสาหะสูงาน” ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน  และเปนตนแบบการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ” มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 3 ตัว  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 5 ตัว  
(กราฟที่ 8)  พบวา  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว  ไดแก  1) จํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สําเร็จตามเวลาปกติของหลักสูตร  รอยละ 85.28  ซึ่งสําเร็จในเวลาปกติ  1,066 คน 
จากนักศึกษาทั้งหมด 1,250 คน (รหัสปการศึกษา 2554)  ทั้งนี้ นักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพสําเร็จใน
เวลาปกติ รอยละ 92.90  และดานโครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม  สําเร็จในเวลาปกติรอยละ 97.44   

นอกจากนี้  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่สําคัญและมีผลการ
ดําเนินงานสูง  เชน  1) ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพครั้งแรก 390 คน  และสอบผาน 288 คน  คิดเปนรอยละ 73.85  โดยนักศึกษาจากสํานัก
วิชาเภสัชศาสตร  สอบผานในการสอบครั้งแรกรอยละ 90.16  และสํานักวิชาแพทยศาสตรมีผลการสอบผาน
ในการสอบครั้งแรกรอยละ 97.62  2) ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัสปการศึกษา 
2554 ที่สูญเสียจํานวน 174 คน  จาก 1,671 คน คิดเปนรอยละ 10.41  เปนตน   

ในระดับกลยุทธ  มีตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  
1)  จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning รวม  

9 ชิ้นงาน  ประกอบดวย  (1) ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตอความเปนผูนําของนักศึกษา
พยาบาลในรายวิชาจริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพ  (2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูแบบชี้นําตนเองโดยการ
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จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 14 ตัว) 
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จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (3) การสอน
ทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ  (4) รูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนแบบ Active Learning 
ในภาคสนามของการเรียนกิจกรรมการทองเที่ยว  (5) การใชเกม คําถาม และการเสริมแรงเพื่อชวยพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) การเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
วิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (7) ปงบประมาณ 2558 มีผลการใช Body Painting ตอการเรียนรูมหกาย
วิภาคศาสตรของมือในนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (8) การศึกษาลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  (9) การจัดการเรียนรูโดยใชการทํางานเปนฐาน (Work 
Based Learning : WBL) ซึ่งมีลักษณะการเรียนแบบ "2 ป ในมหาวิทยาลัย และ 2 ป นอกมหาวิทยาลัย"   

2)  มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนหรือรางวัลสหกิจศึกษายอดเยี่ยมระดับ
เครือขาย/ประเทศในแตละป  จํานวน 4 รางวัล  ไดแก  (1) รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตรและการจัดการ  และ  (2) รางวัลชนะเลิศโปสเตอร ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ 
ซึ่งเปนรางวัลของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรทั้ง 2 รางวัล  (3) รางวัล 
โครงงานดีเดนระดับชาติ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ ของนักศึกษาสาขาการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ สํานักวิชาการจัดการ  และ (4) รางวัลของสถานประกอบการจากโรงแรมแฟรเฮาส  วิลลา 
แอนด สปา อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี    

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  ไดแก  จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ตางประเทศในปการศึกษา 2557  มีเพียง 11 คน 

    

    เปาประสงคที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน “เกงดาน 
ศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “สรางระบบและกลไกการประกัน
สมรรถนะและสงเสริมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะสากล   
การจัดการ  และคุณธรรมจริยธรรม” มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 5 ตัว (กราฟที่ 8)  
พบวา  มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานได  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดสรางเครื่องมือวัด
สมรรถนะแลวเสร็จเพียง 4 ดาน  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สากลและคุณธรรมจริยธรรม  โดย 
ไดดําเนินการทดสอบแลว 3 ดาน  คือ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งอยู
ระหวางการประมวลผลจึงไมสามารถออกใบรับรองสมรรถนะได      
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กราฟที่ 9 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 

 
 
 
 

กราฟท่ี 10 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
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จายจริง

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 141.33 ลานบาท 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  123.60 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  111.96 ลานบาท = รอยละ 79.22 
ผูกพันทั้งสิน้  11.64 ลานบาท = รอยละ 8.23  
คงเหลือทั้งสิน้  17.73 ลานบาท = รอยละ 12.55 
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กราฟที่ 11 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 

             

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

แขงขันได  และรองรับการพัฒนาประเทศ    
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 141.33 ลานบาท (กราฟที่ 9) ประกอบดวย  แผนงานวิจัย

และพัฒนา  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 87.45 (กราฟที่ 10) โดยกําหนด
เปาประสงค 2 เปาประสงค ดังนี้ 

เปาประสงคที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง  และเปนศูนยเรียนรู
เฉพาะรองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคใตตอนบนและขับเคลื่อนประเทศ  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “เสริมสราง
ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร  รองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศในอาเซียน”  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 2 ตัว และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
3 ตัว (กราฟที่ 11)  พบวา  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว ไดแก   
ไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) จํานวน 2 ศูนย  คือ  ศูนยความเปนเลิศดาน
นิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ  และศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง  รวมทั้งตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย  คือ  มีศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง 1 ศูนย    

  ในระดับกลยุทธ มีตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  
              1.  มีกลุม/หนวยวิจัยที่ดําเนินการในดานที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร 8 หนวย  ประกอบดวย  1) หนวยวิจัยชีวเวชศาสตร   2)  หนวยวิจัยไมผล เขตรอน   
3) กลุมวิจัยสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพและจีโนมิกส  4) หนวยวิจัยการใชประโยชนผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ  5) หนวยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน  6) หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน  7) หนวยวิจัยอาหารเพื่อ
สุขภาพ  และ 8) กลุมวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล 
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ต่ํากวารอยละ 50  

ไมรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 9 ตัว) 
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  2.  ผลงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ไดรับจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  จํานวน 3 ผลงาน  ไดแก  1) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9145 "กรรมวิธีการผลิตกรด
5 - อะมิดนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง"  2) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9146 "กรรมวิธีการผลิตกรด 5 -  
อะมิดนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง"  และ 3) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9202 “วิธีการเตรียมไมปาลม
น้ํามันสําหรับใชเปนไสของโครงสรางแผนแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไมแผนแซนวิชนํ้าหนักเบาที่มีไมปาลม
น้ํามันเปนไส” 

3.  ผลงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาพื้นที่และประเทศ  10 เรื่อง  ไดแก  1) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและกันเชื้อรา  2) การพัฒนา
ผลิตภัณฑอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ  3) การถายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมการอบและตัดไมยางพารา
สําหรับแปรรูปสูโรงงานอุตสาหกรรม  4) การพัฒนาแผนยางปูพื้นจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อย  5) การถายทอด
เทคโนโลยีการจัดการฟารมในพื้นที่ อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  6) การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสารสกัดจากสมแขกและชาเขียว  7) การวิจัยวัคซีนที่สามารถชักนําใหกุงขาวแวนาไมตานทานตอ
โรค  8) นวัตกรรมเพื่อการจัดการบอกุง  9) การถายทอดเทคโนโลยีการปองกันโรคและศัตรูพืช  และ  
10) การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปแบบใหม  รวมทั้งมีบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ จํานวน 16 บทความ  โดยตีพิมพในวารสารในฐานขอมูล ISI จํานวน 10 บทความ  ฐานขอมูล 
SCOPUS จํานวน 2 บทความ  ฐานขอมูล TCI จํานวน 2 บทความ  และอื่น ๆ อีก 2 บทความ   

เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาภาคใตตอนบน  และการแขงขันของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใตตอนบน 

ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการ
ทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ”  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 2 ตัว และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 2 ตัว (กราฟที่ 11)  
พบวา  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว ไดแก  มีชุมชนตนแบบในการ
ถายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน 11 ชุมชน  โดยดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก  1) การทําปลาอบแหง  2) การอบขาวพอง  3) การอบแหงพริก  4) เครื่องอบไมตนแบบในการ
ผลิตของเลนเด็ก  5) เกษตรอินทรียวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตยั่งยืน  6) ชุมชนตําบลโมคลาน  อําเภอทาศาลา   
การเรียนรูและพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  7) การบูรณาการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทองถิ่น  8) การปกปองพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร  9) เครือขายแหลงเรียนรูชุมชนตน
น้ําพอเพียงบานเขาวัง-ขุนพัง  10) การพัฒนาองคความรูและเครือขายดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
การใชประโยชนจากพื้นที่ปลูกปาชายเลน  และ 11) Smart Farming สวนสมโอทับทิมสยามและปาจาก  
ทั้งนี้  มี 1 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัด  ในดานการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียในชุมชนตนแบบ ที่มีความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

ในระดับกลยุทธ มีตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  มีองคกร/ชุมชนและ
เครือขายอุดมศึกษาที่มีสวนรวมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความตองการของสังคม  
ในลักษณะ Social Engagement จํานวน 36 องคกร/ชุมชน  
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กราฟที่ 12 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 

 

 
 
 

กราฟท่ี 13 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

 

 
 
 

 17.41

97.24 

1.25 4.12 
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จายจริง

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 120.02 ลานบาท 
 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  109.06 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  49.77 ลานบาท = รอยละ 41.47 
ผูกพันทั้งสิน้  59.29 ลานบาท = รอยละ 49.40  
คงเหลือทั้งสิน้  10.96 ลานบาท = รอยละ 9.13 
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กราฟที่ 14 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการ

มีสุขภาพดีของสังคม 
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 120.02 ลานบาท (กราฟที่ 12)  ประกอบดวย  แผนงาน

จัดการศึกษา  แผนงานกิจการนักศึกษา  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  และแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย  และไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 90.87 (กราฟที่ 13) โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 
          เปาประสงคที่ 5  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคม
สุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนเครือขายสุขภาพของมหาวิทยาลัย  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “จัดระบบการดูแล
สุขภาพของนักศึกษา  อาจารยและบุคลากรเชิงรุก  และสงเสริมการสรางความสัมพันธของเครือขายสุขภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยกับเครือขายภายนอก”  มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 4 ตัว  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 7 ตัว  
(กราฟที่ 14)  พบวา  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว  ไดแก  ผูมีสวนได
สวนเสียในชุมชนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 ในโครงการรวมเสริมสราง
สุขภาพชุมชนดวยสหสาขาวิชาชีพ โดยมีผูตอบระดับ 4 ขึ้นไป จํานวน 638 คน จากผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 
701 คน        

ในระดับกลยุทธ  มีตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก 
1)  มีแหลง/พื้นที่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปน Wellness University  

การพัฒนาหอพักนักศึกษาเปนแหลงพื้นที่การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาภูมิทัศน
ในเขตหอพัก  การประหยัดพลังงานภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Green Campus  และการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณปายดานหนาทางเขามหาวิทยาลัย  ปรับปรุงอาคารบริหาร บริเวณวงเวียน  และที่พักบุคลากร  

2)  ความสําเร็จของแผนแมบทเตรียมความพรอมดานบุคลากรและระบบงานรองรับการเปด
ศูนยการแพทย  โดยไดแตงตั้งคณะทํางานและจัดประชุม เรื่อง สถานพยาบาลทดลอง  ศูนยบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลนํารอง  รวมถึงจัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการสุขภาพโรงพยาบาลนํารอง  ซึ่งแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้   
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) คลินิกปฐมภูมิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2562) 
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จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 11 ตัว) 
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โรงพยาบาลนํารองระยะแรก  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563-2564) โรงพยาบาลนํารองเต็มรูปแบบ  และระยะที่ 4 
(พ.ศ. 2565 เปนตนไป)  แมขายหนวยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลและตรวจสุขภาพ  และการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมเปดใหบริการศูนยบริการสุขภาพ ฯ   
รวมทั้ง มีการยกรางแบบเสนอจัดตั้งโครงการศูนยบริการสุขภาพนํารอง โรงพยาบาลนํารอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณในภาพรวมจากสภามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว  เชน  1) จํานวนกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่ใหบริการแก ชุมชน/
สังคม  มีเพียง 1 กลุม  คือ  คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต SAP-1 ในโครงการรวมเสริมสราง

สุขภาพชุมชนดวยสหสาขาวิชาชีพ  2) จํานวนโครงการวิจัยรวมดานวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ    
มีเพียง 4 โครงการ  ดําเนินการโดยสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  เปนตน  

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลตัวชี้วัดได 1 ตัว  คือ  รอยละของนักศึกษา/
อาจารย/บุคลากร  รวมถึงผูบริหารที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลุมเฉพาะตามความเสี่ยงของการ
เกิดโรค  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโดยไมไดคัดแยกระดับกลุมเสี่ยงของการเกิดโรค   

 
 

กราฟที่  15 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 
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หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 31.55 ลานบาท 
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กราฟที่  16 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 

 
 

 
  

กราฟที่ 17 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 
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ไมรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 6 ตัว) 
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รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  22.19 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  21.40 ลานบาท = รอยละ 67.84 
ผูกพันทั้งสิน้  0.79 ลานบาท = รอยละ 2.49 
คงเหลือทั้งสิน้  9.36 ลานบาท = รอยละ 29.67 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและโดดเดนในประชาคมอาเซยีน   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 31.55 ลานบาท (กราฟที่ 15)  ประกอบดวย  แผนงาน

จัดการศึกษา  แผนงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร  แผนงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  และแผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 67.84 (กราฟที่ 16) โดยกําหนด
เปาประสงค 2 เปาประสงค ดังนี้ 

เปาประสงคที่ 6  อาจารยและนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสรางผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว (กราฟที่ 17)  พบวา  มีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ  ไดแก  อาจารยและนักวิจัยมีผลงานวิชาการตีพิมพระดับนานาชาติในปงบประมาณ 2558  รวมทั้งสิ้น 
100 บทความ  จากจํานวนอาจารย 445 คน  ประกอบดวย  การตีพิมพในฐานขอมูล ISI  และ SCOPUS 
จํานวน 73 บทความ  และในฐานขอมูล SCOPUS แตไมอยูใน ISI จํานวน 27 บทความ  

เปาประสงคที่ 7  มหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูลองคความรูดานประชาคมอาเซียน 
ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ”  มีตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 3 ตัว  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 2 ตัว (กราฟที่ 17)  พบวา  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว  ไดแก  การจัดทําโครงการบริการวิชาการดานประชาคมอาเซียน  
14 โครงการ  คือ  1) โครงการยกระดับการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน  2) โครงการสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC  3) โครงการ Intensive Tuition TOEIC  4) โครงการบริการจัดสอบ YFS   
5) โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม  6) โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษาและบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย  7) โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแกผูประกอบการ   
8) โครงการอบบรมและถายทอดความรูแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับในจงัหวดันครศรธีรรมราช  
9) โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย  10) โครงการอบรมภาษาเวียดนาม  11) โครงการอบรมภาษาพมา    
12) โครงการอบรมภาษามลายู  13) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนพรหมคีรีในมหกรรม พรหมคีรี
วิชาการ’57 “เปดโลกแหงการเรียนรูเคียงคูคุณธรรม สรางสรรค พัฒนาผู เรียนรูสูมาตรฐานสากล”  
และ 14) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย ในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย     

มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง คือ  
มีผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน  ประกอบดวย  1) โครงการวิจัยเรื่อง “กิดลัต ตาฮิมิก : ภาพยนตร
ฟลิปปนสและการจาริกทางศิลปะในโลกหลังอาณานิคม”  2) โครงการวิจัยเรื่อง “คุณวรรณ โมฮาหมัด : นัก
คิดและเข็มทิศทาง  ปญญาของสังคมอินโดนีเซีย”  3) โครงการวิจัยเรื่อง “ตํานานของซัยเยด ฮุสเซน อาลาตัส 
กับมายาคติความเกียจครานของชาวมลายู”  และ 4) โครงการวิจัยเรื่อง “หุมพัน รัตนวง (Houmphanh 
Rattanavong) : การรื้อฟนวัฒนธรรมแหงชาติและนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว”  

ทั้งนี้  ในปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยยังไมมีผลงานวิชาการดานประชาคมอาเซียน
ที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ  

ในระดับกลยุทธ  มีตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารยและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/องคกรในตางประเทศในปการศึกษา 
2557  จํานวน 16 โครงการ  คือ  1) มีโครงการ In - Country Program ณ  Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  
2) มีโครงการ In - Country Program ณ Univeritas Negeri Malang  3) มีโครงการ In Country Study Peogram 
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ณ Chongqint University ประเทศจีน  4) มีโครงการ In - Country Program  ณ Dong Thap University  และ 
ณ Dong Thap University และ Hai Phong University  5) โครงการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร 
ณ Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaysia Perlis(UniMAP), University of Malaysia 
และ University Teknologi MARA  6) โครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kunming 
Medical University  7) โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia   
8) โครงการภาษาสูอาเซียน ณ College of Agriculture, University of the Phillppines Los Banos   
9) โครงการคายภาษาอังกฤษ ณ University Malaysia Perlis (UniMAP)  10) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ในกิจกรรม Pharmacy English Camp ณ Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia   
11) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานวิชาการรวมกันในดาน Computer Science Education และ 
Active Learning ณ Department of Computer Science, The University of Warwick  12) โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการวิจัยและพัฒนางานวิจัยรวมกับสถาบันในประเทศฝรั่งเศส  ดานการสรางเซลล  
ตัวอยางโดยใชเทคนิคการนําดีเอ็นเอเขาเซลล (Transfection) ณ Institute for Functional Genomics, 
Montpellier  13) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือดานการวิจัยในดานการศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารจากสมุนไพรในสัตวทดลองและการประยุกตใชทางคลินิก ณ University  Heidelberg Hospital, 
Heidelberg  14) โครงการเพื่อเรียนรูเทคนิควิธีการจีโนมิกส (Genomic technology) ที่ใชในการศึกษา
กระบวนการเกิดมะเร็ง และการแลกเปลี่ยนความรู สรางความรวมมือในงานวิจัยทางดานการเกิดมะเร็งระดับโมเลกุล 
ณ Laboratory of Human Carcinogenesis, National Cancer Institute, National Institutes of Health   
15) โครงการนําผลหายีนที่เกี่ยวของกับลักษณะทนน้ําทวมและทนแลงในปาลมน้ํามันดวยวิธี Lon Torrent 
และ Pyrosequencing ตามลําดับ ไปวิเคราะหรวมกับทีมงานของ Dr.Tim Tranbarbang สถาบัน IRD และ  
Dr. Fabienne Morcillo สถาบัน CIRAD เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส  16) โครงการวิจัย Study on 
factors Affecting Posthavest Loss and Quality of Tropical Fruits in Local Indonesian Markets  
17) โครงการรวมวิจัยระยะสั้นเรื่อง Nanoelectronic - Photonic Devices and Nano-bioelectronics  
ที่ Department of Chemistry, Niigata Universigy, Japan  และ 18) โครงการวิจัยระยะสั้น  การวิเคราะห
สมบัติเชิงกลของเซลลดวยภาพจากเทคนิค Picoseconds Ultrasonics Division of Applied Physics, Faculty 
of Engineering, Hokkaido University     

กราฟที่ 18 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 

 

 
290.22 

3.15 3.70

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 297.07 ลานบาท 
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กราฟที่  19 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 

 

 
 
 
 
 

กราฟที่ 20 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 
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16.05 17.69

 84.52

คงเหลือ

ผูกพัน

จายจริง

0

1

2

3

4

เปาประสงค 8 กลยุทธ 7

2 2

11

1

สูงกวาหรือเทากบัรอยละ 100  

ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

ต่ํากวารอยละ 50  

ไมรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 7 ตัว) 

 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  247.18 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  235.07 ลานบาท = รอยละ 79.13 
ผูกพันทั้งสิน้  12.11 ลานบาท = รอยละ 4.08  
คงเหลือทั้งสิน้  49.89 ลานบาท = รอยละ 16.79 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 297.07 ลานบาท (กราฟที่ 18) ประกอบดวย  แผนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  และ
แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 
83.21 (กราฟที่ 19) โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 

เปาประสงคที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “บูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน” มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 3 ตัว และตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ 4 ตัว (กราฟที่ 20)  พบวา  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาเปาหมาย 
1 ตัว  ไดแก  มีนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในปงบประมาณ 2558  ได 3 ระบบ   
ประกอบดวย 1) การพัฒนาระบบการออกใบเสร็จและนําสงรายไดของหนวยงานบริการวิชาการ หนวยงาน
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  2) พัฒนาระบบสืบคนครุภัณฑวิทยาศาสตร  และ 3) การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการสงเอกสารสําคัญทางการศึกษาจากตนทางสูปลายทาง Online   

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลตัวชี้วัดได 2 ตัว  คือ  รอยละของผูใชระบบ BI  
ที่มีผลการประเมินดานความพึงพอใจ  และรอยละของหนวยงานที่มีผลการประเมินดานความพึงพอใจในการ
ประสานงานและ/หรือการใหบริการ ระดับ 4 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5  

ในระดับกลยุทธ  มีตัวชี้วัดที่สําคัญและมผีลการดําเนินงานสงู  ไดแก  
มหาวิทยาลัยไดติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อรองรับ IPV6  ระยะที่ 1 และ  

สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรผานระบบอินเทอรเน็ตจากมหาวิทยาลัยไปยังสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาผานเครือขาย IPV6  รวมถึงการเชื่อมตอไปยังหนวยงานอื่น ๆ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขายและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ระบบ 
Domain Name Service  ระบบ Webserver  เพื่อใหรองรับการเชื่อมตอผานระบบเครือขาย IPV6 ตามที่

กระทรวงเทคโนโลยีสานสารเทศกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ IPV6 

ทั้งนี้  มีตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  เชน  1) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ Business  
Intelligence (BI) ตามแผนเพื่อตอบตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และรายงานติดตาม
ตรวจสอบ ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยูในระหวางการพัฒนาระบบ   
2) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ MIS ใหม ตามแผน  ซึ่งไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอบเขตของงาน 
(TOR) เสร็จเรียบรอยแลว  แตไดมีการยกเลิกการจัดซื้อ โดยมีการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม 
อีกครั้ง  เปนตน 

 
 
 
 
 
 



36 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

กราฟที่ 21 
การจัดสรรงบประมาณ  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6

 
 

กราฟที่ 22 
ผลการใชจายงบประมาณ  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 

 

 
 
 
 

26.23 

73.68 

0.41 

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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75.72 
57.30 

12.39 

7.14
32.63 

   

17.14 10.07 

87.61 
คงเหลือ

ผูกพัน

รายจาย

หนวย : ลานบาท 
 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100.32 ลานบาท 

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

รวมผลการใชจายทั้งสิ้น  88.04 ลานบาท  
จายจริงทั้งสิ้น  62.13 ลานบาท = รอยละ 61.94 
ผูกพันทั้งสิน้  25.91 ลานบาท = รอยละ 25.83  
คงเหลือทั้งสิน้  12.28 ลานบาท = รอยละ 12.24 
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กราฟที่ 23 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัย     

เพื่อสรางความม่ันคงทางการเงิน   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 100.32 ลานบาท (กราฟที่ 21) ประกอบดวย  แผนงานดาน

บริการที่มีรายรับ  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  และแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย  และได 
ใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 87.76  (กราฟที่ 22) โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาหลากหลายดาน  
ประกอบดวยรายไดจากดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  การสรางผลิตภัณฑ  และการ
บริหารทรัพยสิน  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน” มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 6 ตัว  
(กราฟที่ 22)  พบวา  มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดระดับเปาประสงคได   
เนื่องจากนโยบายดานการดําเนินงานตามแผนความมั่นคงทางการเงินยังไมชัดเจน 

ในระดับกลยุทธ  มีตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  
                       1.  รายไดจากการใหเชาสถานที่/อุปกรณ  เชน  การใหเชารานคา ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท 
ตั้งแคมปงานกอสรางอาคาร และ ราน 7 - ELEVEN มีจํานวน 7.01 ลานบาท  เปนตน 

2.  รายไดจากการจัดการศึกษา  มีจํานวน 293.19 ลานบาท  
3.  รายไดจากการวิจัย/บริการวิชาการ  มีจํานวน 81.43 ลานบาท   
 

                        ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไมสามารถรายงานผลตัวชี้วัดได  1  ตัว  คือ  การลดลงของอัตราการ
ใชพลังงานตอคนตอพื้นที่ในแตละป 
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เปาประสงค 9 กลยุทธ 8

1 1

4

1

สูงกวาหรือเทากบัรอยละ 100  

ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

ต่ํากวารอยละ 50  

ไมรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ (รวมตัวชี้วดัทั้งหมด 7 ตัว) 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในระดับสภา
มหาวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เชน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง เปนตน  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในดานตาง ๆ ดังนี ้

3.1  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
       ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดดําเนินการภายใตสภามหาวิทยาลัย        

วลัยลักษณ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น ประกอบดวย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย เปนเลขานุการและหัวหนาสวนแผนงานเปนผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการ
ใหแนวทาง ควบคุม กํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณในประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
เปนระยะ  ทั้งนี้  การดําเนินงานที่ผานมา นอกจากจะมีการพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมีความ
ชัดเจน ถูกตองและมีมาตรฐานแลว  ไดมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงและจําเปนตองบริหาร
จัดการเรงดวน 7 กรณี  รวมถึงมีการดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางเครงครัดเพื่อ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

3.2  ความเหมาะสมของการจัดโครงสรางองคกร 
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1) จัดตั้งหนวยงานในลักษณะที่เปนทางการ  หรือเปนไปตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการ
จัดตั้งสํานัก  สถาบัน  ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และ  
2) หนวยงานที่จัดตั้งอยางไมเปนทางการในรูปแบบของโครงการ ซึ่งอาจจะจัดตั้งตามภาระหนาที่เปนการ
เฉพาะกิจ ขณะเดียวกัน หากโครงการนั้น ๆ สามารถตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได  ก็จะมีการ
ปรับฐานะหนวยงานจากโครงการใหเปนหนวยงานที่เปนทางการตอไป 

3.3  กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการแผนงานตามระบบ PDCA โดยในแตละปจะใหทุก

หนวยงานเสนอแผนการดําเนินงานพรอมทั้งงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินงานตามแผนงานนั้น ๆ  
มาเพื่อพิจารณา  ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณใหแตละหนวยงานจะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผน  
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม จําเปน และสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  
ในการปฏิบัติงานตามแผนงานก็จะมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยสวนแผนงานจะใหทุก
หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นไตรมาส นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ผานที่ประชุมหรือคณะกรรมการชุดตาง ๆ หลายชุด ทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  เชน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ฯ ที่ประชุมบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เปนตน  ทั้งนี้ 
จะมีการติดตามผลการปรับปรุงการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามมติที่ประชุมหรือจากขอเสนอแนะของ

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
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คณะกรรมการชุดตาง ๆ อยางตอเนื่อง  ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาวจะนําไปใชในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปตอ ๆ ไป 

3.4  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด 

      มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปที่คํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน 
มุงเนนใหมีการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม การใชจาย
งบประมาณประจําปอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีการเบิกจายงบใหเปนไปตามแผนที่วางไว  มีการรายงานผลการ 
ใชจายงบประมาณแจงแกคณะผูบริหารทราบเปนระยะอยางตอเนื่อง  และในกรณีที่มีการขอเบิกจาย
งบประมาณนอกเหนือจากแผน  จะวิเคราะหถึงความเหมาะสม ความจําเปน และความประหยัดเปนหลัก 

    3.5  ความมุงมั่นบริหารใหบังเกิดผลงานตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการบริหารงานใหเกิดผลงานตามพันธกิจอยางตอเนื่องทั้งทางดาน

การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยภายหลังจาก 
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2558 - 2560 แลวเสร็จ  และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 
รักษาการแทนอธิการบดีไดมอบหมายทีมบริหารชุดรักษาการทําหนาที่กํากับดูแลโครงการที่ใชงบยุทธศาสตร
โดยกําหนดบทบาทหนาที่ในการกํากับเชิงนโยบาย  ติดตามความกาวหนาของโครงการ  และประเมินโครงการ
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในระยะตอไปวาโครงการดังกลาวสมควรใหดําเนินการตอหรือไม  นอกจากนี้ 
ผูบริหารยังใหความสําคัญในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ที่ยังเปนประเด็นปญหาและ
อาจสงผลใหไมบรรลุเปาหมายที่วางไว  ทั้งในสวนที่เชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณซึ่งมีความซ้ําซอน   
เชน  การจัดสรรงบยุทธศาสตรในโครงการกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติ
ทักษะวิชาชีพในตางประเทศ  โดยนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากที่ประชุมเสวนาคณบดีมาพิจารณาทบทวน
เนื่องจากมีขอเสนอแนะใหใชงบประมาณจากภารกิจประจําในกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแทนการใชจาก 
งบยุทธศาสตร  รวมถึงมีการหารือในโครงการที่ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  อาทิ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความ
มั่นคงทางการเงิน  โครงการนํารองการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) โดยจัดใหมีการประชุมหารือ
ระหวางผูบริหารที่กํากับดูแลโครงการและผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรมีความชัดเจนและเปนไปไดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังมีนโยบายดานการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมใหกับสํานักวิชาทั้ง 11  สํานักวิชาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานพันธกิจสัมพันธกับ
ชุมชนและตอบสนองพันธกิจยุทธศาสตรสรางสังคมเขมแข็งที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรดวย 
นอกจากนี้  เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  และการบริการวิชาการแกสังคม รักษาการ
แทนอธิการบดีไดมอบหมายใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดทํา University Profile  
เพื่อประกอบการทบทวนและจัดทํา Academic Plan ตามศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัยดวย 

ทั้งนี้  ฝายบริหารไดพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในป 2559 ใหมีความ
เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  โดยมีการจัดสรรงบสนับสนุนการดําเนินงานเชิง
นโยบาย  ซึ่งประกอบดวย  1) งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  2) งบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
และ 3) งบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน ใหกับสํานักวิชาทั้ง 11 สํานักวิชา  พรอมกับปรับ
เกณฑการจัดสรรงบประมาณดังกลาวใหม  อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณอีกสวนหนึ่งเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ซึ่งทุกหนวยงานที่สนใจสามารถสงขอเสนอโครงการเขามาใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาได  โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร ฯ 
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เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรอง  ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงการของหนวยงาน  รวมถึงแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  เพื่อทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวาบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใดอีกดวย 

3.6  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณที่พึงมีไว ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2555  ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  เพื่อเสริมสรางคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
อันจะกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร  และเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักของเจาหนาที่
ของรัฐพึงยึดมั่น  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  สํานึกในหนาที่  ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณเปนที่ยอมรับ 
ยกยองของบุคคลทั่วไป  

3.7  ความราบรื่นของการปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานมีความสุขตามที่ควร 
        มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาองคกรและบุคลากร  เพื่อการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิพนักงาน  การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร  และการพัฒนาสมรรถนะ
องคกร  มีการจัดกิจกรรมชื่นชมคุณคาบุคลากร  กิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน 
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต/มหาวิทยาลัยแหงความสุข  รวมถึงกิจกรรมการจัดการความรูในองคกร  โดยมี
หนวยพัฒนาองคกรเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานและ
กาวไปสูการเปน “องคกรเปยมสุขสมรรถนะสูง”  

 
 
 

     

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  ไดสอบทานการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พบวา  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ตามโครงสรางอํานาจหนาที่ในการบริหารงานระบบบริหารความเสีย่ง
และไดปฏิบัติตามผังกระบวนการดําเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
(Risk Management Work Flow) ที่กําหนดไว  โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558  ดังนี้ 

       4.1  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
         มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพิจารณามาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 5 ดาน  ไดแก  

ความเสี่ยงดานกลยุทธและชื่อเสียง  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน  ความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเสี่ยงดานกฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ  และจัดทําตัวชี้วัด
มาตรการบริหารความเสี่ยง  เพื่อความเชื่อมโยงระหวางมาตรการกับโครงการ/กิจกรรม  ขณะรายงานอยู
ระหวางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนการบริหารจัดการลดระดับความเสี่ยงลง  ซึ่งคาดวาการ
พิจารณาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 

  4.2  การดําเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตองไดรับการบริหาร
เรงดวน 

การดําเนินการงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง จําเปนตองไดรับการบริหาร
เรงดวน จํานวน 7 กรณี  ไดแก  1) การสํารองขอมูลที่สําคัญในฐานขอมูล  2) แผนฉุกเฉินดานภัยพิบัติ   
3) การประกันภัย สถานที่ อุปกรณหลัก เครื่องจักรหรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง  4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุน

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
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และนโยบายการลงทุน  5) การจัดการขยะ  6) การดําเนินงานศูนยการแพทย และ 7) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  สรุปผลการดําเนินการไดดังนี้ 

4.2.1  การสํารองขอมูลที่สําคัญในฐานขอมูล  มหาวิทยาลัยไดแกปญหาเกี่ยวกับการสํารอง
ขอมูลสําคัญในฐานขอมูล  โดยจัดซื้อเครื่องแมขายมาทดแทนเครื่องแมขายที่มีความเสียหาย และกําหนด
กระบวนการจัดเก็บขอมูลมาตรฐานตามระบบ TQM เพื่อใหแผนการสํารองขอมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

4.2.2  แผนฉุกเฉินดานภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง “คณะทํางานวางแผนจัดการน้ําและ
ปองกันบรรเทาอุทกภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ข้ึนและมอบหมายใหมีหนาที่จัดทําแผนงานที่มีความจําเปน
เรงดวนในเรื่องอุทกภัยและอัคคีภัย 

 4.2.3  การประกันภัย สถานที่ อุปกรณหลัก เครื่องจักรหรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง  มหาวิทยาลัย
อยูระหวางการประเมินจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นและทําความเสียหายใหกบั
อุปกรณหลัก  เครื่องจักรหรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง  

4.2.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน  มหาวิทยาลัยกระจายความเสี่ยง
จากการลงทุน  โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนแทนมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งเพิ่มกรอบการลงทุนอีก 300 ลานบาท  โดยมีผูบริหารติดตามความเคลื่อนไหวของผลการดําเนินงาน
กองทุนอยางใกลชิด  สําหรับการปองกันความเสี่ยงตอการยักยอกหรือปลอมแปลงบัญชีธนาคาร  มหาวิทยาลัย
ไดเวียนแจงแนวปฏิบัติที่ถูกตองรัดกุมใหทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกันแลว 

4.2.5  การจัดการขยะ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 
1)  ขยะจากการกอสรางและขยะทั่วไป  มหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินการตาม

ขอกําหนดและรายละเอียด (TOR) ในสัญญาจาง   
2)  ขยะยอยสลาย เชน  ตนไม  กิ่งไม  เปนตน  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเก็บและ 

ทิ้งในบริเวณพื้นที่วางในฟารมมหาวิทยาลัย   
3)  ขยะติดเชื้อ  ขยะอันตรายและของเสียจากหองปฏิบัติการ  อยูระหวางการเตรียม

ดําเนินการ “โครงการพัฒนาระบบเผาขยะแบบลูกกลิ้งใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถรองรับปริมาณขยะติดเชื้อ
ภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในปจจุบันและอนาคต”  

4.2.6  การดําเนินงานโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 
มหาวิทยาลัยไดลงนามสัญญาจางกอสรางอาคารศูนยการแพทย ฯ แลว  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558  ซึ่งตาม
แผนงานจะสุดสิ้นโครงการในตนป 2562 ระหวางนี้จึงไดดําเนินโครงการ “ศูนยบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
นํารอง (Pilot Hospital)”  ณ บริเวณอาคารศูนยวิจัยวิทยาการสุขภาพ ดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
ติดกับอาคารศูนยแพทยในอนาคต ดวยงบประมาณ 153,508,362 บาท ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2565 
โดยทําเปน 4 ระยะ คือ คลินิกปฐมภูมิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Walailak Primary Care Unit) 2 ป 
โรงพยาบาลนํารอง ระยะแรก (Walailak Pilot-hospital I) 2 ป  โรงพยาบาลนํารองเต็มรูปแบบ (Walailak 
Pilot-hospital II) 2 ป และสุดทายในปที่ 7 เปนตนไป จะเปนแมขายหนวยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล 
(Hospital CUP) และตรวจสุขภาพ (Check-up Center) ทั้งนี้เปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและ
ดานการใหบริการ  โดยแตงตั้งคณะกรรมการศูนยบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลนํารอง  มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ (Pilot Hospital)  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เชื่อมโยงนโยบายจากคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบเรื่องศูนยการแพทยและการใหบริการดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ  และออกแบบกระบวนการ
ดําเนินงานของศูนยบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลนํารอง  โดยกํากับ  ติดตาม  ปรับปรุง/พัฒนาอยางตอเนื่อง  
ทั้งนี้คาดวาโรงพยาบาลนํารอง จะสามารถเปดใหบริการไดประมาณตนป พ.ศ. 2559 
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สําหรับการดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทย ฯ มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในการ
ปรับแผนการทํางานของผูรับจางและแผนการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย  ใหมีความสอดคลองกัน  และมี
การเรงรัดการดําเนินงานกอสรางของผูรับจาง  รวมทั้งควรมีวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ เขามา
ปฏิบัติงานในหนาที่ของที่ปรึกษา  ผูควบคุมงาน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพงานที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ   

4.2.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการในหลายประเด็น ดังนี้   

1)  มาตรการดานการลดอุบัติเหตุ  ไดจัดทําประกาศ กําหนดบทลงโทษใหสอดคลอง
กับกฎหมาย  จัดทําสื่อรณรงคเกี่ยวกับการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย  ปองกันอันตรายจากสัตวเลี้ยงในเขต
การจราจร  การออกประกาศเพื่อรองรับการดําเนินการในเรื่องอุบัติเหตุ  และการปรับปรุงระบบจราจรทีส่าํคญับางสวน   

2)  มาตรการดานยาเสพติด  จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบและกวดขันเฝาระวัง เรื่อง
ยาเสพติดของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  ประสานหนวยงานภายนอกเพื่อจัดระเบียบสังคม   

3)  มาตรการดานการโจรกรรม  ติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่เสี่ยง  การซอมบํารุงกลอง 
ใหใชงานไดตลอดเวลา  การประสานความเขาใจกรณีทรัพยสินตาง ๆ สูญหาย  

4)  มาตรการดานสุขอนามัย  ดําเนินการคัดกรองสุขภาพใหครอบคลุมนักศึกษาทุกคน 
เพื่อปองกันโรค 

จากการสอบทานการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงทั้ง 7 กรณีขางตน โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ฯ พบวามีบางมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ยังไมไดดําเนินการ หรือเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งทําใหคงมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได  
หากเกิดเหตุการณอันเปนความเสี่ยงเหลานั้นขึ้น  ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการสํารองขอมูลที่สําคัญในฐานขอมูลไวในสถานที่อื่น (Second 

Site) นอกเหนือจากในหอง Server  ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  เชน  อัคคีภัย  อุทกภัย  เปนตน  ขอมูลสําคัญของ
มหาวิทยาลัยอาจเกิดความเสียหายทั้งหมดได 

2.  มหาวิทยาลัยไมไดจัดทําแผนฉุกเฉินดานภัยพิบัติและยังไมมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับสถานการณ ซึ่งหากเกิดเหตุการณจริง อาจเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินขึ้นได 

3.  มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการประเมินมูลคาทรัพยสินและทําประกันอัคคีภัยในทรัพยสิน
ที่มีมูลคาสูง ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยหรือภิบัติภัยอื่นใดขึ้น  ทรัพยสินที่มีมูลคาสูงอาจเกิดความเสียหาย และสงผล
กระทบอยางมากตอการเรียนการสอนได  

4.  เตาเผาขยะชํารุดและไมสามารถใชงานได ทําใหมหาวิทยาลัยตองจัดเก็บขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตราย และของเสียจากหองปฏิบัติการ ในระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 5-6 เดือน  เพื่อรอใหมีขยะสะสมจนถึง
ปริมาณขั้นต่ําในการจัดจางใหบุคคลภายนอกนําไปทําลาย ซึ่งมีบางชวงเวลาที่จางเปนรายครั้งโดยไมมีสัญญา  
ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย และอาจเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคโดยอุบัติเหตุได 

5.  มหาวิทยาลัยยังไมมีสถานที่ปฏิบัติงานทางคลินิกใหแพทยที่กลับจากการศึกษาและมา
ปฏิบัติงาน  กับทั้งยังไมไดดําเนินการในเรื่องการสรางงานใหแพทยทําอยางเปนรูปธรรม  ทําใหมีแพทยที่สําเร็จ
การศึกษากลับมาบางคนตองการลาออกและชดใชทุนการศึกษา 

     ฝายบริหารโดยเฉพาะประธานเจาหนาที่การบริหารความเสี่ยงผู ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว  ควรเรงรัดดําเนินการในมาตรการทีย่งั
ไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เพื่อปองกันหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณอันถือเปน 
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ความเสี่ยง  ทั้งนี้ความเสี่ยงหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ไดนําไประบุไวในแผนบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ แลว  
ผูรับผิดชอบตองดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวโดยเครงครัด 

 
 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญ  เชน การเงินบัญชี การพัสดุ 
การบริหารบุคคล  เปนตน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสม ไดประสิทธิผล และประหยัด  โดยมี
หนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่มีอยู  และเสนอแนะกรณีพบวา
ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม  ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง
จากขอมูลที่มีอยู  และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบงาน/งาน/โครงการตาง ๆ  
โดยในปงบประมาณ 2558  หนวยตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษาการดําเนินการกรณีปญหาโครงการ
กอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ฯ และ
สภามหาวิทยาลัย  รวมถึงประสานและอํานวยความสะดวกใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เขา
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนโครงการดังกลาว  นอกจากนี้  หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการระบบบริการกลาง  และระบบการเงินและบัญชี  โดยไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะใน
ประเด็นที่ตองแกไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม ตอผูบริหารของหนวยรับตรวจและ
อธิการบดีแลว  ซึ่งมีผลการตรวจสอบดังนี้ 

 

5.1  ระบบการบริหารจัดการระบบบริการกลาง 
หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ  3 ระบบ  ประกอบดวย  ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  ระบบงานภูมิทัศนและ
กําจัดขยะ  และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ 2555 - 2557  
เพื่อสอบทานการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและระบบควบคุมภายใน  พรอมทั้งนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง
จุดออนที่เกิดขึ้น 

ผลการตรวจสอบ 
จากการเปรียบเทียบการดําเนินงานของระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  

ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  และระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  ประจําป
งบประมาณ 2555 - 2557  พบวา โครงสรางการบริหารงาน กรอบภาระงาน จํานวนคนปฏิบัติงาน รวมถึง
อัตราคาจางในแตละป แตกตางกัน สงผลตอการใชงบประมาณ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
ดังกลาว  ดังนี้   
 

การบริหารจัดการ 
ปงบประมาณ 2555 ระบบบริการกลางทั้ง 3 ระบบ  มหาวิทยาลัยใชรูปแบบการจาง

เหมาบริการบริษัทที่เปนนิติบุคคลภายนอก  ผานกระบวนการจัดหาซึ่งเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
บริษัทผูรับจางทําหนาที่จัดหาพนักงาน  วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  และดําเนินงานตามเงื่อนไขใน
สัญญาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจายเงินคาสวัสดิการใหแกพนักงานดวย  เชน  คาประกันสังคม  เปนตน   

 
 
 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
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ปงบประมาณ 2556 ระบบบริการกลางแตละระบบมีรปูแบบการบรหิารจัดการที่แตกตางกัน 
กลาวคือ 

1.  พิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใต
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ  
โดยจางพนักงานเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงาน  และกรอบรายละเอียดงานไว  
และมีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและการบังคับบัญชา  โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย   

2.  ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภายใตโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ  แบงออกเปน 3 งาน 
ไดแก  1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน  มหาวิทยาลัยไดจัดจางลูกจางชั่วคราว  โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานภูมิทัศน  
และมีผูกํากับดูแลและบังคับบัญชาใหเจาหนาที่และพนักงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด  2) งานตัดหญา
พื้นเมืองจางเหมาบริการตอเนื่องจากสัญญาในงบประมาณ 2555  และ 3) งานเก็บและกําจัดขยะ  ใชวิธีการจาง
เหมารายครั้งโดยไมมีสัญญาจาง   

3.  ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง  โครงสรางการบริหารงานอยูในรูปของ
คณะกรรมการ  โดยจางพนักงานเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  ดําเนินการภายใตการกํากับดูแล  ควบคุมและ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 

ปงบประมาณ 2557  ระบบบริการกลางแตละระบบมีรูปแบบการบริหารจัดการที่
แตกตางกัน กลาวคือ 

1.  ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
ภายใตระบบบริการกลาง  โดยพนักงานมีสถานะเปนเจาหนาที่อาสาสมัครพิทักษทรัพยสิน ฯ  ไดรับคาตอบแทน
ในลักษณะคาเบี้ยเลี้ยง  แตไมไดรับสวัสดิการ  โดยมหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชให
เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  ดําเนินการภายใตการควบคุมดูแล  และติดตามผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น 

2.  ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  มหาวิทยาลัยจางเหมาระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ 
ทั้ง  3 งาน  ไดแก  1) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน  ทําสัญญาจางเหมาเฉพาะแรงงาน กับสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา  โดยมีขอกําหนด (TOR)  และรายละเอียดงานจางเหมาบริการเปนกรอบหลักใน
การดําเนินงาน  โดยมหาวิทยาลัยจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําป และจัดทําแผนงานในรายละเอียดประจําเดือน เพื่อใหผูรับจางจัดทาํแผนอตัรากาํลงัคนทีพ่รอม
ปฏิบัติงาน  2) งานเก็บและกําจัดขยะ  ชวงแรก 2 เดือน จางเปนรายครั้ง  ตอมาจางบริษัท วี.อาร.แมเมจเมนท 
เซอรวิส จํากัด เปนเวลา 6 เดือน  หลังจากนั้นจางเปนรายครั้ง  โดยกําหนดจํานวนถังขยะ 128 ถัง  และ 3) งานตัด
หญาพื้นเมือง  ใชระบบจางเหมาบริการ โดยกําหนดพื้นที่ตัดหญา จํานวน 386.50 ไร   

3.  ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  มหาวิทยาลัยทําสัญญาจางเหมา
แรงงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป  กับบริษัท วี.อาร.แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด  โดยเปน
ลักษณะการจางเหมาบริการเฉพาะแรงงาน  มีขอกําหนด (TOR)  และรายละเอียดงานจางเหมาบริการเปน
กรอบหลักในการดําเนินงาน  สําหรับการบริหารจัดการ  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช  
มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง  โดยมีผูควบคุมงานทําหนาที่ควบคุมการเบิกจาย 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  การดําเนินงานในลักษณะการจางเหมาบริการ  ดําเนินการตามระบบ ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย กลาวคือ มีคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ปฏิบัติงานตามหนาที่  
2.  การดําเนินงาน  กรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจางพนักงาน  จัดใหมีแผนการ

ดําเนินงาน แตในปงบประมาณ 2556 - 2557 ทั้ง 3 ระบบ มีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี้ 
2.1  การปฏิบัติงาน  การกํากับดูแล  ติดตามงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ  ไมมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน  และไมไดจัดเก็บขอมูลไวเปนระบบ  
สาเหตุเนื่องจากระบบบริการกลาง  ไมไดเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย  ไมมีระบบการบริหาร
จัดการชัดเจน  การดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ไมมีเจาหนาที่ประจํา  ไมไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบงานใหคณะกรรมการแตละคน  สงผลใหมีความเสี่ยงสูงที่การปฏิบัติงานจะไมเปนไปตามระบบ/
ระเบียบ วิธีปฏิบัติและแผนงานที่กําหนดไว 

ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัย ควรกําหนดหนวยงาน  กําหนดภาระงานและระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

และควรควบคุมติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อสามารถปรับปรุงแกไขใหผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  รวมทั้งควรปฏิบัติตามระบบ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอยาง
เครงครัด 

 

2.2  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชน  ดําเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจางเรงดวน  โดยไมมีเหตุผลความจําเปนเขาขายกรณีเรงดวนตามระเบียบพัสดุของมหาวทิยาลยั  และไม
มีการเปรียบเทียบราคา  เปนตน   

ขอเสนอแนะ 
ควรสั่งกําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระบบ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  และระบบ

การควบคุมภายในที่วางไวอยางเครงครัด  รวมทั้งควรวางแผนในการจัดซื้อและดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 

2.3  การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  คือ  
เบิกจายงบประมาณไมตรงตามปงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ไมถูกตองตามแผนงาน  และเบิกจายจากเงิน
งบประมาณของระบบงานอื่น  สาเหตุเนื่องจากไมควบคุมและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  และไม
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ/ วิธีการงบประมาณ  และสวนการเงินและบัญชีบันทึกรายการตัดจาย
งบประมาณผิดแผนงาน  สงผลใหขอมูลทางการเงินไมถูกตอง  และการนําขอมูลมาใชเพื่อการตัดสินใจผิดพลาดได 

ขอเสนอแนะ 
1)  หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ  ควรควบคุมการเบิกจายงบประมาณให

เปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  กรณีที่ตองใชงบเกินกวาที่ไดรับจัดสรร  ตองขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพิ่มเติมใหถูกตองตามระบบงบประมาณ 

2)  ควรสั่งกําชับสวนการเงินและบัญชีใหตรวจสอบงบประมาณกอนการจายเงินทุกครั้ง 
 

2.4  ระบบงานพิทักษทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  และระบบงานภูมิทัศนและ
กําจัดขยะไมประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ  เนื่องจากผูรับผิดชอบไมไดดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานที่
กําหนดไว  สงผลใหไมมีขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่เปนประโยชนใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน  และระบบงานบริการทําความสะอาด ฯ ไมไดประเมินความพึงพอใจ
จากกลุมผูใชบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากผูที่มีหนาที่กําหนดกรอบการประเมิน  กําหนดขนาด
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ของกลุมตัวอยางเล็กเกินไป  สงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจไมสามารถเปนตัวแทนที่ดีของผูใชบริการ
ทั้งหมดได  ทําใหมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสม  ใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบงาน 

ขอเสนอแนะ 
ควรประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบงานบริการกลางทั้ง 3 ระบบ  โดยกําหนด

กรอบการประเมิน  และขนาดของกลุมตัวอยางใหเหมาะสม  ครอบคลุมทุกกลุมผูใชบริการ 
 

2.5  คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาระบบบริการกลาง  กําหนดเปาหมาย
ของระบบงานไวกวาง ๆ กลาวคือ  ไมไดกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  และไมไดกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการ
อยางชัดเจน  สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถติดตามและประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายได  และไมเกิด
กระบวนการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  และกรอบเวลาการดําเนินงานของทั้ง 3 

ระบบงาน ใหชัดเจน  รวมทั้งควรทบทวนเปาหมายและตัวช้ีวัดผลสําเร็จของระบบงานเปนระยะ  และพัฒนา
ระบบงานใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง  สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

2.6  ระบบงานภูมิทัศนและกําจัดขยะ  การดําเนินการคัดแยกขยะยังไมเปนระบบ  
และในงานจางเก็บและกําจัดขยะ  ไมไดกําหนดการคัดแยกขยะไวในขอบเขตงาน (TOR)  มีความเสี่ยงให
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค  และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม   

ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร  โดยคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ  

ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
 

5.2  ระบบการเงินและบัญชี 
หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย  เพื่อประเมิน

ความเพียงพอ  เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  โดยสอบทานการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในที่วางไว  ซึ่งไดประเมินการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไวของ
ระบบทรัพยสิน  หนี้สิน  รายไดและคาใชจาย  ผลการตรวจสอบโดยรวม  พบวา  ระบบควบคุมภายในดาน
ทรัพยสิน  หนี้สิน  รายไดและคาใชจาย  สวนใหญมีระบบควบคุมเพียงพอ เหมาะสม  สามารถปองกันความ
เสี่ยงไดตามที่ควร  แตก็พบวามีจุดออนที่สําคัญ  ไดแก 

 

5.2.1  ระบบเงินสํารองจายของหนวยงานของ 4 หนวยงาน พบวา มีกระบวนการควบคุมไม
เพียงพอ  ไดแก   

1)  ศูนยคอมพิวเตอร  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  และไมได
จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ   

2)  ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีเงินสํารองจายคงเหลือนอยกวาวงเงินไดรับอนุมัติ  และ
ผูรักษาเงินสํารองจายมีหนาที่ตองรับเงินสดอื่น ๆ ของหนวยงาน        

3)  โครงการอุทยานพฤกษศาสตร  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติ  การจัดทําทะเบียนคุมการใชเงินสํารองจายไมเปนปจจุบัน  ไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
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เสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ  และผูรักษาเงินสํารองจายมี
หนาที่ตองรับเงินสดอื่น ๆ ของหนวยงาน      

4)  สวนอาคารสถานที่  มีเงินสํารองจายคงเหลือเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ   
ผลกระทบ 
ระบบเงินสํารองจายของหนวยงาน ไมสามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  

การดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได   
สาเหตุ 
เจาหนาที่ผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงานไมเขาใจกระบวนการควบคุมและวิธีปฏิบัติที่

ถูกตอง  หนวยงานไมไดปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมและวิธีปฏิบัติที่วางไว  หรือปฏิบัติตามกระบวนการ
ควบคุมแตไมสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะ 
ผูบังคับบัญชาตองสั่งการและควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงาน

ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินสํารองจาย พ.ศ.2544 โดยเครงครัด  และใหเจาหนาที่
ผูเก็บรักษาเงินสํารองจายของหนวยงานตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงิน  ซึ่งเสี่ยงตอความผิดหากเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยขาดความ
ระมัดระวังตามควรแกกรณี   

 

5.2.2  กระบวนการติดตามลูกหนี้นักศึกษาเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
พบวา มีแนวปฏิบัติในกระบวนการติดตามหนี้คางชําระไว  แตผูรับผิดชอบยังไมปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม
อยางสม่ําเสมอ  ไมเรงรัดติดตามหนี้อยางตอเนื่องใหเปนระบบ  ทําใหยังคงมีลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดมาก
ถึง 40 ราย และจํานวนหนี้สูงถึง 1,666,978.73 บาท    

ผลกระทบ 
เสียโอกาสในการนําเงินมาใชประโยชนเพื่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการชวยเหลือ

นักศึกษารุนหลัง ๆ 
สาเหตุ 
ผูรับผิดชอบทุกฝายไมไดดําเนินการติดตามหนี้ใหลุลวงไปในเวลาอันควร  แมวาไดกําหนดแนว

ปฏิบัติสําหรับติดตามหนี้คางชําระไวแลว   
ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดหลักเกณฑในการติดตามลูกหนี้อยางชัดเจน โดยใหมีกระบวนการติดตามหนี้อยาง

ตอเนื่องจนถึงที่สุด 
 

5.2.3  กระบวนการติดตามการชําระคาบริการรายไดคางรับคาวิเคราะหทดสอบ บางรายการ
ไมสามารถเรียกเก็บเงินได เนื่องจากไมสามารถติดตามใหผูใชบริการเขามาชําระคาบริการ  ซึ่งในปงบประมาณ 
2557 มีรายไดคาวิเคราะหทดสอบคางรับคงเหลืออยู 6 รายการ จํานวน 11,175 บาท  

ผลกระทบ   
มหาวิทยาลัยสูญเสียรายไดและตองรับภาระตนทุนในการใหบริการ 
สาเหตุ  
แนวปฏิบัติในการจัดเก็บรายไดคาบริการวิเคราะหทดสอบไมรัดกุมเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะ 
ควรปรับแนวปฏิบัติในการจัดเก็บรายไดคาบริการวิเคราะหทดสอบใหรัดกุมยิ่งขึ้น เชน  

การจัดเก็บคาวิเคราะหทดสอบ เมื่อรับตัวอยางสามารถคิดคาบริการจากอัตราคาบริการที่กําหนดไวเปน
มาตรฐานแลว และควรเก็บเงินกอนลวงหนา เพื่อปองกันผูใชบริการไมมารับผลการทดสอบ  เปนตน 

 

5.2.4  การลงทุนหรือจัดหาประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยไมมีคณะทํางานเฉพาะเพื่อรวมกัน
พิจารณาวิเคราะหการนําเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ผลกระทบ   
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงขึ้น 
สาเหตุ  
ไมมีคณะทํางานพิจารณาการนําเงินไปลงทุน เพื่อรวมกันวิเคราะหการนําเงินไปลงทุนใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีคณะทํางานพิจารณาการลงทุนหรือจัดหาผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกัน

วิเคราะหการนําเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดวิธีการทํางานของคณะทํางานใหเหมาะสม
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว  และลดความเสี่ยงในการลงทุน 

 

5.2.5  กระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพยสินของสินทรัพยระหวางกอสราง  มีครุภัณฑจัดทําเอง
ระหวางทางที่ยกมาตั้งแต ปงบประมาณ 2550 จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 201,922.49 บาท  ยังไมได
ขึ้นทะเบียนทรัพยสิน และยังไมไดโอนเปนครุภัณฑ   

ผลกระทบ   
บัญชีครุภัณฑ และบัญชีคาเสื่อมราคา ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง   
สาเหตุ  
ขาดการสอบทานขอมูลระหวางผูรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีและผูรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียน 
ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนทรัพยสินสําหรับครุภัณฑจัดทําเอง 

 

5.2.6  ดอกเบี้ยเงินกูคางจายของฟารม ฯ เปนคาใชจายคางจายที่บันทึกรายการไว  โดยที่
มหาวิทยาลัยไมมีภาระผูกพันตองจายชําระคืน จํานวน 4,433,259.88 บาท 

ผลกระทบ   
ทําใหคาใชจายของมหาวิทยาลัยในงบการเงินสูงกวาความเปนจริง  และแสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
สาเหตุ  
สวนการเงิน ฯ ไมไดแยกงบการเงินของฟารม ฯ ออกจากงบการเงินของมหาวิทยาลัย  และได

บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยและฟารม ฯ ไวในระบบเดียวกัน  
ขอเสนอแนะ 
ควรแยกงบการเงินของฟารม ฯ ออกจากงบการเงินของมหาวิทยาลัย  และแสดงงบการเงินใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยรวมงบการเงินของฟารม ฯ ไวในงบการเงินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นป 
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5.2.7  เงินประกันสัญญาที่หมดภาระผูกพันแลว ผูประกอบการยังไมมารับเงินประกันสัญญาคืน 
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 56,300 บาท   

ผลกระทบ  
ไมทราบสถานะของเงินประกันสัญญา และเปนภาระทางบัญช ี
สาเหตุ  
ผูรับผิดชอบไมไดติดตาม ใหผูประกอบการมารับเงินประกันสัญญาเมื่อสัญญาครบกําหนด และ

ไมสอบทานขอมูลระหวางกันอยางสม่ําเสมอ   
ขอเสนอแนะ  
ผูรับผิดชอบควรดําเนินการจายคืนเงินประกันทันทีเมื่อหมดภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย  และ

ควรสอบทานขอมูลระหวางกันอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งควรปรับเงื่อนไขในสัญญาโดยกําหนดชวงเวลาในการรับ
คืนเงินประกันสัญญาใหชัดเจน 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

เฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 
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สภามหาวิทยาลัยไดแสดงความหวงใยในเรื่องดังตอไปนี้มาอยางตอเนื่อง และคณะกรรมการฯ  
ไดติดตามผลการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เชนเดียวกัน  
 

1.1  การรับนักศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 

2541 จนถึงปจจุบัน  ซึ่งไดมีการพัฒนาระบบการรับสมัครอยางตอเนื่อง  วัตถุประสงคเพื่อใหการรับนักศึกษา
ในแตละปเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว และเพื่อใหจํานวนนักเรียนที่สนใจเขาเรียนตอ 
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละปการศึกษา 
 

1.1.1  การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตร ีประจาํปการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาให ไดมากขึ้น  

ประกอบดวย กองทุนสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี (ทุนเรียนดี และทุน
สรางโอกาสทางการศึกษา) ทุนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทุนโครงการพัฒนา
และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)  และทุนอุดมศึกษา  
เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต  มหาวิทยาลัยไดรับสมัครผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 
2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558  โดยรับนักศึกษาตามแผน จํานวน  2,583 คน  มีนักเรียนไดรับ
คัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา จํานวน 3,039 คน คิดเปนรอยละ 117.65  จากยอดยืนยันสิทธ์ิตอจํานวนรับ
ตามแผน  รายงานตัวเขาศึกษา จํานวน  2,280 คน   คิดเปนรอยละ 88.27  จากยอดขึ้นทะเบียนตอจํานวนรับ
ตามแผน  และสละสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน  759 คน  คิดเปนรอยละ 24.94 จากยอดยืนยันสิทธิ์  นักศึกษา         
ที่รายงานตัวเขาศึกษา จํานวน  2,280 คน ประกอบดวยประเภทโควตา จํานวน 1,068 คน ประเภทรับตรง 
จํานวน 832 คน ประเภท Admissions จํานวน 345 คน  และโครงการพิเศษตาง ๆ  จํานวน 35 คน   

มหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาทั้ง 3 ประเภท  สําหรับประเภทโควตาและโครงการ
พิเศษตาง ๆ ที่หลากหลาย ประกอบดวย โควตาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต โควตานักกีฬา โควตาผูมี
ความสามารถดานกิจกรรมนักศึกษา โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)  โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรภายใตโครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบทระหวางมหาวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข  โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม   และบําเพ็ญ
ประโยชน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  และโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต   
 
 
 
 
 

1.  ผลการดําเนนิงานในเรือ่งที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 

ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง 
(Specific-issue Approach) 
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ขอมูลการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามสํานักวิชา   
มีดังนี้ 
 

   

สํานักวิชา 
แผนการรับ 

นักศึกษา (คน)  
ผลการรับ 

นักศึกษา (คน)  
คิดเปนรอยละ 

ของแผน 
1. ศิลปศาสตร 610 630 103.28 
2. การจัดการ 520 327 62.88 
3. สารสนเทศศาสตร 310 259 83.55 
4. วิทยาศาสตร 40 28 70.00 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 240 133 55.42 
6. วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 320 313 97.81 
7. สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  285 354 124.21 
8. พยาบาลศาสตร  80 88 110.00 
9. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 70 43 61.43 
10. เภสัชศาสตร 60 57 95.00 
11. แพทยศาสตร  48 48 100.00 

รวมทุกสํานักวิชา 2,583 2,158 88.27 
        ขอมูล ณ วันที่  5  ตุลาคม 2558 
 

1.1.2  การรบันักศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดวิธีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 3 วิธี คือ (1) สมัครดวยตนเอง (2) สมัครทางไปรษณีย และ (3) สมัครทางอินเทอรเน็ต                       
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 ถึงปจจุบัน     
และตั้งแตปการศึกษา 2557 ตอเนื่องถึงปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการไดมาซึ่งจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น  โดยสนับสนุนใหมีทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วัตถุประสงคในการใหทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย  เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อจูงใจใหนักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ไมเกิน 45,000 บาท    
ตอปการศึกษาในทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จํานวน ๒๐ ทุน  ตอป พรอมทั้งคาใชจาย
รายเดือน สําหรับผูที่ไมมีรายไดประจํา ในระดับปริญญาโท อัตราเดือนละ 3,000 บาท   และในระดับปริญญา
เอก อัตราเดือนละ 4,000 บาท  
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ขอมูลผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2558  จําแนกตามระดับ
การศึกษา มีดังนี้ 
 

สํานักวิชา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 
ประกาศ

รับ 

จํานวน 
รายงานตัวเขา

ศึกษา 
(รอยละ) 

จํานวน 
ประกาศ

รับ 

จํานวน 
รายงานตัว 
เขาศึกษา 
(รอยละ) 

ศิลปศาสตร 20 10 (50.00) 5 5 (100.00) 
วิทยาศาสตร 15 1 (6.67) 13 2 (15.39) 

การจัดการ 70 41 (58.58) 10 5 (50.00) 
สารสนเทศศาสตร 60 22 (36.67) 10 7 (70.00) 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 2 (10.00) 8 1 (12.50) 

วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 25 1 (4.00) 10 0 
สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 30 17 (56.67) 5 0 
พยาบาลศาสตร 10 10 (100.00) - - 

เภสัชศาสตร 5 0 5 0 
รวม 255 104 (40.79) 66 20 (30.31) 

                     ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 
 

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของปการศึกษา 2558 อยูในอัตรา
รอยละที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแผน/จํานวนที่มหาวิทยาลัยไดประกาศรับทั้งหมด กลาวคือ ระดับปริญญาโท 
รอยละ 40.79  และระดับปริญญาเอก รอยละ 30.31  ซึ่งเปนอัตรารอยละที่ต่ําติดตอกันมาอยางตอเนื่อง  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้  เชน การพิจารณากําหนดแผน/จํานวนที่มหาวิทยาลัย
ไดประกาศรับใหเหมาะสมและมีขอมูลมาสนับสนุนจํานวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศรับ  การหา
แนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น  เปนตน  มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดผลกระทบตอการ
ประเมินผลการดําเนินงานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได 
 

1.2  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาและใชประโยชนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให

เปนแหลงเรียนรูอยูอาศัยที่สมบูรณแบบ มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยที่พรั่งพรอมตอการดํารงชีวิต 
ที่สะดวกสบาย การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในรายรอบมหาวิทยาลัยใหมีบริเวณที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 
และสงบสุข เสริมสรางกิจกรรมความสัมพันธทางสังคมเพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน  อาศัยอยูรวมกัน
ดวยความผาสุก และเต็มไปดวยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือใหมีลักษณะของสังคมการเรียนรูและ
การอยูอาศัยอยางแททริง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1.2.1  การทบทวนผังแมบทและโครงสรางพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพิจารณาและทบทวนผังแมบทและโครงสรางพื้นฐาน

ของมหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับบริบทของสภาพแวดลอม และรูปแบบการดําเนินชีวิต  
ทั้งของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ซึ่งยังคงอยูเปนพื้นฐานแนวคิดของความเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่เปน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน และเปนแหลงเรียนรูอยูอาศัยที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 

1.2.2  การวางแผนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมกับภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ในการรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ         
ในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับผังแมบทของมหาวิทยาลัย และความตองการของบุคลากร นักศึกษา  
และชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดของการเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนแหลงเรียนรูและนาอยูอาศัย 

1.2.3  การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพัก  
1) จัดหาครุภัณฑทดแทนประจําหอพักใหเหมาะแกการอยูอาศัยไดอยางสุขสบาย 

เชน  การติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม การจัดซื้อฟูกนอน  ตูเสื้อผา โตะอานหนังสือ เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น เปนตน 
2) พัฒนาพื้นที่วางในบริ เวณดงตนยางดานขางศูนยอาหารกลางคืนใหเปน        

“ลานเอนกประสงค” เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ทํากิจกรรมศาสนกิจในโอกาสตาง ๆ ลานเสวนา
และการพบปะสังสรรค เปนตน 

1.2.4  การจัดสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและการสรางเสริมสุข
ภาวะท่ีดี 

1)  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตหอพักโดยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่วาง    
รกราง พื้นที่ลุมมีน้ําขัง ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุสัตวมีพิษและพาหะนําโรค ดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ที่ขาดการดูแล
ตอเนื่องใหกลับมีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาดเปนระเบียบ โดยปลูกไมดอก ไมผล ไมประดับ ตัดแตงพุมไมและ
กําจัดวัชพืช  จัดหาอุปกรณประดับตกแตงสวนและชุดโตะเกาอี้ น่ังเลน เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวสวนหยอม สนาม
และลานกิจกรรมกลางแจงใหมีพื้นที่สวนกลางเพื่อการพักผอนของชุมชนหอพัก ปรับปรุงไฟสองสวางและทาสี 
ตีเสนเครื่องหมายจราจร เพิ่มความปลอดภัยแกการสัญจรในเขตหอพัก ติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มเติมบริเวณ 
โรงจอดรถและจุดเสี่ยงในเขตหอพัก เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี และมีความสุขภายใต
สภาพแวดลอมที่สะอาด สวยงาม นาอยูและปลอดภัย รวมทั้งสรางความประทับใจแกผูปกครองหรือผูที่มา
เยือนในโอกาสตาง ๆ 

2)  การประสานงานรวมกับเครือขายคณะทํางานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเฝาระวังและปองปรามปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขในหอพักทุกเดือนตรวจเยี่ยม
สถานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายรอบมหาวิทยาลัย  

3)  การเสริมสรางสุขภาพ  โดยมีระบบคัดกรองนักศึกษาในกลุมโรคที่เสี่ยงตอการ
เสียชีวิตฉับพลัน โดยการประสานความรวมมือกับสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคระบาดและสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งแจงขาวประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลการเฝาระวงั
ตนเองในระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยและจัดโครงการใหความรู ประกอบดวย (1) จัดโครงการอบรม 
“วัณโรค ใหความรูเรื่องโรครายที่ไมนากลัว” (2) จัดโครงการการอบรม “โรคภูมิแพแหงศตวรรษ” (3) จัด
กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน โรคคอตีบแกนักศึกษาและบุคลากร (4) แจงขอมูลการระบาดของโรคระบบ
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส  และ (5) แจงขอมูลการระบาดของโรคไขเลือดออกและจัดตั้งเปน
เครือขายวลัยลักษณรวมใจปองกันภัยไขเลือดออก 
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 1.2.5  สรรคสรางสังคมแหงการเรียนรูและเกื้อกูล 
1) จัดกิจกรรมสรางเสริมบรรยากาศการอยูร วมกันเปนชุมชนที่ เอื้ออาทร          

อยางสม่ําเสมอ โดยเปดพื้นที่กิจกรรมสาธารณะใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรูรวมกัน       
2)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะตอชุมชนที่อยูอาศัย โดยรวมกันลงมือ    

ลงแรง ทําความสะอาด หอพักใหนาอยู ซอมแซม ปรับปรุงหอพักดวยตนเองภายในโครงการ Clean and 
Cleaning  ทุกภาคการศึกษา และโครงการซอมหอรอนอง  

3)  สงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสริมสรางสังคม   
แหงความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันของนักศึกษา เชน อาสาสมัครดูแลสุขภาพเพื่อนนักศึกษาในหอพัก      
การปฏิบัติงานดวยจิตอาสาของนักศึกษาในชมรมประดูอาสาพยาบาล ที่พรอมใหความชวยเหลือแกเพื่อน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่ประสบเหตุฉุกเฉิน เปนตน 

4)  ตลาดนัดจันทรประดู ตลาดนัดของชุมชนชาวหอที่จะใหมีขึ้นสัปดาหละครั้ง    
เพื่อเปนแหลงพบปะสังสรรค เสริมสรางความมีชีวิต ชีวาของชุมชน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีรายได
เสริมจากการนําสินคามาจําหนาย   

5)  พัฒนาหอพักนักศึกษาเปนแหลงพื้นที่การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางผูมีสุขภาวะที่ดี ที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไดลงมือฝกปฏิบัติเพื่อบมเพาะประสบการณการพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ
ที่หอพัก เชน การทําสมุดบัญชีครัวเรือน ฝกอบรมการทําผลิตภัณฑตางๆ เปนตน ปจจุบันมีกลุมนักศึกษาหอพัก   
ที่สนใจดําเนินกิจกรรมพอเพียงอยางตอเนื่อง โดยไดจัดอบรมถายทอดความรูการผลิตน้ํายาซักผา แกเพื่อน
นักศึกษาที่สนใจรวมกัน ผลิตสบูมะขาม  สบูมะพราว และสบูน้ําผึ้ง เพื่อใชเปนของที่ระลึกมอบใหเครือขาย
มหาวิทยาลัย ในการประชุม University Knowledge Management   

6)  การจัดกิจกรรมตามกลุมสนใจของนักศึกษาในหอพักเพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
การเรียนรูและสุนทรียภาพ เชน กิจกรรมศิลปะ  การแสดงดนตรี การทําอาหารเพื่อสุขภาพ กีฬาชาวหอ  
การอบรมบุคลิกภาพ เปนตน  

 

จากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
ขางตน คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นวา  ในปจจุบัน สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ  หนวยงาน และ
พนักงานของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจที่ไมถูกตองและชัดเจนตรงกัน ในคํานิยามหรือคําจํากัดความ  
ของคําวา  “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย”  ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ  จึงเสนอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาให คํานิยามหรือคําจํากัดความของ “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย” เพื่อใหทุกฝายไดเกิดความเขาใจที่
ถูกตองและชัดเจนตรงกัน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  หลังจากนั้นฝายบริหารมหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  และคณะกรรมการ ฯ 
จะไดติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 

 

1.3  การหารายได 
      คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยชุดที่ผานมา ไดตั้งเปาหมายหรือประมาณการการหารายได
ของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2558  ไวจํานวน 1,339.29 ลานบาท โดยจําแนกเปาหมายรายได
ประเภทตาง ๆ ไว 10 ประเภท ไดแก   
  1) รายไดงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ  จํานวน 745.51 ลานบาท     
  2) รายไดจากการขายสินคาและบริการ  จํานวน 19.84 ลานบาท   
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  3) รายไดสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ จํานวน 42.34 ลานบาท   
  4) รายไดจากการรับบริจาค   จํานวน 5.00 ลานบาท   
  5) รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 38 ลานบาท   
  6) รายไดจากการใหบริการวิชาการ  จํานวน 7 ลานบาท   
  7) รายไดจากโครงการ จํานวน 113 ลานบาท   
  8) รายไดจากการจัดการศึกษา จํานวน 295.31 ลานบาท   
  9) รายไดจากดอกเบี้ย จํานวน 64.00 ลานบาท  
  10) รายไดอื่น จํานวน 10 ลานบาท  
 

  ขอมูลเปรียบเทียบเปาหมายการหารายไดและรายไดทีเ่กิดข้ึนจริง มีดงันี ้
 

 
รายได 

 
(1) 

 
เปาหมาย 

การหารายได 
(2) 

 
รายไดที่เกิดขึ้นจริง 

 
(3) 

 
ผลตาง 

 
(3) – (2) 

เกิดขึ้น
จริงเทียบ

กับ
เปาหมาย 

(%) 
รายไดงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
รายไดสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ 
รายไดจากการรับบริจาค 
รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
รายไดจากการใหบริการวิชาการ 
รายไดจากโครงการ 
รายไดจากการจัดการศึกษา 
รายไดจากดอกเบี้ย 
รายไดอื่น 

745,511,200.00 
  19,838,800.00 
  42,336,000.00 
   5,000,000.00 
38,000,000.00 
  7,000,000.00 

113,000,000.00 
295,313,500.00 

  64,000,000.00 
  10,000,000.00 

 745,511,200.00 
 12,232,717.00 
 49,152,599.00 
   4,667,563.32 
38,876,910.14 
 4,905,579.85 

91,041,286.82 
293,190,861.29 
 75,144,309.55 

 7,969,124.95 

 0 
(7,606,083,00)  

6,816,599.00 
    (332,436.68) 

  876,910.14 
 (2,094,420.15) 
 (21,958,713.18) 
 (2,122,638.80) 
11,144,309.55 
(2,030,875.05) 

100.00 
 61.66 

 116.10 
93.35 

102.31 
 70.08 
 80.57 
 99.28 
117.41 
 79.69 

รวมรายได 1,339,999,500.00 1,322,692,151.92 (17,307,348.08) 98.71 

 
 รายไดที่เกิดขึ้นจริงต่ํากวาเปาหมายเกินกวารอยละ 15  ไดแก (1) รายไดจากการขายสินคา

และบริการ ซึ่งมีรายไดตํ่ากวาเปาหมายจํานวน 7.61 ลานบาท หรือต่ํากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 38.34    
ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากรายไดจากฟารมมหาวิทยาลัยที่ลดลงอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เชน 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ฯลฯ ราคาในตลาดตกต่ํา และรายไดจากโครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
(อาศรมยาวลัยลักษณ) มีรายไดลดลงอันเนื่องมาจากการยายจุดศูนยรวมรถรับสงผูโดยสารตามนโยบายของ
รัฐบาล (2) รายไดจากโครงการ มีรายไดต่ํากวาเปาหมายจํานวน 21.96 ลานบาท หรือต่ํากวาเปาหมายคิด
เปนรอยละ 19.43  (3) รายไดจากการใหบริการวิชาการ มีรายไดต่ํากวาเปาหมาย 2.09 ลานบาท หรือต่ํา
กวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 29.92  อยางไรก็ตามรายไดที่ต่ํากวาเปาหมายเหลานี้ถูกชดเชยโดยรายไดจาก
รายการอื่นที่มีรายไดจริงสูงกวาเปาหมาย เชน รายไดสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ รายไดจากดอกเบี้ย  
รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เปนตน จึงทําใหรายไดโดยรวมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับเปาหมาย
โดยรวมแลวคิดเปนรอยละ 98.71 หรือต่ํากวาเปาหมายโดยรวมเพียงรอยละ 1.29 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางเปรียบเทียบเปาหมายการหารายไดและรายไดที่เกิดข้ึนจริง  
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1.4  ความเปนสากล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการพัฒนาในมิติตางๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มุงไปสูความเปนสากล กลาวคือบุคลากรและนักศึกษารับรู
วามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก รับรูและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สนับสนุนการเคลื่อนยายนักศึกษา/ อาจารยทั้งขาเขาและขาออก  สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก 
ในระดับนานาชาติ โดยมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรหนึ่งคือ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับ
นานาชาติและแหลงขอมูลองคความรูดานประชาคมอาเซียน เปาประสงคคือ (๑) อาจารยและนักวิจัย 
มีความสามารถสูงขึ้นในการสรางผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (๒) มหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูลองค
ความรูดานประชาคมอาเซียน และ (๓) สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศและ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของรวม 2,090,000 บาท  
(เปนงบประมาณดําเนินการตามแผนงานประจําปจํานวน 1,300,000 บาท และงบประมาณดานยุทธศาสตร 
จํานวน 790,000 บาท)  

สภาพการณปจจุบันที่เกี่ยวกับความเปนสากลของมหาวิทยาลัย  
     1.  ขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ  

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 
42 ฉบับ ประกอบดวย 

 
ภูมิภาค ประเทศ จํานวนขอตกลง 

เอเซีย ฮองกง (1) ใตหวัน (2) ญี่ปุน (6)  
เกาหล ี(1) จีน(6) ปากสีถาน (1) 

17 

อาเซียน มาเลเซีย (6) อินโดนีเซีย (5)  
ฟลิปปนส (2)  เวียดนาม (5) 

18 

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย (2) 2 
อเมริกา สหรัฐอเมริกา (1) 1 
ยุโรป ฝรั่งเศส (1)  เยอรมัน (2) อิตาลี (1) 4 
 

ในจํานวนขอตกลงที่มีการลงนามทั้งหมด 42 ฉบับ เกิดกิจกรรมความรวมมือจํานวน  
40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.23 ของขอตกลงทั้งหมด 

1)  หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยังไมมีการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ แตมี

การรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนในหลักสูตรปกติที่ใชภาษาอังกฤษในการสอน 
2)  นักศึกษา/อาจารยตางชาติ  

ในปงบประมาณ ๒๕๕8 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 คน ระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน รวมทั้งหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 
0.45 ของนักศึกษาทั้งหมด (2,005 คน) มีอาจารยตางชาติปฏิบัติงาน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.15 ของ
อาจารยทั้งหมด (433 คน) 

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา/อาจารย/นักวิชาการจากตางประเทศที่มีกิจกรรมระยะสั้น  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound exchange students) จากสถาบันตาง ๆ  ดังนี้ 



57 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound exchange students) จากสถาบันตางๆ จํานวน 106 คน  
 

สถาบัน/ประเทศ จํานวน ระยะเวลา กิจกรรม 
Grenoble Institution of 
Technology ประเทศฝรั่งเศส 

5 คน ก.ค. - พ.ย. 2557 
(5 เดือน) 

ศึกษาวิ จั ย ร วมกับนั กศึ กษาและ
คณาจารยสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

Soochow University  
ประเทศจีน 

3 คน ส.ค. - ต.ค. 2557 
(3 เดือน) 

ฝ ก ง าน เป นผู ช วยสอน ในสาขา
ภาษาจีน สํานักวิชาศิลปศาสตร 

Tadulako University 
(UNTAD) ประเทศอินโดนเีซีย 

5 คน 24 - 29 ส.ค. 2557 
(6 วัน) 

โ ค ร ง ก า ร แล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ยะสั้ น  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

University of the State of 
Baden-Wuerttemberg 
ประเทศเยอรมน ี

2 คน 20 ก.ย.- 30 ต.ค. 
2557  

(1 เดือน 10 วัน) 

ศึ ก ษา วิ จั ย ร ะ ยะสั้ น  สํ า นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) ประเทศมาเลเซีย 

3 คน ต.ค. - ธ.ค. 2557 
(3 เดือน) 

ฝกงานเปนผูชวยสอนในสาขาอาเซียน
ศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร 

Edith Cowan University 
ประเทศออสเตรเลีย 

9 คน 20 - 31 ต.ค. 2557 
(11 วัน) 

โคร งการ  Nursing Practicum 
ภายใตสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

University of Bengkulu 
ประเทศอินโดนีเซีย 

3 คน 7 - 28 ม.ค. 2558 
(22 วัน) 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง
วัฒนธรรม ภายใตหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร 

Otago University  
ประเทศนิวซีแลนด 

2 คน 12 - 29 ม.ค. 2558 
(18 วัน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
แล ะศึ กษาดู ง านท า งด า น เ ภสั ช  
ภายใตสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

Kunming Medical 
University ประเทศจีน 

10 คน 18-25 ม.ค. 2558 
(8 คน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
และศึกษาดูงานทางดานการแพทย 
ภายใตสํานักวิชาแพทยศาสตร 

College of Medicine,  
The Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4 คน 9 - 28 ก.พ.2558 
(21 วัน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษ 
และศึกษาดูงานทางดานการแพทย 
ภายใตสํานักวิชาแพทยศาสตร 

Kokakuin Univeresity 
ประเทศญีปุ่น 

12 คน 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 
2558 
(5 วัน) 

กิจกรรม Practice for field work 
in foreign country: Cooperative 
Mangrove Afforestation in 
Thailand ภ า ย ใ ต สํ า นั ก วิ ช า 
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

Toho University  
ประเทศญีปุ่น 

1 คน 2 - 27 มี.ค. 2558 
(26 วัน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
ศึกษาดู ง านท างด านก ารแพทย 
ภายใตสํานักวิชาแพทยศาสตร 

Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) ประเทศมาเลเซีย 

1 คน 16 เม.ย. - 3 ก.ค. 
2558 

ฝกงานเปนผูชวยสอนในสาขาอาเซียน
ศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร 
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สถาบัน/ประเทศ จํานวน ระยะเวลา กิจกรรม 
  (2 เดือน 18 วัน)  
Universiti Putra Malaysia 
(UPM) ประเทศมาเลเซีย 

5 คน 28 ม.ิย.- 7 ก.ย. 
2558 

(2 เดอืน 10 วัน) 

ศึกษาระยะสั้ น  ณ มหาวิทยาลั ย 
วลั ย ลั กษณ  แล ะฝ กป ฏิ บั ติ ง า น  
ณ  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
กรุงเทพมหานคร ภายใตสํานักวิชา 
สหเวชศาสตรฯ 

Universiti Putra Malaysia 
(UPM) ประเทศมาเลเซีย 

4 คน 28 ม.ิย.- 1 ก.ค. 
2558 
(4 วัน) 

กิ จ ก ร ร ม เ ส ว น า ท า ง วิ ช า ก า ร 
(Academic Discussion) รวมกับ
สวนวิเทศสัมพันธและสํานักวิชาที่
เกี่ยวของ และการบรรยายพิเศษ  
“A special talk on Halal Food in 
ASEAN Context” ของโครงการ
อิสลามศึกษา (ISWU) 

Grenoble Institution of 
Technology ประเทศฝรั่งเศส 

4 คน 22 มิ.ย. - 11 ก.ย. 
2558 

(2 เดือน 20 วัน) 

ศึกษาวิ จั ย ร วมกับนั กศึ กษาและ
คณาจารยสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

Central Luzon State 
University (CLSU)  
ประเทศฟลิปปนส 

7 คน 6 - 27 ก.ค. 2558 
(21 วัน) 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ดู ง า น  ( On-the-Job 
Training)  ท า ง ด า น  Dairy 
Production แ ล ะ  Swine 
Production ภายใตสํ านักวิชา
เทคโนโลยี การเกษตร 

Salzburg University of 
Applied Sciences  
ประเทศออสเตรีย 

1 คน 7 ก.ค. - 1 ส.ค. 
2558 

(25 วัน) 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
หองปฏิบัติการไม ภายใตสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  

Harbin Engineering 
University (HEU) ประเทศจีน 

1 คน 21 - 31 ก.ค. 2558 
(10 วัน) 

ศึกษาขอมูล เพื่ อการทํ าวิจั ยด าน
น โ ย บ า ย น้ํ า ภ า ย ใ ต สํ า นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

Peking University ประเทศ
จีน 

1 คน 3 ส.ค. - 13 ก.ย. 
2558 

(1 เดือน 12 วัน) 

ฝกงานในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและสอนภาษาจีน
ใหแกนักศึกษาและบุคลากร 

University of Bengkulu 
(UNIB) ประเทศอินโดนีเซีย 

6 คน 6 ส.ค. - 30 ก.ย. 
2558 

(1 เดือน 26 วัน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และวัฒนธรรม ภายใตการดูแลของ
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา สํานักวิชา
ศิลปศาสตร 

นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  Universiti 
Putra Malaysia (UPM) 

10 คน 23 - 26 ส.ค. 2558 
(4 วัน) 

กิจกรรมการโตวาที UPM-Walailak 
University Debate, Training and 
Public Speaking 
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สถาบัน/ประเทศ จํานวน ระยะเวลา กิจกรรม 
State University of Malang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

7 คน 8 ก.ย. - 15 ต.ค. 
2558 

(3 เดือน 8 วัน) 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
ฝกสอนภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian 
Teaching Practicum Program) 

 
อาจารย/นักวิชาการจากตางประเทศที่มีกิจกรรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Visiting 

Professor Project) มีจํานวน 6 คน จากประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศสหราชอาณาจักร 

 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ชื่อนักวิชาการจาก

ตางประเทศ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2557 
     1. โครงการเชิญอาจารยอาคันตุกะชาวตางชาติ 
Prof. Dr. Xubing Xue จาก Wilmar Global 
R&D Center ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน 
นักวิจัยพี่เลี้ยงมาใหคําแนะนําในการทําวิจัย และ
บรรยายพิเศษในหัวขอ “Palm Oil : Current 
Situations and Applications” ระหวางวันที่  
29 - 30  ตุลาคม 2557 

 
Prof. Dr. Xubing Xue, 
ประเทศจีน 

 

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. วรวรรณ  พันพิพัฒน  
สํานักวิชาเทคโนโลย ี
การเกษตร 

พฤศจิกายน 2557 
     2. โครงการ Visiting Professor สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เชิญ Professor Yusuf 
Chisti จาก Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด อาจารยที่ปรึกษารวมของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน เปนกรรมการ
สอบ Thesis Proposal และ Thesis Examและ
บรรยายหัวขอ How to Write Manuscript and 
Publish a Scientific Paper และ Research/ 
Innovation and Research Communication 
และใหคําแนะนําเพื่อความรวมมือดานการวิจัย
ให กั บหน ว ยง านวิ จั ย  ร ะหว า ง วันที่  3  - 7 
พฤศจิกายน 2557 

 
Professor Yusuf Chisti 
ประเทศนิวซีแลนด 

 
รองศาสตราจารย  
ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ 
สํานักวิชาเทคโนโลย ี
การเกษตร 
 

     3. โครงการ Visiting Professor หลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)  โดย  
Assoc. Prof. Dr. Frederic Vignat  จากสถาบันวิจัย
ของประเทศฝรั่งเศส มาใหคําแนะนําและบรรยาย
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการ
วิจัยดาน Virtual Reality รวมกับคณาจารยและ 

Assoc. Prof. Dr. Frederic 
Vignat  ประเทศฝรัง่เศส 

รองศาสตราจารย  
ดร. พูลพงษ  บุญพราหมณ  
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  
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ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ชื่อนักวิชาการจาก
ตางประเทศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

นั ก ศึ กษา ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ใน ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) ร ะห ว า ง วั นที่  19  - 29 
พฤศจิกายน 2558 

  

มกราคม 2558 
      4. โครงการ Visiting Professor สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เชิญ Professor  Yusuf 
Chisti จาก Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด อาจารยที่ปรึกษารวมชาวตางชาต ิ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มาติดตามและ 
ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบตนแบบ 
ถังหมักไฮโดรเจน และการใชประโยชนจาก 
แสงอาทิตย เพื่อการทํางานวิจัยของนักศึกษา
ระหวางวันที่ 8 - 9 มกราคม  2558 

 
Professor Yusuf Chisti 
ประเทศนิวซีแลนด 

 
รองศาสตราจารย 
ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ 
สํานักวิชาเทคโนโลย ี
การเกษตร 
 

     5. โครงการ Visiting  Professor สํานักวิชา
เภสัชศาสตร  เชิญ Asst. Prof. Dr. Torikai 
Kohei จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุน 
มาบรรยายในหั วขอ  Organic synthesis : 
Moisture and air sensitive reactions, 
Modified Mosher's method and its 
applications, และ Special lecture on 
Pharmaceutical Sciences: Organic synthesis 
in Drug discovery และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางนักวิจัยและวิทยากร ระหวางวันที่   
7 - 13 มกราคม 2558 

Asst. Prof. Dr. Torikai 
Kohei ประเทศญี่ปุน 

อาจารย ดร. บุญสง   
หวังสินทวีกุล  
สํานักวิชาเภสัชศาสตร   

เมษายน 2558 
     6. โครงการ Vistiting Fellowship เชิญ  
Dr. Claudia Merli ประเทศสหราชอาณาจักร  
ในกิจกรรมโครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนา
ชุมชนมุ สลิ ม เพื่ อการ อยู ร วมกั นอย า งสั น ติ  
มาบรรยายและลงพื้นที่การวิจัยในชุมชนมุสลิม
ระหวางวันที่  1 - 14 เมษายน 2558 

 
Dr. Claudia Merli 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

 
อาจารยอบัดุลรอยะ  
ปาแนมาแล  
สํานักวิชาศิลปศาสตร  
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3)  นักศึกษา/อาจารย/ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมในตางประเทศในปการศึกษา
๒๕๕๗  

ก.  นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในตางประเทศ 
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในตางประเทศมีจํานวน 263 คน ดังนี ้
      - มีนักศึกษาเขารวมโครงการ In-country Program ในตางประเทศ จํานวน 

67 คน ไดแก หลักสูตรภาษาจีน ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน จํานวน 19 คน และหลักสูตร
อาเซียนศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม จํานวน 19 คน ประเทศมาเลเซีย จํานวน 
14 คน และประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 15 คน 

- มีนักศึกษาไปทํางานในโครงการสหกิจศึกษาตางประเทศ จํานวน 12 คน 
จําแนกเปนประเทศมาเลเซีย 6 คน ประเทศญี่ปุน 1 คน ประเทศลาว 1 คน ประเทศอินโดนีเซีย 2 คน 
ประเทศมาเลเซีย 1 คน และประเทศสิงคโปร 1 คน  

- มีนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ (Outbound 
exchange program) จํานวน 2 คน ไดแก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Bengkulu 
ประเทศอินโดนีเซีย เปนเวลา 1 เดือน 7 วัน ระหวางวันที่ 13 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557 

- มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
จํานวน 182 คน ไดแก  
 

ลําดับ โครงการ จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 
1 โครงการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปรของนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ไปศึกษาดูงาน  
ณ  Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti 
Malaysia Perlis (UniMAP), University of Malaysia  
และ Universiti Teknologi MARA (UiTM) 

23 คน 

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศึกษาสํานักวิชา
เภสัชศาสตร  ณ Universiti Sains Malaysia 

31 คน 

3 โครงการพัฒนาความเปนสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณโดยสวนวิเทศสัมพันธ เดินทางไปรวมกจิกรรมกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia 
(UUM) และUniversity Putra Malaysia (UPM) 

31 คน 

4 โครงการคายเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกจิศึกษาใน
ตางประเทศ ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  

49 คน 

5 โครงการภาษาสูอาเซียนของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  

28 คน 

6 โครงการคายภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 20 คน 
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ข.  อาจารยที่เขารวมกิจกรรมในตางประเทศ 
อาจารยที่เขารวมกิจกรรมในตางประเทศมีจํานวน 25 คน แบงเปนโครงการ/

กิจกรรมในงบดําเนินการปกติ จํานวน 19 คน  และโครงการ/กิจกรรมในงบยุทธศาสตร จํานวน 6 คน  ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมในงบดําเนินการปกติ จํานวน 19 คน 

 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม จํานวนคน 
1. อาจารย ดร.อาวุธ  พรหมรักษา  
    สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
 

เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย เรื่อง “Contact 
Angle Hysteresis of a Liquid Droplet 
Sitting on a Hydrophilic Patterned 
Surface”  ณ  Taipei  ประเทศไตหวัน  
ดวยงบประมาณสนับสุนนจาก Department 
of Chemical Engineering,  National 
Taiwan University  ระหวางวันที่  28 
พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม  2557 

1 คน 

2. อาจารย ดร. นิรัติศัย  รักมาก 
    สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร   

เดินทางไปปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ 
เรื่อง Biomass Pyrolysis เนนดาน 
Biomass จากภาคใตของประเทศไทย  
ณ  National Institute of Advanced 
Industrial Science & Technology  
The New Energy Foundation ประเทศ
ญี่ปุ น  ระหว างวันที่  5 มกราคม -  
28 กุมภาพันธ 2558 

1 คน 

3. อาจารย ดร. สุขุมา  ชิตาภรณพันธุ  
    อาจารยเจนจิรา  แกวรัตน  
    สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร   

เขารวมสัมมนาเชิงวิชาการและศึกษาดูงาน
กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอม
ไทย(Thai Society of Higher Education 
Institutes on Environment) ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวาง
วันที่ 14 - 18 มกราคม 2558 

2 คน 

4. รศ. ดร. กฤษณะเดช  เจริญสุธาสิน ี   
    รศ. ดร. มัลลกิา  เจรญิสุธาสิน ี  
    สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

เดินทางไปปรึกษาแผนงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะอาจารยที่ปรึกษา 
กับ Prof. Dr. John Endler และคณาจาย
ที่เกี่ยวของ ณ  Deakin University เมือง 
Geelong, Victoria ประเทศออสเตรเลีย 
ระหวางวันที่ 18 - 28  กุมภาพันธ  2558 

2 คน 

13. อาจารย ดร. จิตติมา  ศังขมณี   
      สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   
     รศ. ดร. มนัส  ชัยจันทร  
     สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

เขารวมหลักสูตรผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
รุนที่ 5 ของสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งใน
หลักสูตรมีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ณ กรุงบอนนและโคโลญจน 

2 คน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม จํานวนคน 
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและ

ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร แลนด 
ระหวางวันที่  2 - 9  พฤษภาคม  2558 

14. อาจารย ดร.ภารวี  รัตนกิจ   
      สํานักวิทยาศาสตร    
 

เดินทางไปปฏิบัติการวิจัยรวมกับนักวิจัยใน
ประเทศและตางประเทศและการอบรม
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  
ในโครงการวิจัย Nanoelectro-photonic 
Devices and Nano bioelectronics  
ณ University of Niigata ประเทศญี่ปุน   
โดยมีกํ าหนดการเดินทางระหวางวันที่   
1  เมษายน - 30  มิถุนายน  2558 

1 คน 

15. ผศ.ดร.ปยะพงค  โชติพันธุ  
     รศ.ดร.วาริน  อินทนา  
       สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

นํ าคณะนักศึกษาเดินทางไปโครงการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
(Communication English for Preparing 
to ASEAN Community) ณ University 
Malaysia Perlis (UniMAP)  รัฐเปอรลิส 
ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 20 - 23  
กุมภาพันธ  2558 

2 คน 

16. ผศ.ดร.เสนห  รุจิวรรณ  
      สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

เดินทางไปเขารวมงานการประชุมทางวิชาการใน
ตางประเทศและประชุมความรวมมือทางวชิาการ
ระหว างมหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ  และ 
University of Heidelberg ในการประชุม 6th 

International Conference on High 
Performance Scientific Computing 
Modeling, Simulation and Optimization of 
Complex  Professesณ  กรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ 
16 - 20 มีนาคม  2558 

1 คน 

17. ผศ. ดร. ยุวดี   วิทยพันธ  
      สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
      และสาธารณสุขศาสตร   
 

เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติในตางประเทศ ในการประชุม  
The 15th International Academic 

Conference บทความเรื่อง Barriers to 
Research, Research Capacity and 
Research Implementation of Public 
Health Professionals Working in  
a District located near Walailak 

 
 

1 คน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม จํานวนคน 
University, Thailand ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี ระหวางวันที่ 11 - 19  เมษายน  2558 

18. รศ. ดร. กําชัย  นุยธิติกุล  
       สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
       และทรัพยากร   
 

เดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติในตางประเทศ ในการ
ประชุม 10th Annual International 

Symposium on Environment บทความ
เรื่อง Synthesis of Activated Carbons 
form Durian Peel and Their Adsorption 
Performance for Lead Ions in Aqueous 
Solutions ณ กรุงเอเธน ประเทศกรีซ 
ระหวางวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม  2558 

1 คน 

19. อาจารยจรรยา ชาญชัยชูจิต   
      สาํนักวิชาการจัดการ  
 

เ ด ิน ท า ง ไ ป เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิจ ัย ใ น
ตางประเทศ เรื่ อง Analyzing Impact  
of Restructuring Transportation, 
Production and Distribution on Costs 
and Environment: A case from the Thai 
Rubber Industry ในการประชุมวิชาการ 2nd 
EurOMA Conference, OPERATIONS 
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE 
COMPETITIVENESS  
ณ University of Neuchâtel, ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่  23 มิถุนายน  
-  3  กรกฎาคม  2558 

1 คน 

20.  อาจารย ดร. สลิล  บุญพราหมณ   
       สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติในตางประเทศ ในการประชุม  17th   

International Conference on Human-
Computer Interaction (HCI International 
2015) เรื่อง Using Augmented Reality 
Technology in Assisting English Learning 
for Primary School Students ณ Los Angeles ,
รั ฐ  California ประ เทศสหรั ฐอ เมริ ก า  
ระหวางวันที่  1 - 8  สิงหาคม  2558 

1 คน 

21. อาจารยสิริพร  สมบูรณบูรณะ 
      สํานักวิชาศิลปศาสตร 

เดินทางไปเขาร วมการประชุมวิ ชาการ
นานาชาติ และเสนอผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ ในการประชุม Inter - Asia 
Cultural Studies Society International  

1 คน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม จํานวนคน 
Conference 2015 (IACS CONFERENCE 2015) 

ณ Airlangga University, Surabaya, ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 6 - 10   สิงหาคม 2558 

22.  อาจารย ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร  
       สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
       และสาธารณสุขศาสตร 

เดินทางไปเสนอผลงานวิจั ยในที่ประชุม
วิชาการตางประเทศ ในการประชุม 6th 
International Conference on Healthcare 
and Life Science Research (ICHLSR) ณ 
Imperial College London ประเทศสหราช
อาณาจักร  ระหวางวันที่ 17 - 19   กันยายน 
2558 

1 คน 

23.  อาจารย ดร. สลิล  บุญพราหมณ   
        สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

เดินทางไปเขารวมประชุมทางวิชาการใน
ตางประเทศ ในการประชุม The 14th  IEEE 

International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality ณ Kyushu University, 
FUKUOKA ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่  27 
กันยายน - 4 ตุลาคม  2558 

1 คน 

 
โครงการ/กิจกรรมในงบยุทธศาสตร จํานวน 6 คน 

 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู และพัฒนางานวิชาการร วมกั น 
ในดาน Computer Science Education และ Active 
Learning  ณ Department of Computer Science,  
The University of Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร 

อาจารย ดร. จิรารัตน สิทธิวรชาติ  
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
ระหวางวันที่ 11 - 25  กรกฎาคม 
2558 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการวิจัยและพัฒนางานวิจัยรวมกับ
สถาบันในประเทศฝรั่งเศส ปรึกษาและขอคําแนะนําสําหรับการ
สรางเซลลตัวอยางโดยใชเทคนิคการนําดีเอ็นเอเขาเซลล 
( Transfection) แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  
ณ Institute for Functional Genomics, Montpellier 
ประเทศฝรั่งเศส  

อาจารย ดร. อปัษร  บุญยงั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม -  
10 สิงหาคม 2558 
 

3. แลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือดานการวิจัยในดาน
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากสมุนไพรในสัตวทดลอง
และการประยุกตใชทางคลินิก ณ University Heidelberg 
Hospital, Heidelberg ประเทศเยอรมัน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรางคณา จุงลก   
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ระหวางวันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 
2558 

4. การนําผลหายีนที่เกี่ยวของกับลักษณะทนน้ําทวมและทนแลง
ในปาลมน้ํามันดวย วิธี lon Torrent และ Pyrosequencing  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจมาลย สุรนิลพงศ   
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหวาง 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ 

ตามลําดับ ไปวิเคราะหรวมกับทีมงานของ Dr.Tim  Tranbarbang
สถาบัน IRD และ Dr. Fabienne Morcillo สถาบัน CIRAD 
เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 

วันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 

5. การวิจัย Study on factors affecting posthavest loss 
and quality of tropical fruits in local Indonesian 
markets โดยการสํารวจและสอบถามถึงขั้นตอนและ
กระบวนการหลังการ เก็บเกี่ยวของไมผลที่ตลาดขายส ง  
และตลาดขายปลีกในเมืองโบเกอร ประเทศอินโดนีเซีย 

รองศาสตราจารย ดร. มนตร ี อิสรไกรศีล 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหวาง
วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม  2558 

6. เรียนรูเทคนิควิธีการจีโนมิกส (Genomic technology) ที่ใช
ในการศึกษากระบวนการเกิดมะเร็ง และการแลกเปลี่ยนความรู 
สรางความรวมมือในงานวิจัยทางดานการเกิดมะเร็งระดับ
โมเลกุล ณ Laboratory of Human Carcinogenesis, 
National Cancer Institute, National Institutes of Health  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาจารย ดร. นรุดีนา จารง  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 
2558 

 

ค.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมในตางประเทศ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมในตางประเทศ จํานวน 17 คน ดังนี ้

 

กิจกรรม จํานวนผูบริหาร 
ตุลาคม 2557 

- ผูบริหารหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารวมประชุม
“The 17th International Workshop On Business Incubation” 

- ณ เ มื อ ง เ ซี ย ง ไ ฮ  ป ร ะ เ ท ศจี น  ร ะห ว า ง วั นที่  26 ตุ ล า คม  ถึ ง                    
1 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิธีการและประสบการณ
ดานการบมเพาะวิสาหกิจ รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ  

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝายบริหารเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเครอืขาย 
Local Enterprise (LEP) เพื่อการพัฒนาภูมิภาคของสหราชอาณาจักร 
"University Engagement in Regional Development in the 
UK" การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ วิธีปฏิบัติและสงเสริมความ
รวมมือในดานการพัฒนาภูมิภาค การเรียนการสอน คุณภาพอาจารย  
และกิจการเพื่อสังคม ระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยไทยกับผูบริหาร 
ของประเทศสหราชอาณาจักร ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวาง 
วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2557 

 
1 คน 

 
 
 
 

2 คน 

พฤศจิกายน 2557 
    -     ผูบริหารนํานักศึกษาไปเขาแขงขันเสนอผลการวิจัยระดับปรญิญาตรี  
          ในงาน “2014 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student 

 
1 คน 
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กิจกรรม จํานวนผูบริหาร 
Project Competition” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ National  
Pingtung University of Science and Technology ประเทศไตหวัน 

 

กุมภาพันธ 2558 
-   ผูบรหิารเขารวมโครงการโครงการคายภาษาองักฤษของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
    ณ Universiti Sains Malaysia ระหวางวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ 2558    

 
1 คน 

มีนาคม 2558 
     -   ผูบรหิารเดินทางไปเจรจาความรวมมือที่ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่  
         3 - 7 มีนาคม 2558 
     -   ผูบรหิารเดินทางไปประชุมกับ Liquid Learning Higher Education  
         เรื่อง  “University Income Diversification Masterclass 2015”  

         ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ระหวางวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2558  

 
6 คน 

 
1 คน 

มิถุนายน 2558 
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เดินทางไปลงนามความรวมมือกับ  
    มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรฮารบิน (Harbin Engineering University)  
    ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยมี คณบดีและรองคณบดี  
    สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากรรวมเปนสักขีพยานในการลงนาม 

 
3 คน 

สิงหาคม 2558 

- คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติในตางประเทศ ในการประชุม  17th   International 

Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 
2015) เรือ่ง Using Augmented Reality Technology in Assisting 

English Learning for Primary School Students ณ Los Angeles , 

รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา   ระหวางวันที่  1 - 8  สิงหาคม  

2558 

 
1 คน 

กันยายน - ตุลาคม 2558 
-     คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตรเดินทางไปเขารวมประชุมทางวิชาการ  
      ในตางประเทศ ในการประชุม The 14th  IEEE International  

      Symposium on Mixed and Augmented Reality ณ Kyushu  
      University, FUKUOKA ประเทศญีปุ่น ระหวางวันที่ 27 กันยายน  

          - 4 ตุลาคม  2558 

   
1 คน 

 
   

  จากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเปนสากลขางตน 
คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นวา  ในปจจุบัน สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ  หนวยงาน และพนักงาน           
ของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจที่ไมถูกตองและชัดเจนตรงกัน ในคํานิยามหรือคําจํากัดความ ของคําวา              
“ความเปนสากล”  ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ  จึงเสนอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาให คํานิยามหรือ
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คําจํากัดความของ “ความเปนสากล”  เพื่อใหทุกฝายไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนตรงกัน               
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการตาม
แนวทางที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  และคณะกรรมการ ฯ จะไดติดตามผลการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 
 

 1.5  การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ปญหาการเรียนรูที่สําคัญของนักศึกษาในปจจุบัน คือ นักศึกษาไมอยากเรียน ซึ่งแสดงออก

ใหเห็นทั้งการไมเขาชั้นเรียน  การเขาชั้นเรียนแตไมสนใจการเรียนรู  การไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย    
การไมวิตกกังวลตอการสอบตกหรือการไดคะแนนต่ํา เงื่อนไขของการไมสนใจเรียนไมเพียงเพราะการเรยีนการสอน
ในชั้นเรียนนาเบื่อหนาย ยังเปนไปตามจารีตเดิมที่เนนครูเปนจุดศูนยกลางเทานั้น  แตเกิดเงื่อนไขสาํคญัของยคุสมยั
ขึ้นมาดวย คือ นักศึกษาซึ่งอยูในชวงวัยรุนจะมีโลกของพวกเขาอยูนอกมหาวิทยาลัย โดยมีโลกออนไลนเปน
พื้นที่สําคัญในการเชื่อมโยง สรางเครือขาย สรางความรูเฉพาะของพวกเขาข้ึนมา ในขณะเดียวกันพื้นที่ดังกลาว
นี้ก็มีการครอบงําสูงผานวัฒนธรรมการบริโภค ทําใหนักศึกษาเขาสูยุคการนิยามตนเองดวยการเขาถึงการ
บริโภค และการบริโภคดังกลาวจะเปนการบริโภคสัญญะเปนหลัก  ในขณะเดียวกันความคิดและการกระทํา
ของพวกเขาก็ถูกทําใหแตกเปนเสี้ยวสวน ไมเชื่อมโยงกันแตละเสี้ยวสวน  เชน การบริโภคก็ไมจําเปนตองเชื่อ
โยงกับสุขภาพ  การอยูเปนคูระหวางเรียนก็ไมเกี่ยวอะไรกับการเปนลูกที่ดีหรือไมดี  ดังนั้น ภาระหนักของ
มหาวิทยาลัยจึงไมเพียงตองทําใหหองเรียนนาสนใจเพื่อใหนักศึกษากลับเขามาเรียนและประสบผลสําเร็จ 
ในการเรียนเทานั้น แตตองทําใหนักศึกษา มีความเขมแข็งพอที่จะเผชิญหนาและเลือกสรรการมีชีวิตอยูในโลก
ของพวกเขาไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ยังมีเงื่อนไขอื่นเปนตัวประกอบเขามาสูกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาอีก 
ประการแรกถือวาเปนปญหาพื้นฐานของทุกยุค คือ ความแตกตางระหวางบุคคลที่นักศึกษาแตละคนมีความถนัด 
มีศักยภาพแตกตางกันไป มหาวิทยาลัยจะตองสามารถทําใหนักศึกษาทุกกลุมประสบผลสําเร็จไดสูงสุดตาม
ศักยภาพของตนเอง ประการที่สอง บริบทของการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตตอไปนี้ คือ 
บริบทการไรพรมแดนของรัฐชาติ  บริบทของประชาคมอาเซียนจะกลายมาเปนพื้นที่การเรียนรูและพื้นที่การใช
ชีวิตที่สําคัญของนักศึกษาซึ่งจะเติบใหญออกไปเปนกลุมทํางานในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองสราง
ความเขมแข็งใหแกนักศึกษาที่พรอมจะออกไปใชชีวิตในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวได 

มหาวิทยาลัยพยายามใชการเรียนการสอนทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาตามหลักสูตร
ตาง ๆ และรายวิชาเลือกเสรี เปนกระบวนการคลี่คลายปญหาและสรางนักศึกษารุนใหมตามความคาดหวัง
ขางตน  โดยมหาวิทยาลัยเริ่มตนจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ  โดยหวังวากระบวนการเรียนรู 
ที่สรางขึ้นใหมจะทั้งสรางความสนใจ  สรางความเขมแข็ง และสรางความสําเร็จใหแกนักศึกษาทุกกลุม  

มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร ของทุกสํานักวิชาใช
กระบวนการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยความหมายของการเรียนรูเชิงรุก 
ที่มหาวิทยาลัยใชจะเริ่มตนดวยความหมายระดับกวาง  ซึ่งจะชวยทําใหเห็นมิติของความหมายที่จะครอบคลุม 
ทุกปญหาที่กลาวถึงขางตน คือ (1) เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาสนใจเขามาเรียนรูและ 
ทํากิจกรรมตาง ๆ (2) เปนการเรียน การสอนที่ชวยใหนักศึกษามีความเขมแข็งทั้งความรูและความคิด        
(3) เปนการเรียนการสอนที่ชวยใหนักศึกษาทุกกลุมพัฒนาตนเองไดสูงสุดตามศักยภาพ  และ (4) เปนการ
เรียนการสอนที่สามารถเตรียมนักศึกษาใหออกไปสูสังคมของโลกยุคไรพรมแดนได  
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จากนั้น ในแตรายวิชาก็พยายามออกแบบการเรียนรูเพื่อใหการเรียนการสอนสามารถ
ทําหนาที่ดังกลาวขางตนได ซึ่งพบวา มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายตั้งแตการใหนักศึกษาเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่มีลักษณะการเรียนการสอนเชนนี้อยูแลว เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  แตวาในหลายหลักสูตรก็พยายามออกแบบการเรียนรูที่ใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงดวย เชน หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม ของสํานักวิชาการจัดการ 
ไดใหนักเรียนไปเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริงอยางเขมขนในโรงแรมระดับหาดาว  หลักสูตรอาเซียนศึกษาได
ออกแบบใหนักศึกษาที่เลือกเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง      
ไดเขาไปใชชีวิตอยูในประเทศนั้น ๆ เปนเวลา 2 ภาคการศึกษา  เปนตน  ในระดับรายวิชาตาง ๆ  
ก็พยายามออกแบบการเรียนรูมากมายหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบการทําโครงงาน  การเรียนรูจาก
สถานการณจําลอง  การเรียนรูจากสถานการณจริง การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูแบบระดม
พลังสมอง  เปนตน 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหหลักสูตรตาง ๆ  มีความคลองตัวในการออกแบบการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning โดยจัดบุคลากรที่จะไปชวยอาจารยดําเนินการเรียนการสอนโดยตรง ไดแก การ
จัดบุคคลากรตําแหนงนักวิชาการซึ่งเปนลูกจางรายปเขาไปสนับสนุนอาจารยสํานักวิชาละหลายคน   
การสนับสนุนใหสํานักวิชาจัดจางผูชวยสอน (Teacher Assistant) จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดอีก
สํานักวิชาละหลายคนเชนกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดทุนสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
การสอนโดยตรง สนับสนุนการประชุมทางวิชาการในทุกระดับอยางตอเนื่อง อนุมัติงบยุทธศาสตรสนับสนุน  
ใหอาจารยทดลองสอน ทดลองสรางทีมผูสอนในลักษณะนี้อยางจริงจัง 

จากการที่มหาวิทยาลัยพยายามสนับสนุนเรื่องนี้ พบวา ไดผลนาพอใจพอสมควร เชน 
พบวาจํานวนนักศึกษาที่ตองออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันลดลงทุกป  ขอมูลจากการเขามาประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสวนของประเมิลผลจากนักศึกษา พบวา ในหลายหลักสูตร
ของหลายสํานักวิชานักศึกษาทราบวาอาจารยใชการเรียนการสอนแบบ Active Learning และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนลักษณะดังกลาว เหตุผลก็คือเปนการเรียนการสอนที่สนุก นักศึกษามีสวน
รวมตลอด และผลการเรียนดีขึ้นอยางตอเนื่อง   

อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีปญหาอีกพอสมควรในการสนับสนุนใหทุกรายวิชา
ของทุกหลักสูตร ของทุกสํานักวิชา ตองปรับการเรียนการสอนมาเปนแบบ Active Learning โดยประการแรก
พบวายังมีอาจารย อีกจํานวนหนึ่งยังไมพึงใจที่จะปรับการเรียนการสอน เพราะการสอบแบบใหมจะเหนื่อย
กวาเดิม และตองมีการเตรียมการมากกวาเดิม  ประการที่สองพบวาในบางหลักสูตรของบางสํานักวิชายังมี
อาจารยนอยเกินไป  จึงจําเปนตองสอนกลุมขนาดใหญ และอาจารยยังมีชั่วโมงสอนมากเกินไป ทําให 
ไมสามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดเต็มที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพยายามแกปญหา
ดังกลาวนี้ใหลุลวงตอไป 

 
 1.6  โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ 
ในรอบปงบประมาณ 2558  คณะกรรมการ ฯ ไดติดตามการดําเนินงานหลังการบอก

เลิกสัญญาโครงการกอสรางศูนยการแพทย ฯ กับกิจการรวมคา พี วี ที และรับทราบการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง  สรุปความคืบหนาได ดังนี้ 
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1.6.1 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาปญหาเรื่องการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ 
และไดแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ ไดแก  คณะกรรมการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยและ
ผูเกี่ยวของ และคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ทั้งสองคณะไดรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยแลว  มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

1)  การประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของจากการกอสราง
อาคารศูนยการแพทยฯ  คณะกรรมการ ฯ  ไดรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา ทั้งในสวน
ของภาพลักษณและความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตอมหาวิทยาลัย  ผลกระทบตอสํานักวิชาที่เกี่ยวของ      
ทั้งทางตรงและทางออม ในดานการเรียนสอน การใหบริการแกประชาชน ดานการวิจัย และดานอื่น ๆ รวมถึง
ผลกระทบตองบประมาณคากอสรางที่เพิ่มขึ้น  และความเสียหายในสวนของผูเกี่ยวของที่เปนบุคคลภายนอก                       

2)  การสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกอสรางอาคารศูนยการแพทย ฯ สรุปไดวา   
(1) ผูรับจางมีเจตนาใชเอกสารปลอมในการทําสัญญาอันกอใหเกิดนิติสัมพันธกับมหาวิทยาลัย  (2) มีพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยบางคนแสดงถึงการสอเจตนาฉอฉล  (3)  มีปญหาเรื่องการสื่อสารภายในองคกร  ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชี้มูลความผิดทางวินัยแลว  โดยคณะกรรมการ ฯ  ไดระบุบุคคล 
ที่เกี่ยวของทั้งหมด และไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแรง  เพื่อดําเนินการทางวินัยตามที่ไดรับ
รายงานจากคณะกรรมการชี้มูลความผิดทางวินัยของบุคคลที่เกี่ยวของกับความเสียหายของโครงการกอสราง
อาคารศูนยการแพทย ฯ แลว ขณะนี้ อยูในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

1.6.2  มหาวิทยาลัยไดนําแผนที่นําทางการดําเนินงาน (Roadmap) เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ตาม Roadmap ดังนี้ 
 

ชวงเวลา/วันที่ การดําเนินงาน 
23 มกราคม 2558 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิจารณากําหนดราคากลางและคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดขอบเขตงานโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ 
9 กุมภาพันธ 2558   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกอสรางศูนยการแพทยฯ 
31 มีนาคม 2558 จัดทําขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแลวเสร็จในวงเงิน 2,133 ลานบาทเศษ 

และไดนําเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และกรมบัญชีกลาง เพื่อให
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเพื่อพิจารณาปรับปรุง TOR 

เมษายน 2558   เผยแพร TOR และจําหนายแบบประกวดราคา   
4 มิถุนายน 2558   กําหนดดูพื้นที่และชี้แจงแบบ 

22 มิถุนายน 2558 กําหนดยื่นซองประกวดราคา 
24 มิถุนายน 2558 ประชุมพจิารณาผลดานเทคนิค เพื่อพจิารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
3 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาโดยวิธีการ e-Auction 

29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยไดลงนามสัญญาจางกอสรางอาคารศูนยการแพทยฯ กับบริษัท
เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) มูลคา 2,128 ลานบาท ใชเวลากอสราง 
1,400 วัน จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562  

ณ วันที่  
30 กันยายน 2558 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจเินียริง่ จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี ้
    1) สํารวจพื้นที่โครงการแลวเสร็จ 
    2) ติดตั้งปายโครงการ 
    3) เจาะสํารวจดินเพือ่คํานวณความยาวของเสาเข็ม  
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ชวงเวลา/วันที่ การดําเนินงาน 
    4) ถมปรับระดับถนนทางเขา - ออกช่ัวคราวของโครงการ 
    5) ติดต้ังสํานักงานสนามชั่วคราว 
    6) งานปกหมุดแนวรั้ว และวางแนวอาคารที่พื้นที่กอสราง 

 

1.6.3  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําลังกอสรางอาคารศูนยการแพทย ฯ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในดานระบบบริการสุขภาพ การบริหารองคกร สาธารณูปโภค และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินการของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในอนาคต จึงจะ
ดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนํารอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Pilot Hospital)”  โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อใหการบริการดานสุขภาพระดับปฐมภูมิแกนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งประชาชนผูสนใจ ในลักษณะ “ศูนยการแพทย
ชุมชนเมือง” หรือระดับ P1 ตามการจัดระดับเครือขายบริการระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีขีด
ความสามารถในการใหบริการทางการแพทยระดับเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฏิบัติครอบครัว มีลักษณะเปน
สถานบริการผูปวยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ใหบริการแบบผสมผสานทั้งงานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟสูขุภาพ 
แตมีจุดเดนอยูที่การมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขาวิชา รวมถึงการบริการจากสหสาขาวิชาชีพ  

2)  เพื่อเปนแหลงขอมูลการทํางานวิจัยทางการแพทย พยาบาล วิทยาศาสตร
สุขภาพ และระบบสาธารณสุขในดานตาง ๆ  

3)   เพื่ อ เปนการวางแผนทดลองระบบบริการ  การบริหารจัดการ 
สาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงเมื่อศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปดใหบริการ ที่สําคัญคือเพื่อใหเกิดการรับรู เขาใจ และทัศนคติ ที่ดีตอองคกร เกิดภาพลักษณที่ดี
ตอสังคม และนอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาหนวยงานนี้ใหมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
ในอนาคต  
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  คณะกรรมการ ฯ ไดขอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามจุด   
ที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย ดานการใหบริการวิชาการ ดานการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดานแผนงานและงบประมาณ  และดานการบริหารจัดการ ตามที่
คณะกรรมการ ฯ ไดใหไวตั้งแตปงบประมาณ 2555 - 2557  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 71 ประเด็น                 
   จากการติดตาม คณะกรรมการ ฯ ไดรับขอมูลรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องนี้จากฝาย
บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานดานการวิจัย จํานวน 2 ประเด็น  ดานการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ประเด็น  ดานแผนงานและงบประมาณ จํานวน 8 ประเด็น  และดานการ
บริหารจัดการ จํานวน 14 ประเด็น  รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 ประเด็น   
  
 

 
จุดที่ควรพฒันาและขอเสนอแนะ 

ปงบประมาณ (จํานวนประเด็น)  

รวม 
2555 2556 2557 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ดานการเรียนการสอน 1 N/A 1 N/A 2 N/A 4 N/A 

2. ดานการวิจัย 3 N/A 1 N/A 4 2 8 2 
3. ดานการใหบริการวิชาการ 4 N/A 8 N/A 4 N/A 16 N/A 

4. ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 N/A 1 N/A 2 1 4 1 
5. ดานแผนงานและงบประมาณ 2 2 2 2 5 4 9 8 
6. ดานการบริหารจัดการ 5 4 17 8 8 2 30 14 

รวม 16 6 30 10 25 9 71 25 
 
       มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ดานการวิจัย   
 
 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
     1. ในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย              
มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดระเบียบสําหรับอาจารยใหมใหขอ
ตําแหนงวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
หากทําไมไดจะตองมีชองทางที่จะไมบรรจุ
แตงตั้ง  มาตรการนี้ใชอยูแลวในมหาวิทยาลัย             
ในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยหลายแหงไดเริ่มใชแลว  สําหรับ
อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแลว จะตอง 
  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ โดยปรับเกณฑภาระงาน
ขั้นตํ่าของคณาจารณประจํา ฉบับเดิมแยกตามระดับตําแหนง
ทางวิชาการซึ่งไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ ก.พ.อ. และ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
     ๒) จัดทํา (ราง) ประกาศฉบับใหมและผานการประชา
พิจารณรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย และไดออกประกาศ
โดยใหมีผลบังคับใชเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
การขึ้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

2.  ดานการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
กําหนดใหมีผลงานวิชาการในแตละปอยาง
ตอเนื่องดวย  สวนอาจารยที่ไมถนัดในการทํา
วิจัยแตมีความสามารถทางการสอนหรือ
บริการวิชาการ อาจจะตองมีกระบวนการ
ประเมินอีกแบบหนึ่ ง เชนการใชวิธีการ                
ที่เรียกวา เมธาจารย  เปนตน    

     3) ไดปรับปรุงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
เพื่อการจายคาตอบแทนพิเศษใหมีความเขมขนขึ้นและใชเปน
กลไกการผลักดันและสนับสนุนใหอาจารยขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และสรางผลงานวิจัยและการพัฒนางานทาง
วิชาการอันสงผลตอตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 
     4) ไดพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง          
ทางวิชาการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล โดยสามารถสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่มุง 
เนนใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการผลิตผลวิชาการรับใชสังคม 
     5) ไดปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  และวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
การสอน  ในการขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. ในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปริญญาตรีนั้น จะตองมีตัวชี้วัด
ความสํา เร็จของโครงการที่กําหนดเปน
เปาหมายที่เนนเชิงวิชาการ ควรเพิ่มตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่บงชี้ถึงการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะ  
และควรสนับสนุนใหเกิดการสรางกลุมวิจัย 
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
โท และเอก มาตรการนี้ จะสามารถดึง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทใหสนใจ  
และเขารวมในการวิจัยมากขึ้น 

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่บงชี้ถึงการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไวแลวแตมุงเนนในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเปนหลัก คือ ตัวชี้วัดที่ 19 : จํานวนผลงานวิจัย
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ และ/หรือตีพิมพ          
ในระดับชาติหรือนานาชาติ   สําหรับการสนับสนุนใหเกิด        
การสรางกลุมวิจัยก็ไดกําหนดตัวช้ีวัดที่มุงสนับสนุนในประเด็น
ดังกลาวไวในตัวชี้วัดที่ 17 : จํานวนกลุมวิจัย/หนวยวิจัยที่มี
การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร  อยางไรก็ดีการมุงสนับสนุนใหเกิดกิจกรรม              
ในประเด็นดังกลาวในกลุมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน 
ยังไมมีกิจกรรมที่ชัดเจน โดยกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน        
การดําเนินงานจะเปนการสนับสนุนในเรื่องการสงนักศึกษา 
เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการเปน 
สวนใหญ 

 
2. ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
1. ควรสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในตนเองอยางยั่งยืน  อาทิเชน      
     1)  การพัฒนาอาสาสมัครนักศึกษา        
ดานสุขภาพอยางจริงจังโดยกําหนดคุณสมบัต ิ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี ้
     1) มหาวิทยาลัยโดยฟารมมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัด
กิจกรรม (1) แปลงสาธิตเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวคิดเรื่อง
รอยเทาพอดวยวิถีที่พอเพียง (2) แกสชีวภาพ และ (3) การใช 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
อาสาสมัครใหชัดเจน  การจัดทําฐานขอมูล
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาการพยาบาลพื้นฐาน 
ใหครอบคลุมมากขึ้น และควรใหเกียรติบัตร
สํ าหรั บผู ผ านการอบรมและทํ าหน าที่
อาสาสมัคร   
    2) ควรดําเนินการเรื่อง Green Campus  
ใหเปนรูปธรรม โดยนําหลัก 3 R (Reduce 

Reuse and Recycle) ไปใชเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและชวยลดภาวะโลกรอน  
    3) ควรดําเนินการโรงอาหารตัวอยาง  
โดยใชเกณฑ Clean Food Good Tastes 
เปนเกณฑขั้นตํ่า 
    4) ควรดําเนินการตอยอดการวัดความสุข
ของบุคลากร จาก Happy Eight  โดยการ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช   HPI ( Happy Public -
Organization Index) ซึ่งพัฒนาโดยสํานัก 
งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
( ส ส ส . )  แล ะส ถาบั น รั บ ร อ ง คุณ ภา พ
สถานพยาบาล (สรพ.)   
     5 )  ค ว ร ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง
มหาวิทยาลัยใหเปน 24 Hour University 

โดยใหนักศึกษาสามารถเขาถึงความรูที่ตนเอง
ตองการไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Online 
และ Offline อุปมาการให บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยดังรานสะดวกซื้อ Seven-
eleven ที่สามารถบริการได 24 ชั่วโมง  
สิ่งเหลานี้จะเปนการปลูกฝงใหประชาคมวลัย
ลักษณเปนผูที่มีวัฒนธรรมเชิงสากลมากขึ้น  
มีสุนทรียเพื่อการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

เศษวัสดุเหลือใชทางกายภาพมาทําปุยอินทรีย 
      2) ในประเด็นการดําเนินการสรางโรงอาหารตัวอยาง 
มหาวิทยาลัยโดยฟารมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการปลูกผัก
ปลอดภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ Green Cafeteria 

 
3. ดานแผนงานและงบประมาณ  

 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการ
ถายทอดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    
สูการปฏิบัติ เพื่อผลักดันใหผู บริหารและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนรวมรับรูและรับผิดชอบ 

     1) มหาวิทยาลัยเริ่มใชแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2558-
2560 ในปงบประมาณ 2558 โดยสวนแผนงานไดสื่อสาร
เผยแพรแผนยุทธศาสตรใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต เอกสาร     
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ในผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  รวมถึงผล
การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
 

เลมแผนยุทธศาสตรแจกใหกับทุกหนวยงานเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เปนตน สวนการถายทอดแผน
ยุทธศาสตรอยางเปนทางการยังไม ไดมีการดําเนินการ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังปรับโครงสรางการบริหาร 
     2) มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานไดจัดประชุมรวม
ระหวางผูบริหารและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนิน
โครงการที่ไดรับจัดสรรงบยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย 
     3)  มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานไดจัดทํา  (ราง ) 
รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร  รวมถึงเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัดเพื่อใชประกอบการถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติ และเพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตอไป โดยไดประชุมเพื่อวางแนวทางพัฒนาระบบการรายงาน
ตัวชี้วัดและการติดตามโครงการรวมกับศูนยคอมพิวเตอร  
คาดวาจะสามารถพัฒนาระบบดังกลาวใหสามารถใชไดจริง                       
ในปงบประมาณ 2560 

2. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการ
บริหารงบประมาณโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงความประหยัดและ
ค ว ร ส ร า ง มู ล ค า เ พิ่ ม จ า ก ท รั พ ย สิ น ที่
มหาวิทยาลัยมีอยูแลวทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมใชตัวเงิน 
 
 
 

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณ           
ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการในดาน
ตาง ๆ  ดังนี้ 
    1) ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ  
    2) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดทําแผนและ
บริหารงบประมาณประจําป เปนไปดวยความเรียบรอยและ
เกิดประโยชนสูงสุดตั้งแตปงบประมาณ 2556 เปนตนมา 
     3) ออกประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดานการใช
งบประมาณและมาตรการดานคาใชจาย  
     4) ออกประกาศ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกัน
เงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป  
     5) กําหนดใหหนวยงานใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา โดยการออกประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัด การ
กําหนดอัตราคารับรองอาจารยพิเศษ    
     6) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน เพื่อมอบ
นโยบายและพิจารณาการใหเชาพื้นที่ การใหเอกชนมาลงทุน               
การดําเนินการที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทรัพยสิน 
     7) เพิ่มรานคา รานอาหารเพื่อใหบริการ ทําใหมีรายได  
คาเชาเพิ่มขึ้น    
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
      จากการดําเนินงานขางตนทําใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ คือ (1) มีการใชจายเงินงบประมาณที่ เปนไปตาม
เปาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  (2) มี
งบประมาณกันเหลื่อมปที่ลดนอยลงและมีงบประมาณ
คงเหลือนอยลง  (3) มีจํานวนรายไดจากคาเชามีอัตราเพิ่มขึ้น 
และ (4) นักศึกษาและบุคลากรไดรับบริการที่หลากหลาย
และการเพิ่มจํานวนรานคาทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาด  
ทําใหผูบริโภคไดรับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
     ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะศึกษาดูงานหนวยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยสินเพื่อจะไดนํามาปรับใชใน
การบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตอไป 

3. การกําหนดแผนงาน และประมาณการ
รายไดในระดับมหาวิทยาลัยจะตองมีความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนงานและ
ประมาณการรายไดในระดับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงจะตองมีระบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนดไวทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน 
 
 

    งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัด
สมทบงบประมาณแผนดิน โดยนําไปใชสําหรับรายการ              
ที่งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรไมเพียงพอ หรือรายการ             
ที่ไมสามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน หรือเปน
งาน/ โครงการเรงดวนที่ไมสามารถรอการสนับสนุนจาก
งบประมาณแผนดินได 
     ในการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะตอง
วางแผนลวงหนา หรือเตรียมความพรอมในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง   ดังนั้น การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  
ไมวาจะเปนดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ และดาน
งบประมาณจึงมีความสําคัญอยางมาก การประมาณการ
รายไดจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพล
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่งทําใหทราบถึงอนาคต
วาจะมีรายรับที่นํามาสมทบกับงบประมาณแผนดินเพื่อนํามา
จัดสรรเปนรายจ ายมากนอยเพียง ใด ดั งนั้นที่ผ านมา
มหาวิทยาลัยมีกระบวนจัดทําประมาณการรายรับเริ่มจาก
ระดับหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนงาน  
และกองทุน    
     มหาวิทยาลัยไดจําแนกประเภทรายไดเพราะรายไดแตละ
ประเภทมีวิธีการประมาณการรายรับตางกัน  ไดรวบรวมสถิติ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได เพราะจะเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญและมีประโยชนอยางมากในการประมาณการรายรับ
ใหใกลเคียงกับความจริง หากการประมาณการรายรับไวต่ํา         
กวารายรับจริงที่เกิดขึ้นจะสงผลดีคือมหาวิทยาลัยมีเงินสะสม 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
 เพิ่มมากขึ้น แตจะสงผลเสียคืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติอาจ

ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ แตถาประมาณการรายรับไว
สูงเกินกวารายรับจริงที่เกิดขึ้น จะทําใหมหาวิทยาลัยขาด
สภาพคลองไมสามารถใชจายงบประมาณไดตามแผนการใช
จายที่วางไว  ดังนั้นการประมาณการรายรับจึงตองพิจารณา
อยางรอบคอบเพื่อใหไดขอมูลเปนจริงมากที่สุด และอาจจะ
ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบ         
ทําใหการประมาณการรายรับเงินรายไดเกิดความผิดพลาดได 
     มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอมูลประมาณการรายรับอยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนี ้
    1) ไดจัดทําประมาณรายรับอยางละเอียดรอบคอบ 
เหมาะสม และถูกตองมากที่สุดครอบคลุมทุกดานตาม
แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    2) มีกระบวนจัดทําประมาณการรายรับเริ่มจากระดับ
หนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนงาน        
และกองทุนโดยการประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ           
ในการจัดทําประมาณการในจํานวนที่มีความเหมาะสม
รวมกัน โดยมีความเห็นวาควรประมาณการรายรับใหทาทาย 
แตอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและในเบื้องตนรายรับ
ควรสมดุลกับรายจายดําเนินงาน 
    3) ไดจําแนกประเภทรายไดใหเหมาะสมเพื่อความสะดวก       
ในการประมาณการเนื่องจากรายไดแตละประเภทมีวิธีการ
จัดเก็บไมเหมือนกัน และมีวิธีการประมาณการรายรับตางกัน 
การจําแนกประเภทรายไดใหเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหการประมาณการรายรับแมนยํายิ่งขึ้น 
    4) ไดพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบ
ตอการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามแผนการประมาณการ 
    5) ไดรวบรวมสถิติขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
รายไดไว เพราะจะเปนเครื่องมือสําคัญและมีประโยชนอยาง
มากในการประมาณการรายรับใหใกลเคียงกับความจริง 
    มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) ติดตามผลรายรับ และรายงานตอ คกก.ติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณ ทุกครั้งที่มีการประชุม 
    2) รายงานตอที่ประชุมบริหาร ทุกสิ้นไตรมาส 
    3) ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส 
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
4. การรายงานผลดานการบริหารจัดการ
งบประมาณในเชิงธุรกิจควรนําเสนอผล             
ตอคณะกรรมการฯ ใหเปนรูปธรรมทุก ๆ  
ไตรมาสเพื่อใหเห็นภาพในเรื่องการหารายได
แ ล ะ ก า ร ส ร า ง โ อก าส ท า ง ร าย ได ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
     1) ไดติดตามและรายงานผลรายรับตอคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ทุก ๆ ครั้งที่มีการ
ประชุม 
     2) ไดรายงานติดตามและรายงานผลรายรับ ตอที่ประชุม
บริหารของมหาวิทยาลัยทุก ๆ สิ้นไตรมาส 
     3) ไดติดตามและรายงานผลรายรับ ตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทุก ๆ สิ้นไตรมาส 
     4) ไดจัดทํารายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานกองทุนวิสาหกิจในระบบ MIS 
     5) มีแผนที่จะรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน
วิสาหกิจ (ศูนยกีฬาและสุขภาพ เรือนวลัย ฟารมมหาวิทยาลัย 
รานคาและรานอาหาร หอพักนักศึกษา) ตอคณะกรรมการ
บริหารทรัพยสิน เปนรายไตรมาส 

5. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือ
กับหนวยงานธุรกิจภาคเอกชนทั้งในดานความ
รวมมือที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณ
ไมวาจะเปนเปนการรวมทุนหรืออื่นๆ ตามที่
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาวได
ประกาศใชไปแลวใหมากขึ้น เนื่องจากความ
รวมมือนี้จะมีสวนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงและเพิ่ม
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอภาคเอกชน 
ไดเปนอยางดี และอาจจะเปนการนํารายได
เขาสูมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวยเพราะ          
ผลกระทบจากการขึ้นเงินเดือนใหกับพนักงาน           
ที่ผานมาจะเปนภาระดานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ ไวดังนี้ 
    1) ไดจัดทําประกาศ เรื่อง “เชิญชวนผูสนใจยื่นขอเสนอ
เปนผูประกอบการในธุรกิจตาง ๆ หรือผูประกอบการที่มี
ขอเสนอรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย 
    2) มีนโยบายที่จะจัดหนวยงานบริหารทรัพยสินภายใน
มหาวิทยาลัย 
    3) โครงการศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) มีผูประกอบการภายนอกสนใจเพื่อยื่นเสนอเขา
ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ เชน ราน
กาแฟอเมซอล  เปนตน  
    2) มีเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการดานการ
บริหารทรัพยสิน ซึ่งหลังจากการศึกษาดูงานจะไดนําขอมูล  
เพื่อมาดําเนินงานในดานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6. การเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรเปนเรื่องใหญที่จะมีผลกระทบตอ 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 
5 ถึง 10 ปขางหนา เชนเดียวกับเรื่องศูนย
การแพทย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
ว า ง แผ น แล ะกํ า ห นด แน วท า ง ใน ก า ร
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหชัดเจนและ
เหมาะสม         

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบ
สงเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือระบบ
ประเมินหนวยงาน และมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
     1) เปนงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) 
     2) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
     3) กําหนดหลักการและแนวคิดการประเมินหนวยงาน
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาหนวยงาน 
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
 4) เกณฑการประเมินหนวยงาน อิงเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษา จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก 
          4.1) กลุมสํานักวิชา  ใหอิงเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่ เปนเลิศ(Education Criteria For 
Performance Excellence : EdPEx) 
          4.2) กลุมศูนย สถาบัน สวน หนวย โครงการ  ใหอิงเกณฑ 
Total Quality Management : TQM 

7. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยโดยนําแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  
มาใชเปนหลักสําคัญ 

มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานในขอ 7. นี้ผนวกไว
ในขอ 6. ขางตนแลว 

8. มหาวิทยาลัยควรนําผลที่ไดรับจากการให
บุคลากรตอบแบบสอบถามเรื่องความสุขของคน  
ในองคกร  (Happinometor) มาศึกษา
วิเคราะหและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ที่ชัดเจนตอไป 
 
 
 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการมหาวิทยาลัยแหง
ความสุข  โดยใชความสุข 8 ประการ ในการขับเคลื่อน                    
มีโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 14 
กิจกรรม  ซึ่งมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
    1) โครงการ/กิจกรรมแตละดานตอบสนองตอหลาย
ความสุขใน 8 ประการ 
    2) โครงการ/กิจกรรมบางตัวช้ีวัด เปนนามธรรมแตหวังผล
ใหเกิดขึ้นในตัวของผูเขารวมกิจกรรมซึ่งตองใชวัน เวลาในการ
สั่งสมและการใชประโยชน อาทิ Happy Soul (จิตวิญญาณ) 
Happy Social (สังคมดี) เปนตน 
    3) Happy Money (การเงินดี) ซึ่งมีผลดัชนีแหงความสุข
อยูที่รอยละ 59.20 ไดจัดตั้งกลุมชุนชน(CoPs) เพื่อให
ความรูดานการวางแผนดานการเงิน การออม การลงทุน ฯลฯ 
จัดตั้งกลุมได จํานวน 9 กลุม  จํานวน 107 คน  มีวงเงิน          
การออมรวม  3.12 ลานบาท โดยความรวมมือกับสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด 

 
4. ดานการบริหารจัดการ  

 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
1.  ผลการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัย           
ยังต่ํากวาประมาณการรายได ดังนั้นควรให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณ
และรายไดใหมากขึ้น และอาจจะแตงตั้งหรือ
มอบหมายผูบริหารในระดับผูชวยอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีฝายงบประมาณและรายได 
กํากับดูแลในเรื่องนี้โดยตรง  ใหแยกออกจาก 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
   1) ไดปรับเพิ่มอัตราคาเชา รานคารานอาหารตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ตามความเหมาะสม 
   2) ไดเพิ่มรานคารานอาหารเพื่อใหบริการเพิ่มขึ้น ทําใหมี
รายไดคาเชาเพิ่มขึ้น 
   3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน เพื่อดูแล
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยในการใชพื้นที่และทรัพยสิน 
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
เ รื่ อ งของบัญชีและการ เ งิ น เพราะ เป น
วัตถุประสงคในการดําเนินการที่แตกตางกัน 
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในอนาคตอันใกล นี้
มหาวิทยาลัยจําเปนตองใชงบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการสรางโรงพยาบาลและศูนย
การแพทย  ซึ่งตองมีการระดมทุนเปนจํานวน
มากจึงเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรใหความ
สนใจอยางยิ่ง 

    4) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานใหม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
     1) จํานวนรายไดจากคาเชามีอัตราเพิ่มขึ้น 
     2) นักศึกษาและบุคลากรไดรับบริการที่หลากหลายและ          
การเพิ่มจํานวนมากขึ้นของรานคารานอาหารทําใหเกิดการ
แขงขันทางการตลาด ทําใหผูบริโภคไดรับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้ งนี้  ไดมีแผนที่จะหารานคา 
รานอาหารที่ทันสมัยมาบริการภายในมหาวิทยาลัย 

2.  โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ)  มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาดําเนินการดังนี้   
    1) หารายไดจากการจําหนายยาและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ล ด ภ า ว ะ ข า ด ทุ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยกับโครงการนี้ดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน วิธีการทางการตลาด เปนตน 
    2)  ประเมินผลโครงการตาง  ๆ ที่ทํ า
นอกเหนือภารกิจหลัก โดยการตั้งตัวชี้วัด          
ที่สะทอนความสําเร็จที่แทจริงของโครงการ 
เชน แมจะมีสปอรตวิทยุมากเพื่อออกอากาศ
ในรายการวิทยุที่ตองเสียคาซื้อเวลามา แตยัง
ไมมีการประเมินความสําเร็จของการออก
สปอรตเหลานั้นอยางเปนรูปธรรม เปนตน 
   3) ควรนํา Website ที่มีอยูมาเปนชองทาง
หนึ่งเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอาศรมยาฯ 
หรือเปนแหลงใหขอมูลยาหรือผลิตภัณฑที่มี
จําหนายโดยไมตองมาที่รานยา  สนับสนุน 
กา รห า รายได นอก เ ห นื อ จาก เพื่ อก า ร
ประชาสัมพันธหนวยงานเทานั้น     
    4) นอกจาก Website แลว สามารถใช
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ มาชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ เชน Facebook, 
LINE, QR code เปนตน และยังเปนการสราง
ภาพลักษณของความทันสมัยใหแกอาศรม        
ยาฯ อีกทางหนึ่งดวย 

    5) ในขณะที่โครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยฯ ยังประสบปญหาเรื่อง    
การจัดสราง  และแพทยที่เตรียมการไวกําลัง 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ดังนี้ 
     1) โครงการอาศรมยาสัญจร 
     2) โครงการคัดกรองผูมีความเสี่ยงตอโรคเรื้อรงั 
     3) โครงการอาศรมยาอาสาพาเลกิบหุรี ่
     4) ประชาสัมพันธสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน 
     5) โครงการใหความรูดานยาและสุขภาพแกประชาชน 
     6) โครงการ Facebook : รานยาอาศรมยาวลัยลักษณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
จะกลับมาแตไมมีภาระงานรองรับวิชาที่ได             
เรียนมา  มหาวิทยาลัยควรขยายอาศรมยาฯ 
เปนอาศรมสุขภาพ กลาวคือ พัฒนาใหเปน 
Extended OPD ของโรงพยาบาลที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตหรือเปนคลินิกที่รักษาผูปวยได
ตลอด 24 ชั่วโมง ใหน้ําเกลือ ทําผาตัดเล็กได 
รวมทั้ ง  Extend กายภาพบํ าบั ดออกมา
รองรับผูปวยที่ตองการกายภาพบําบัดโดยไม
ตองใชเครื่องมือราคาแพงหรือเทคโนโลยี
ชั้นสูงซึ่งนอกจากจะเปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดีของมหาวิทยาลัย และชวยดูแลสุขภาพ
ของชุมชนไดกวางขวางขึ้นแลว ยังเพิ่มรายได
ใหอาศรมยาฯ และเพิ่มตําแหนงงานรองรับ
บุคลากรทางการแพทยอีกอยางนอย 3 สาขา 
คือ แพทย พยาบาล และนักกายภาพบําบัด           
และที่สําคัญ คือ จะใชงบประมาณในการ
ดําเนินการนอยกวาโรงพยาบาลมาก 

 
 

3. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิม่  
โรงพยาบาลจําลอง  และคลินกิายภาพบําบัด 
    1) ควรหารายไดเพิ่มเติมจากงบประมาณ 
การสรางโรงพยาบาลที่ยังขาดอยูดวยการจัด
กิจกรรมพิเศษตาง ๆ เพื่อขอรับบริจาคจาก
พอคา คหบดี บริษัท หรือหางรานตาง ๆ ให
มาเปนส วนหนึ่ งของความเปนเ จ าของ         
ซึ่งนอกจากจะทําใหดําเนินการไดสําเร็จแลว 
ยัง เปนการสราง เครือขายความร วมมือ
ระหวางชาวทาศาลากับมหาวิทยาลัยฯ 
    2) ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดระบบและ
กลไกที่ชัดเจนในการสรางโรงพยาบาล ดังนั้น 
ควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อดูแลเรื่องนี้เปนพิเศษ 
เนื่องจากคณะกรรมการซึ่งเคยดําเนินการ             
ในระยะตน  ๆ  ของการมี แนวคิดสร า ง
โรงพยาบาล ไม ได รับการมอบหมายให
ดําเนินการตอเนื่อง นอกจากนั้นแพทยที่เคย
ทาบทามใหมาเปนผูดูแลโครงการในปจจุบัน  
ไมสามารถทุมเทใหไดเต็มที่เนื่องจากจะตอง
ทําหนาที่เปนคณบดีคณะแพทยศาสตรของ 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการระดมทุนหารายไดเพิ่มเติม       
ในการกอสรางศูนยการแพทย  ไดแก  (1) ออกระเบียบ และ
อยูระหวางการพิจารณาใหสิทธิประโยชนกับผูบริจาคที่มี
อุปการะคุณตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ (2) จัด
นิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปนสี่แผนดินแนบ ทิชินพงศ 
เพื่อระดมทุน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และประธาน 
UHOSNET  
    3) ควรเรงพิจารณาหาแนวทางในการ
แกไขปญหาอาจารยแพทยที่กําลังจะเรียนจบ
กลับมา แลวไมมีที่ทํางาน 
    4) ควรสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือ          
ผูที่ เกี่ยวของในการผลิตบุคลากรรองรับ
โรงพยาบาล ไดรับทราบความเคลื่อนไหว           
ในการดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือและ
ความสอดคลองในการดําเนินการ และเรง
ดําเนินการอยางจริงจังเพราะเปนเรื่องใหญ  
มีรายละเอียดมาก ตองวางแผนใหครอบคลุม 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยใชระยะ
เวลานานในการผลิต และตองใชเวลาในการ
เชิญชวนบุคลากรใหมาอยูที่มหาวิทยาลัยฯ 
    5) ควรเรงทําความเขาใจความหมายของ
โรงพยาบาลจําลอง ใหคนทั่วไปเขาใจตรงกัน  
แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล จํ า ล อ ง             
เปน Interprofessional Education ของ    
4 สํานัก วิชา คือ แพทยศาสตร  พยาบาล
ศาสตร  เภสัชศาสตร และสหเวชศาสตรฯ   
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในดานตาง ๆ  
รวมกันอยางจริงจังเพื่อใหเปนรูปธรรมโดยเรว็  
ไม ค วร ให สํ า นั ก วิ ชา ใ ดสํ า นั ก วิ ชาห นึ่ ง
ดําเนินการโดยลําพัง  ประกอบกับในปจจุบัน
ยังขาดระบบ/กลไกในการสรางโรงพยาบาล
ดังนั้น ควรรวมกันทําความเขาใจและทําความ
ตกลงในการจัดทําหลักสูตร เพื่อบูรณาการให
สําเร็จทันรองรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัฯ 

 

4. ความเปนสากล 
    1) ในกระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สูสากลนั้น นอกจากจะมีแผนงาน/กรอบ
แนวทางของสวนวิเทศสัมพันธแลว จะตองมี
แผนงาน/กรอบแนวทางในระดับสํานักวิชา
และหนวยงานอื่น ๆ ดวยเพื่อใหครอบคลุม
ครบถวนในทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  คณาจารย  และ 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ดังนี้ 
     1 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น
ภาษาตางประเทศ การสื่อสารและศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช
งบพัฒนาวิชาการ  ชุดโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปน
สากล  โครงการพัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาและโครงการคาย
เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาในตางประเทศโดยใช
งบยุทธศาสตร   รวมถึงชุดโครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนโดยใชงบประมาณแผนดิน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ครบถวนในทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่ เกี่ยวของกับนักศึกษา คณาจารย และ
บุคลากร ดังนั้นควรพิจารณากําหนดแผนงาน 
ทิศทาง และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการเขาสู 
“ความเปนสากล” ในระยะ 4 ถึง 5 ป
ขางหนาเพื่อจะไดดําเนินการตามแผนงาน
ดังกลาว และสามารถติดตามผลตามตัวชี้วัด 
ที่ กํ า ห นด ไ ว ใ นแ ต ล ะ ป  ร ว ม ถึ ง นํ า ไ ป
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได   
    2) สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให
ความสําคัญ รวมถึงเรงรัดการดําเนินการ          
เปนพิเศษในระยะนี้ คือ การเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 

     2) แผนการพัฒนาบุคลากร และการสงเสริมและพัฒนา
พนักงานสูความเปนสากล 
     3 ) กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ด า น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาตางประเทศ 

5. การพัฒนาองคกรและบุคลากรซึ่งมีผูที่มี
ส วนเกี่ ยวของหลายส วน เชน ส วนการ
เจาหนาที่  หนวยพัฒนาองคกร สวนแผนงาน 
และสวนสงเสริมวิชาการ  มหาวิทยาลัยควร
เนน ให ทุ กฝ ายที่ เ กี่ ยวข อ ง   บู รณาการ              
การดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด          
การกําหนดแผนงาน การดําเนินงาน การใช
งบประมาณและการติดตามประเมินผล           
การดําเนินงานอยางใกลชิด 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ดังนี้ 
     ๑) แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตรป 2558-
2560 ประกอบดวย 5 แผนงานซึ่งผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 
2558 ดังนี้ 
          ๑ . 1 )  แผน ง าน เ ส ริ ม ส ร า ง ส มร ร ถนะอง ค ก ร 
(Organization Competency) 

1.2  แผนพัฒนาผูนํา (Leadership) 
          1.3  แผนพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ (General 
Management ) 
          1.4) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality 
of  Work life) 
          1.5)  แผนพัฒนาความรู/ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตามสายงาน (job Knowledge /Job Skill) 
      ๒) การจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหมีความเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการรวมกัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน 
“องคกรเปยมสุข สมรรถนะสูง” 

6. การพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเรื่องที่
ละเอียดออน ตองการการมีสวนรวมและความ
เขาใจจากทุกภาคสวนภายในองคกรอยาง
ทั่วถึง โดยจําเปนตองใหทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมคิด  และรวมใหความเห็นตั้งแตเริ่มตน         
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
และทําใหเกิดความรูสึกเปนผูที่รวมพัฒนา  
การสื่อสารและกระบวนการสรางการมีสวน
รวมภายในองคกรจึงเปนเรื่องสําคัญอยาง
ยิ่งยวด มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องนี้
ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร
อยางตอเนื่อง 

 
 

7.  ควร เปลี่ ยนรูปแบบการนําส งรายได             
คาหอพักจากเดิมนําสงรายไดทั้ งหมดให
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปนนําสงรายไดหัก
คาใชจายทั้งหมด กําไรที่ไดมาบางสวนเก็บไว  
เพื่ อ นํ า มาพัฒนาห อพั ก ให เ ป น ไป ตาม
ยุทธศาสตรและสวนที่เหลือนําสงมหาวิทยาลัย  
ซึ่งวิธีการเบิกจายตามที่คณะกรรมการฯ เสนอจะ
ชวยใหการจายเงินเพื่อพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย
เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
ชวยปลู กฝ งบุคลากรและนักศึ กษาให มี
จิตสํานึกในเรื่องการประหยัด และการดูแล
รักษาทรัพยสินที่มีอยู โดยพฤติกรรมเหลานี้
เปนปจจัยที่สําคัญและมีผลในการขับเคลื่อน
ใหพันธกิจเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
เจตจํานงของฝายบริหาร 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
     1) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหอพัก
นักศึกษาในระบบ MIS    
     2) จัดทําประกาศ เรื่อง เชิญชวนผูสนใจยื่นขอเสนอเปน
ผูประกอบการที่มีขอเสนอรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยฯ  
     3) แตงตั้ งคณะกรรมการบริหารทรัพยสินเพื่อดูแล
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยในการใชพื้นที่และทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยไดมผีลการดําเนินงาน ดังนี ้
    1) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของกองทุนหอพัก
นักศึกษา ในระบบ MIS  ยังมีผลการดําเนินงาน รายไดต่ํากวา
คาใชจาย 
    2) หนวยงานเอกชน สนใจสอบถามและเขามาดูพื้นที่จริง
เ พื่ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยมีแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) การปรับปรุงหอพักดานกายภาพใหเหมาะสมและนาอยู 
    2) ศึกษาเพื่อปรับการดําเนินงานของหอพักนักศึกษาจาก
การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่น ๆ 
    3) จัดโครงการตางๆ เพื่อเอื้อใหหนวยงานเอกชนมาลงทุน           
ในมหาวิทยาลัย เชน โครงการพบผูลงทุน  เปนตน 

8 .  เนื่ อ ง จ ากมหาวิทยาลั ย มี พื้ นที่ ม า ก                
การสรางหอพักอาจจะสรางในแนวราบ                
(มีจํานวนชั้นนอย) แทนที่จะสรางในแนวตั้ง 
(มีจํานวนชั้นมาก) เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายในการกอสราง หรืออาจจะอนุญาต
ใหเอกชนเขามาลงทุนสรางหอพักในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานในขอ 8 นี้ ผนวกไว
ในขอ 7 ขางตนแลว 

9. มหาวิทยาลัยควรวางแผนในดานการ
พัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนทีมงานเพื่อ
ไดชวยดําเนินการในภารกิจหรือโครงการ         
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตรที่วางไว      

   มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 
(General Management)  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนวยงานและโครงสรางการบริหารจัดการ  
ของศูนย สวน หนวย เปนลําดับ จึงมีแผนฝกอบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และเพื่อความกาวหนา 



85 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
 ในอาชีพ (Career path) ตอไป ในระดับสํานักวิชามีผูบริหาร

ระดับหัวหนาสาขาวิชา หลักสูตรมีแผนพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการเชนเดียวกัน 

10. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญ
กับการจัดระบบ กลไก หรือชองทางในการ
สื่อสารภายในองคกรที่เปนเอกภาพมากขึ้น 
และสามารถใหขอเท็จจริง ในเรื่องตาง ๆ แก
ประชาคมของมหาวิทยาลัยไดอย างทัน
เหตุการณ 

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
    1) การสื่อสารทางเว็บไซต  ไดแก ระบบการสื่อสารภายใน 
Intranet และอธิการบดีบอกกลาว 
    2) การสื่อสารทาง Social Network ไดแก Facebook 
และ YouTube 
    3) การสื่อสารโดยตรงกับประชาคมวลัยลักษณ ไดแก
อธิการบดีพบปะประชาคมวลัยลักษณ 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยสวนประชาสัมพันธไดดําเนินการ  
ตามแผนงานภายใตโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
และภายนอกองคกร “Walailak Channel” 

11. มหาวิทยาลัยกําลังจะกาวเขาสูปที่ 22 
ดังนั้น ควรพิจารณากําหนดเอกลักษณและ 
อัตลักษณที่ชัดเจนและสิ่งที่เปนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมาก
เพราะจะเปนจุดสรางภาพลักษณในเชิงบวก
ของมหาวิทยาลัย  และถือเปนเรื่องที่สําคัญ          
ที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศและ
ประสบความสํ า เ ร็ จ   ร วมถึ ง จะนํ าพ า
ยุทธศาสตร ที่ ม หา วิท ยาลั ยตั้ ง ไ ว ไ ปถึ ง
จุดมุงหมายไดในที่สุด  
 
 

คานิยมหลกั/วัฒนธรรมองคกร ของมหาวิทยาลัย คือ  
W = Wisdom  มุงสูปญญา 
A = Advancement  ล้ําหนาสราง  สิ่งใหม 
L = Loyalty  มอบใจใหองคกร 

     A = Altruism  เอื้ออาทรตอผูอื่น 
I = Integrity  ยืนบนฐานความซื่อสัตย 
L = Lean  กะทัดรัด เดนชัดในคุณคา 
A = Accountability  ตรวจตราความรบัผิดชอบ 
K = Knowledge  ใฝรูรอบ มอบแบงปน 

สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) 
- มุงเนนผลสําฤทธ์ิ (Achievement Orientation) 
- การสรางสิ่งใหม(Creativity) 
- การบริการที่ดี(Service Mind) 
- การสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ(Communication Skill) 
- การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

การขับเคลื่อนพฤติกรรมปฏิบัติอันเปนอัตลักษณของบุคลากร
อั นนํ า ม าสู ค ว าม เ ป น เ อกลั กษ ณ ขอ ง มห าวิ ท ย าลั ย 
ผานโครงการรางวัลขวัญใจมหาชน คน มวล. เพื่อคนหาบุคคล 
หนวยงานตนแบบ ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 
 เพื่อเปนแบบอยางของพฤติกรรมตามคานิยม อยางไรก็ตาม
พฤติกรรมปฏิบัติดังกลาวมีความเปนเอกัตบุคคลดวยนั้น  
หนวยพัฒนาองคกรพยายามผลักดันใหเกิดพฤติกรรมคานิยม
ผานกลุมแกนนําตาง ๆ ขององคกร อาทิ แกนนํานักสรางสุข
องคกร  แกนนําวัฒนธรรมองคกร  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
 ชมรมกิจกรรมตางๆเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและ

ขับเคลื่อนคานิยมตางๆ มาอยางตอเนื่อง ตลอดจนสอดแทรก
คานิยมดังกลาวในกิจกรรมปฐมนิเทศ เรียนรูรวมกันสราง
สัมพันธ มวล.  กิจกรรมปใหม/กีฬาสี ฯลฯ 

1 2 .  ก ร ณี ที่ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภาฯ ไดแตงตั้งขึ้น
ไดมีมติที่ประชุมหรือใหขอเสนอแนะถึง
แนวทางในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนิน 
การตามมติที่ ป ระชุมและขอ เสนอแนะ
ดังกลาว  และรายงานผลความคืบหนาในการ
ดําเนินงานในเรื่ องนั้น ๆ ใหสภาฯ และ
คณะกรรมการที่สภาฯ แตงตั้งพิจารณาหรือ
รับทราบอยางตอเนื่อง และจากการติดตาม
ความกาวหนาของโครงการสําคัญที่มีผล 
กระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ นั้น  
คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในภาพรวม 
ดังนี้  
    1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ซึ่ง เปนการ
กําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย แลวจึง
กําหนดและออกแบบกิจกรรมและโครงการ
ยอยเพื่อรองรับการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายเหลานั้นตอไป 
    2)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทํ า
โครงการสําคัญเหลานี้ในรูปแบบการเขียน
โครงการใหญที่มีการกําหนดหลักการและ
เหตุ ผล  กํ าหนดวัตถุป ระสงคที่ ชั ด เ จน  
กําหนดเปาหมายการพัฒนา  กําหนดตัวชี้วัด
แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ที่ ชั ด เ จ น  กํ า ห น ด
ผู รั บผิดชอบที่ ชัด เจนทั้ งผู รั บผิดชอบใน
สวนกลางและผูรับผิดชอบจากสํานักวิชา 
(หากจําเปน)  
    3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณามอบหมาย
ใหมีผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะในการติดตาม 
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสําคัญ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
    1) มหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานไดรายงานผลการ
ดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ที่สภาฯ ใหความสําคัญ โดยมี
การรายงานผลการดําเนินงานใหทราบตามที่สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยไดแจงมาอยางตอเนื่อง 
    2) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการบรรลุผล
สัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร และเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร รวมถึงกําหนดกลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมและ
โครงการยอยไวในแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2558-2560 
     3 )  มห า วิ ท ย าลั ย โ ดย ส ว นแผ นง า น ได ป รั บ ป รุ ง              
การดําเนินงานโครงการสําคัญที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ    
โดยจัดใหมีการดําเนินการในลักษณะของการบริหารจัดการ
โครงการที่ชัดเจนขึ้นตามประเด็นขอเสนอแนะ กลาวคือ มีการ
เขียนโครงการใหญที่กําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
กิจกรรม งบประมาณ เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
     4) อธิการบดีไดมอบนโยบายแกทีมบริหาร (รองอธิการบดี 
และผูชวยอธิการบดี) ในการกํากับติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสําคัญที่สภาฯ ใหความสนใจ 
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รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
อยางเขมขนและเปนผูรายงานความกาวหนา
แล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นต อ อ ธิ ก า ร บ ดี  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ฯ  ต ล อ ด จ น บุ ค ค ล แ ล ะ
คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การบูรณาการการดําเนินงาน การบูรณาการ
ขอมูล การกํากับทิศทางการดํา เนินงาน 
เพื่ อ ให เ กิ ดป ระสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด ในกา ร
ขับเคลื่อนโครงการสําคัญของมหาวิทยาลัยให
เกิดประโยชนสูงสุด 
    ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีความหวงใย 
ในเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอก
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องอบายมุข และสิ่งยั่วยุ
ตาง ๆ  รวมถึงปญหาการจราจร (ทางเขา 
และทางออกของมหาวิทยาลัย) โดยเฉพาะ
หลังจากที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยได
เปดใหบริการแลว ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความ
มั่นใจวาโรงพยาบาลฯ จะทําใหเกิดแหลง
ชุมชนใหมขึ้นมาในอําเภอทาศาลาอยาง
แนนอน 

 

13. การดําเนินการโครงการที่สําคัญและมี
ผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
ที่มีขนาดใหญ  รวมถึงประเด็นที่สภาฯ ให
ความสนใจหรือมีความหวงใย เชน ศูนย
การแพทย   การพัฒนาสูความเปนเมือง
มหาวิทยาลัย  และความเปนสากล  เปนตน  
นอกจากมหาวิทยาลัยไดใชกลไกการแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
แลว มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในลักษณะ
ของการบริหารจัดการโครงการ ( Project 
Management) ที่ชัดเจน กลาวคือ จะตองมี
องคประกอบยอยของโครงการที่ครบถวน
สมบูรณ เชน  มีแผนงาน มีงบประมาณ                
มีตัวชี้วัด  มีผูรับผิดชอบ มีระยะเวลาในการ
ดําเนินการ มีการรายงานผล  เปนตน 
 

ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดนํ าขอ เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ในประเด็นตาง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
เพื่อใหโครงการและประเด็นตาง ๆ ดังกลาว บรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว อยางเปนรูปธรรม 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 

รายละเอียดจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
14. สืบเนื่องจากในชวงเวลา 2 ถึง 3 ป 
ที่ผานมา คณะกรรมการฯ เคยไดเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ 
เชน ความถูกตองในการอางอิงกฎหมาย  
ก า ร ยึ ดห ลั ก ค วาม เ ป น อิ ส ร ะ ใน ฐ าน ะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน รวมถึง
การจัดหมวดหมู ของระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศดังกลาวใหชัดเจนและครอบคลุม          
ทุกดานหลัก  ซึ่ งมหาวิทยาลัยไดแต งตั้ ง
คณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับขึ้นมาตั้งแตปงบประมาณ 2556 
แตจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2557 แลวยังไมมี
ความคืบหนาในการดําเนินการเรื่องนี้  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการในเรื่อง
นี้อยางจริงจังและควรดําเนินการในลักษณะ
ของการบริหารจัดการโครงการเนื่องจากเรื่อง
นี้มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้    
      1) ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 โดยจัดประชุมคณะทํางานฯ  
เพื่อพิจารณา (ราง) ระเบียบฯ ประกาศตาง ๆ  ซึ่งอยูระหวาง
การปรับแกไข 
      2) มหาวิทยาลัยอยูระหวางการศึกษาและปรับปรุง
ระเบียบฯ ที่ใชอยูใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

ความเห็นของฝายบริหาร 
ตอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  
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  ระบบเครือขายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีการพัฒนาในระยะแรกเปนจุดเริ่มตนที่ดี 
ที่จะสรางระบบ MIS ซึ่งสมบูรณในอนาคต ระบบดังกลาวจะชวยลดภาระงานที่ตองใชกําลังคนทําซ้ํากันอยาง
ไมจําเปนลง อีกทั้งขอมูลทั้งระบบจะตรงเปนหนึ่งเดียวกัน  
  นอกจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยไดผลิตออกไปนั้นเปนจํานวน
มากกวา 15 รุนแลวนั้น เริ่มจะมีผลสะทอนกลับเชิงบวกจากเสียงของผูใชบัณฑิต ไมวาจะเปนเรื่องของอัตลักษณ
ของบัณฑิตวลัยลักษณ ที่มีความอดทนสูงาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม แมวาในมุมของความเขมแข็งและความ
เกงดานวิชาการอาจจะยอหยอนไปบางแตในภาพรวมของบัณฑิตวลัยลักษณก็สามารถทํางานในลักษณะที่เปน
ผูนําเชิงวิชาการอยูบางในบางสาขาวิชา  
  สําหรับการวิจัยเพื่อการรับใชสังคมนั้น เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และภาคใตตอนบนวาความรูจากการวิจัยของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอบโจทย
ความตองการของสังคมไดเปนอยางดี มีศูนยความเปนเลิศที่สามารถใหผูที่สนใจเขามาเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
รวมถึงมีการขยายศูนยบมเพาะและศูนยวิจัยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอีกหลายศูนยในอนาคต ศูนยเหลานี้จะมี 
ความเขมแข็งเพียงพอที่จะเปนศูนยที่มีความเปนเลิศดานการวิจัยตอไป  
  สําหรับการพัฒนาอาจารยเพื่อการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น  มหาวิทยาลัยใหการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในดานนี้ และรวมถึงการพัฒนาดานอาเซียนอีกดวย จะเห็น
ไดวาทั้งผลงานวิจัย การรวมประชุมและนําเสนองานในตางประเทศ มีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนม 
ที่สูงขึ้นอีกดวย 
  ในสวนของการบริหารทรัพยสินที่เปนที่ดินทั้ง 9,000 ไร นั้น มีแนวโนมที่จะทํารายไดมาก
ขึ้นในอนาคต 
 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  
    

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยเผชิญประเด็นปญหาในเรื่องของความเสี่ยงในหลายประเด็น โดยเฉพาะ
เรื่องของศูนยการแพทยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีชองทางที่จะทําใหผูบริหารสามารถเห็นประเด็นของความ
เสี่ยงที่ชัดเจนถูกประเด็นในตลอดเวลา เพื่อบริหารความเสี่ยงเหลานี้ใหเปนระบบอยางเปนรูปธรรม 
ในประเด็นของเมืองมหาวิทยาลัยนอกจากจะตองมีการทําความเขาใจใหตรงกันทั้งประชาคมชาววลัยลักษณ
แลว ยังตองสรางสิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดภาพของเมืองมหาวิทยาลัยที่เปน
รูปธรรม ไมวาสถานที่ ซึ่งจะใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดตลอด 24  ช่ัวโมง หอพักนักศึกษาตองมีการพัฒนา
ใหมีลักษณะเปนกลุมกอน เพื่อสรางบริบทแหงการเรียนรูอยูอาศัยรวมกันทั้งการเรียนรูและการนํากิจกรรม  
ในการเปดตัวความเปนสากลนั้น มหาวิทยาลัยตองเริ่มจากการสรางหลักสูตรที่รองรับนักศึกษานานาชาติได 
เชน เริ่มจากหลักสูตรสองภาษาไปจนถึงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เปนตน ทั้งนี้ มุงหวัง
วาสิ่งเหลานี้จะเปนเรื่องกระทบเชิงพลวัตรที่จะทําใหการดําเนินการดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองปรับตัว

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

จุดเดน 

จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
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อยางเรงดวนตามไปดวย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยที่ออกแบบและตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาตั้งแตตน และมีการเรียนการสอนในระบบ 3 ภาคการศึกษา ดังนั้น ควรทํา
ความเขาใจในเรื่องนี้แกประชาคม เพื่อการยืนหยัดและดํารงไว ซึ่งสิ่งที่ไดตั้งไวตั้งแตตน ทั้งนี้ เมื่อเวลาผานไป
ถึงจะครบ 25 ป แนวความคิดอาจเปลี่ยนไปบางแตคงตองยึดหลักคิดเดิมไวใหคงได 
  ในปจจุบัน สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ฯ  หนวยงาน และพนักงานของมหาวิทยาลัยมี
ความเขาใจที่ไมถูกตองและชัดเจนตรงกันในคํานิยาม/คําจํากัดความของคําวา “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย”           
และ “ความเปนสากล”  ดังนั้น ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรไปพิจารณาใหคํานิยาม/คําจํากัดความ              
ของ “ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย” และ “ความเปนสากล”  และรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวา           
ควรกําหนดคํานิยาม/คําจํากัดความ  เพื่อใหทุกฝายไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนตรงกัน เชน            
“การเรียนการสอนแบบ Active Learning ” “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” เปนตน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัย              
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะไดติดตามผล
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวตอไป 
 

 
  ฝายบริหารไดพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2558 แลว เห็นวาเปนรายงานที่มีความถูกตอง สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง และเปนรายงานที่ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับผูบริหารจะนําไปใชประกอบการดําเนินงาน
ในปตอไปไดเปนอยางดี แมวาการเก็บรวบรวมขอมูลบางดานยังไมมีความคืบหนาหรือไมสามารถประเมินผลได 
ฝายบริหารจึงถือโอกาสในการติดตามและทําความเขาใจทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และใหการ
สนับสนุนการดําเนินการตอไป ในขณะเดียวกันการทบทวนตัวชี้วัดยังมีความจําเปน เพราะบางประเด็น 
ไมสามารถอธิบายเหตุผลการกําหนดตัวชี้วัดได และไมสามารถประเมินคาได 
  มหาวิทยาลัยเห็นดวยกับขอเสนอแนะทุกขอและจะดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะดังกลาว แมวาขอเสนอแนะบางประเด็นเปนเรื่องสืบเนื่องที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ชัดเจนในชวงเวลาที่ผานมา เพราะตองทําความเขาใจและหาแนวคิดรวมใหได ฝายบริหารขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของที่สนับสนุนการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงาน ทุกคน มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นวา ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลนี้ จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาตอไป 

 
 
 

 

ความเห็นของฝายบรหิาร ตอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายละเอียดประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตารางท่ี 6 
รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

 

1.  มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
1. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานการผลิต
บัณฑิต 
   1.1 นายจาง ผูประกอบการ ผูใชงานบัณฑิต : ดาน
คุณภาพของบัณฑิต  
   1.2 นักศึกษา : ดานคุณภาพการสอนของอาจารย  และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   1.3 อาจารย  : ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยนอยกวา หรือ    
            เทากับ 3.00 (นอยกวารอยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.01  - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.51  - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  4.01  - 4.50 
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยมากกวา  4.5๐ 
 

 
    1. ความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  ผูใชงานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2555  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  4.29 มีรายละเอียดดังนี้  1) ดานคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย  4.44  2) ดานความรู มีคาเฉลี่ย 4.25  
3) ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 4.26  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.29  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 4.21  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป
การศึกษา 2548 - 2554 
(ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 
    2. ผลการแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2557  ไดคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.19 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
    3. ในปการศึกษา 2557 ไมไดสํารวจความพึงพอใจของอาจารย 
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3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
- 

2. ความเชื่อม่ันของนักเรียนตอการมาศึกษาที่ มวล. 
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอใน มวล. 
ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ไมเพิ่มขึ้น  
ระดับ 2  เพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๐๑ - ๒.00 
ระดับ 3  เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๐๑ - ๔.00 
ระดับ 4  เพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๐๑ - ๖.00 
ระดับ 5  เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๖.00 

 
จํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1,379 คน และในป

การศึกษา 2558 จํานวน 1,459 คน ดังนั้นจํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอใน 
มวล. ในระบบโควตาเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 5.80 
(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการการศึกษา) 
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๙๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
    2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ 
admission (ในปการศึกษา 2557)  ไมเกิน 2 อันดับแรก 
โดยคิดเปนรอยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  รอยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  รอยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  รอยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกวารอยละ ๔๐.๐๐ 

 
     จํานวนนักเรียนประเภท Admission เขาสอบสัมภาษณทั้งหมด 425 คน และจํานวน
นักเรียนที่เลือก มวล. เปนอันดับ 1 และ 2 จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 41.65 

 
5 

 
1 
 

 
1 

3. รอยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มี ผู ท รงคุณวุฒิพิ จารณากลั่ นกรอง  (Peer  
Reviewed) ตอจํานวนคณาจารยประจํา และนักวิจัย
ทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  นอยกวา หรือเทากับ รอยละ ๓5.๐๐  
ระดับ 2  รอยละ  35.0๑ - 40.๐๐                 
ระดับ 3  รอยละ  40.0๑ - 45.๐๐               
ระดับ 4  รอยละ  45.0๑ - 50.๐๐   
ระดับ 5  มากกวารอยละ 50.00 

    ในปงบประมาณ 2558 มีงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer  Reviewed) รวมทั้งสิ้น 170 เรื่อง ตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 445 คน (อาจารยประจํา 443 คน และนักวิจัย 2 คน)  
คิดเปนรอยละ 38.20 ซึ่งเปนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยู
ในฐานขอมูล ISI/Scopus 73 เรื่อง  ฐานขอมูล Scopus  27 เรื่อง  ฐานขอมูล TCI 37 
เรื่อง และวารสารอื่น ๆ 33 เรื่อง   
 
 
 
(ผูใหขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

2 5 2 
 

4. จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในปงบประมาณที่ประเมิน ฯ                  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวนนอยกวา หรือเทากับ  2 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  3 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 3  มีจํานวน  4 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 4  มีจํานวน  5 ชิ้นงาน                                     
ระดับ 5  มีจํานวนมากกวา ๕ ชิ้นงาน 

    ปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน  7 คําขอ ไดแก 1) กรรมวิธีการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก 
จากแบคทีเรียสังเคราะหแสง 2 คําขอ 2) กลองจุลทรรศนเพื่อการเรียนการสอนชนิด
พกพา  3) กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดและการพัฒนาสูตรชาเขียวและสมแขกที่มีฤทธิ์ใน
การลดไขมันและน้ําหนัก 4) ชุดทดสอบวุนอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อ  
5) กรรมวิธีผลิตน้ําตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาลม
น้ํามันที่ผานการลดลิกนิน และ 6) ชุดวัดความเคนตกคางในไมแปรรูป 
(ผูใหขอมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต) 

5 2 2 



๙๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
5. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  นอยกวา รอยละ 8  
ระดับ 2  รอยละ 8 - 11.99                                     
ระดับ 3  รอยละ 12 - 15.99                                     
ระดับ 4  รอยละ 16 - 19.99                                     
ระดับ 5  ตั้งแตรอยละ  20 ขึ้นไป 

    ปงบประมาณ 2558 มีอาจารยประจํา จํานวน 443  คน มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รวมทั้งสิ้น  67 ชิ้นงาน  ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับรอยละ 15.12  
 
 
 
 
(ผูใหขอมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต และสํานักวิชา) 

3 3 1.8 

6. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการทาง
วิชาการ  
    6.1 งานอบรม  สัมมนา 
    6.2 งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 
    6.3 งานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
           และวิชาชีพ 
    6.4 งานถายทอดเทคโนโลยี   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยนอยกวา หรือ 
            เทากับ  3.00 (นอยกวารอยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย มากกวา 4.50 

      ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานบริการวิชาการ เทากับรอยละ 87.75 
(คาเฉลี่ย 4.39) 

1)  งานอบรม สัมมนา รอยละ 89.40 
2)  งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 86.04 
3) งานใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 88.84 
4) งานถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 86.70 
 
 
 
 
 

 
(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการวิชาการ  และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ และโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต) 
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๙๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยนอยกวา หรือ 
            เทากับ  3.00 (นอยกวารอยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ย มากกวา 4.50   
 

   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เทากับรอยละ 
93.30 (คาเฉลี่ย 4.67) 
 
 
 
 
 
 
(ผูใหขอมูล : โครงการอาศรมและวัฒนธรรม)   
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2.  มิติกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
    1.1 การบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ 1 ขอ       
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ 2 ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ 3 ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 4 ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 5 ขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
๑. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุ ง
หลักสูตรและปดหลักสูตรตามแนวทางของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. ทุกหลักสูตรมีการดํ าเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา หรือ องคกรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของดวย 
๓. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ งขอ ๑  และ ขอ ๒ ขางตน     
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๒ ผานเกณฑการประเมิน 5 
ขอแรก และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนดใน
แตละปทุกหลักสูตร 
 

 
    1. ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดจํานวน 
59 หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 33 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 26 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualification Framework in Higher Education) หรือ TQF สวนหลักสูตรที่ยังไมได
ปรับปรุงให เปนไปตามกรอบ TQF มีจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด ไดแก 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเวศวิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
และ  4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ปจจุบันหลักสูตรดังกลาว
นี้ไมไดเปดรับนักศึกษาแลว และเปนหลักสูตรที่อยูระหวางกระบวนการเสนอขอปดหลักสูตร  
    2. ในจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนเปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จํานวน 12 หลักสูตร ไดแก  
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  5) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  7) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  8) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
9) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม  10) หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต  11) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ และ  
12) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดย
หลักสูตรทั้งหมดนี้มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขององคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของ และมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดที่เปดสอน 
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๙๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ขางตน   
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๓ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑ 
การประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
๕. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ ๓๐ ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

    3. ในดานการกํากับมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรทั้งในกระบวนการเปดหลักสูตร
ใหม การปรับปรุงหลักสูตร และการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกดังนี้ 
  1) มีคณะกรรมการชุดตางๆ ทําหนาที่กํากับควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย  
  2) มีกํากับใหหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
สําหรับในปการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่ครบรอบการประเมินจํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) ซึ่งขณะนี้หลักสูตรดังกลาวไดประเมิน
หลักสูตรและเสนอตอสภาวิชาการแลว และอยูระหวางการจัดทําหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
  3) มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ทําหนาที่ตรวจประเมินการดําเนินการของ
หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ TQF ผานเกณฑ
การประเมินตามที่ สกอ. กําหนด สําหรับผลการประเมินตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ในรอบปการศึกษา 2557 พบวา ยังมีบางหลักสูตรที่
มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ TQF ไมผานเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 

 
 

 

    1.2 การจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

    1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร เริ่มตั้งแตการกําหนดแผนพัฒนายุทธศาสตรที่เกี่ยวกับพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning มีการจัดทําคูมือ/แนว
ปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตางๆ มีการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อทําหนาที่กําหนด
แผนงาน งบประมาณ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
เตรียมความพรอมคณาจารยและนักศึกษาในการเรียนรูเชิงรุก การประชุมวิชาการ “การ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนตน 
      2. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) และเมื่อหลักสูตรมีการเปดสอน มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยผูสอน
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๙๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๙๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ  ทั้งในและ
นอกหองเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หนวยงาน หรือชุ มชนภายนอกเข ามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการ เรี ยนการสอนและสนับสนุนการ เรี ยนรู 
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินฯ แตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

ทุกรายวิชาจัดทํา “รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3” โดยบันทึกผานระบบบริหาร
หลักสูตร (TQF) เปนประจําในทุกภาคการศึกษา แตทั้งนี้ บางรายวิชาที่ไมไดบันทึก มคอ.3 
ผานระบบบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนไดมีการจัดทํา มคอ.3 ในรูปแบบเอกสาร  
     3. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรู
จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกหองเรียน หรือจากการทําวิจัยผานกระบวนการสอนใน
รูปแบบตาง ๆ ในทุกหลักสูตร เชน การเรียนการสอนปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาดู
งานภายนอกสถาบัน การปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ (เฉพาะในกลุม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) การทําโครงงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ไดมีการเชิญผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก และอาจารยพิเศษ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพใหกับผูเรียน  
     4. มีการจัดสรรทุนวิจัยที่สงเสริมใหอาจารยผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยผูสอนสามารถใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นตอไป โดยสวน
สงเสริมวิชาการไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคณาจารยที่ไดรับทุนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยในชั้นเรียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  
     5. มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ผานระบบคอมพิวเตอรในทุกภาค
การศึกษา สําหรับผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 มีคาเฉลี่ยทั้ง 3 ภาคการศึกษา 
เทากับ 4.19 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละรายวิชาก็ยังพบวา มีบางรายวิชาที่ม ี
ผลการแสดงความคิดเห็นต่ํากวา 3.51  ทั้งนี้ทุกรายวิชาไดนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ)  
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการในขอ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการในขอ 1 และขอ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3  และขอ 4 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 
เกณฑ    
1. มีระเบียบ คูมือ คณะกรรมการ และแหลงปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
2. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา
และจัดใหมีการนําสงวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ใหกับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจ 
3. มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหลงปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 
และจัดหาสถานประกอบการใหม ๆ เพิ่มเติมอยู เสมอ
เพื่อใหมีจํานวนสถานประกอบการที่รวมโครงการใหเลือก
ไดหลากหลายและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
4 .  มี กา รปร ะ เ มินการปฏิบั ติ สหกิจศึ กษา  ทั้ ง โด ย
มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่รวมโครงการ    
ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งกอนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แตละป ตอผูบริหารของมวล. และตอสถานประกอบการที่
รวมโครงการ 

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยมีประกาศที่เปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจสําหรับอาจารยและ
นักศึกษา  รวมถึงไดจัดทําคูมือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 1,500 เลม เพื่อสรางความเขาใจดานสหกิจ ฯ 
จัดทําแฟมนิเทศงานสหกิจศึกษา จํานวน 1,500 เลม และสามารถจัดหาแหลงสหกิจ
ศึกษาไดตามจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ยื่นสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจ 
    2. จัดสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอน
ปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา สําหรับปงบประมาณ  2557 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มี
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 108 คน ผานการประเมิน จํานวน 
106 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 
320 คน ผานการประเมิน จํานวน 318 คน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 มีนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 550 คน ผานการประเมิน จํานวน 547 คน 
อีกทั้งไดจัดอบรมเตรียมความพรอมเสริมเพิ่มเติมใหแกนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 10 ครั้ง และไดเขาพบสถานประกอบการในประเทศ จํานวน 68 แหง เขาพบ
สถานประกอบการในตางประเทศ(มาเลเซีย) จํานวน 2 แหง เพื่อสรางความเขาใจและให
การดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่จําเปน   
    3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดดําเนินการจัดหาตําแหนงงานสหกิจศึกษาที่
สอดคลองกับวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ โดยทุกตําแหนงงานตองผานการรับรองคุณภาพ
งานจากสํานักวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวของ กอนประกาศใหนักศึกษาสมัครงาน โดยในภาค
ปการศึกษา 2557  มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 1,033 คน ในสถานประกอบการ 691 
แหง    
   4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ  โดยกําหนดใหมีการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ 1) อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษา
สหกิจศึกษา 2) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และ 3) นักศึกษาประเมินตนเอง  
    5. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดนําขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในแตละปมาสังเคราะห เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรวมกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องและทันทวงที  ปงบประมาณ 2558 ไดจัดรับ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร  เพื่อจัดทําโครงการพิเศษเสริมสรางความพรอมใหกับ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
นักศึกษา และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  ประกอบดวยโครงการคายเตรียมความพรอม
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย
นิเทศสหกิจศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรูกสนปฏิบัติสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในกลุมประเทศอาเซียน  และรวมมือกับสํานักงาน 
สหกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟค รับเปน Host University ใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ  
(ผูใหขอมูล : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

1.4 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ หรือ 4 ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ขอ 
เกณฑ  
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส ง เ สริ มผลการ เ รี ยนรู ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
๒. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 
๓. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําเอาความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ 
โดยนักศึกษา อยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญา
ตรี  และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรม ตอไปนี้     
   - กิจกรรมวิชาการที่ส ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

    1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ดาน 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2. มหาวิทยาลัยนํานักศึกษาเขารวมโครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานประกันคุณภาพ
และสามารถนําไปใชเพื่อบริหารจัดการโครงการได โดยใหมีการประกวดผลงานโครงการที่
ดําเนินการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งนักศึกษามวล. ไดรับรางวัลจากการสงผลงาน
เขาประกวด 2 รางวัล  รวมทั้งไดรวมกับสวนสงเสริมวิชาการจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการใหความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา  
    3. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมใหครบตามวงจรการ
บริหารจัดการโครงการ (วงจรเดมมิ่ง : PDCA) เริ่มตั้งแตการเขียนโครงการและแผน
ดําเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ โดยมีการระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
นั้น ๆ  ตลอดจนระบุแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการจากผลการประเมินครั้งที่ผานมา                            
    4. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนใหนักศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมภายใตการดําเนินงานของ
กลุมกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 1) การดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารองคการนักศึกษา 
2) การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 3) การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาชมรม
ประดูอาสาพยาบาล 
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๑๐๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   - กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการรายงานผล
ความคืบหนาในการปรับปรุงตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

      สนับสนุนใหนักศึกษามีการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน และมีการจัด
กิจกรรมรวมกัน ไดแก 1) สนับสนุนชมรมประดูอาสาพยาบาลฯ เขารวมโครงการสาน
สัมพันธเครือขายเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ชิงถวยพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข โดย ม.
วลัยลักษณไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  2) สงนักศึกษาเขารวมการประชุมรวมกับ
เครือขายในวาระตาง ๆ 3) รวมกับสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคใตจัดโครงการคาย
เรียนรู และเผยแพรโครงการพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยเปนแมขายเพื่อขับเคลื่อน
โครงการ  4) เปนเจาภาพจัดประชุมประเมินคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต เขารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
    5. มหาวิทยาลัยไดประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ดําเนินการดังนี้ 1)รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกรอบ 6 เดือน  2) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามภารกิจ ผลงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาในที่ประชุมหนวยงาน และ 3) การประเมิน 
ผลงานตามเกณฑตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
     6. มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแผนงานเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยมีการรายงานผลตอผูบริหารผานที่ประชุมหนวยงาน เชน การพัฒนาปรับปรุง กติกา
และขอตกลงในการดําเนินกิจกรรมโครงการตอนรับนักศึกษาใหม เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปในทางสรางสรรค  เปนตน 
 (ผูใหขอมูล : สวนกิจการนักศึกษา) 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัย และงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ หรือ ๓ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ ขอ หรือ ๕ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ขอ หรือ 8 ขอ 
 

    1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย   
    2. ไดบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดย
กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของคณาจารย ทั้งในรูปแบบของการรวมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย หรือ
การศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษา รวมทั้งจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุน
โครงการของนักศึกษาปริญญาตรีใหมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อนําไปสูการนําเสนอผลงานในงาน 
 

5 
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๑๐๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
เกณฑ   
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับ
การจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัย
และงานสรางสรรค 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตามอัตลักษณของสถาบัน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้       
   ๑) หองปฏิบัติการวิจัย ฯ หรือหนวยวิจัย ฯ หรือศูนย
เครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ฯ   
   ๒) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย ฯ   
   ๓) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัย ฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  เปนตน 
   ๔) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี  
ศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือ ศาสตราจารยรับ เชิญ 
(Visiting Professor)  เปนตน 
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และ
ขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัย ของสถาบัน 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร างงานวิจัย  บนพื้นฐาน 

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสงเสริมความรูดาน
การวิจัยแกนักศึกษา โดยสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารับฟงการบรรยาย สัมมนา เกี่ยวกับ
ผลความกาวหนาในงานวิจัยของคณาจารยทั้งจากภายในและตางประเทศ  และจัดใหมีเวที
การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการ วลัยลักษณวิจัย  เพื่อให
นักศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย และนําไปสูการเผยแพรผลงาน 
ในระดับนานาชาติ 
    3. ไดพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค  โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุมวิจัย หนวยวิจัย และศูนยวิจัยความเปนเลิศ  เพื่อใหนักวิจัยรุนใหมไดเขา
มารวมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  มีคณะกรรมการที่ใหความชวยเหลือในการเตรียมตนฉบับ
บทความวิจัยที่เปนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปเสนอในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ  สําหรับการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัย  มหาวิทยาลัยไดใชจรรยาบรรณนักวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) เปนแนวทางในการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย  มีระเบียบมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ วาดวยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย พ.ศ. 2549 รวมทั้งแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  และแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช
สัตวทดลอง เพื่อเปนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารยและนักวิจัย  ตลอดจนผูที่
เกี่ยวของทุกคน 
    4.  ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประ
ประเภทตาง ๆ ดังนี้  
    - ทุนอุดหนุนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท 
    - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม  10 โครงการ งบประมาณ 
939,200 บาท  
     - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุงเปายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 3 โครงการ งบประมาณ 
570,000 บาท  
     - ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย 6 กลุม งบประมาณ 600,000 บาท  
     - ทุนสนับสนุนหนวยวิจัย 15 หนวย งบประมาณ 4,000,000 บาท  
     - ทุนสนับสนุนศูนยวิจัยความเปนเลิศ 4 ศูนยวิจัย งบประมาณ 2,000,000 บาท  
     - ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)  11 ทุน       



๑๐๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     - ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการของนักศึกษาปริญญาตรี  36 โครงงาน 
งบประมาณ 365,903 บาท  
     - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 1 ทุน งบประมาณ 420,000 บาท  
    นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2558 ไดมีการพิจารณาประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกโดยสนับสนุนเฉพาะนักวิจัยชาวตางประเทศ เพื่อใหสามารถสรางผลงานวิจัยที่
เชื่อมโยงกับตางประเทศ  และเพิ่มประกาศทุนประเภทใหม คือ ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภท 1 สํานักวิชา 1 ชุดโครงการ 
     5.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรค ตามอัตลักษณของ
สถาบันดังนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สนับสนุนหองปฏิบัติการวิจัยโดยผานศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการจัดบริการวิชาการดานการสอนปฏิบัติการวิจัยและ
พัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ  และบริการวิชาชีพ  

5.2 มหาวิทยาลัยมีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเปนแหลงคนควาและ
ใหบริการขอมูลสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเอกสาร วารสารทางวิชาการ  
สื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท  ฐานขอมูลการวิจัยออนไลนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     
นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยในดาน
แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก และมีสํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เปน
หนวยงานที่ใหคําปรึกษาและบริการในเรื่องทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ 

5.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคลังขอมูลงานวิจัยโดยออกแบบและจัดทําระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเก็บขอมูลสารสนเทศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พรอมทั้งมีการนําขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5.4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค  โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการประจําป เปนตน 
    6. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให
ผูทําวิจัยสงรายงานความกาวหนาของโครงการทุก 6 เดือน มีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูพิจารณาความกลั่นกรองกาวหนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่
ไดกําหนดไวในสัญญารับทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมิน



๑๐๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการวิจัยและพัฒนาทราบทุก 6 เดือน ในสวนของคุณภาพผลงานวิจัย กําหนดให
ผลงานวิจัยทุกเรื่องตองผานเกณฑการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ  สําหรับการสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคอัตลักษณของสถาบัน  มีศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯ ติดตามและ
ประเมินผลในดานหองปฏิบัติการวิจัยและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย  โดยมีการ
ตรวจติดตามการทํางานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) (External 
Audit) ปละ 1 ครั้ง สําหรับการใหบริการวิเคราะหทดสอบ การตรวจ ติดตามภายใน 
(Internal Audit) ปละ 1 ครั้ ง มีแผนการเขาร วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 
(Proficiency Testing : PT) ประจําป  และไดสํารวจขอคิดเห็นประจําป 
    7. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสรางสรรคมาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ใหสอดคลองและอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น 
    8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันใหเกิดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) ที่
ครอบคลุมทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาในชุมชน  ซึ่งมีระบบและกลไกในการ
ทํางานที่ชัดเจน  โดยการหนุนเสริมชุมชนดวยงานวิจัย พัฒนาและบริการบนฐานความรู
ของมหาวิทยาลัย และไดสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและแหลงทุน
ภายนอก  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการเปนแมขายเครือขายการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใตตอนบน  
(ผูใหขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก
สังคม      
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ขอ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ขอ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ขอ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๔ ขอ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๕ ขอ  

    1. มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการวิชาการ ไดพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
ภารกิจบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย  โดยไดจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานบริการวิชาการ สําหรับใหผูดําเนินงานบริการวิชาการบันทึกขอมูลการใหบริการใน
ระบบ  เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการใหบริการที่เปนปจจุบัน เปนประโยชนให 
ผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ทันตามความตองการ ได เพิ่มระบบ
ฐานขอมูลที่เครือขายบริการวิชาการภายนอกไดขอการสนับสนุนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 
ไดจัดทําโครงการเชื่อมโยงเครือขายบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ไดออกพบปะ
พูดคุยกับสํานักวิชาและหนวยงานสนับสนุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสรางความสัมพันธและ

5 
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๑๐๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
เกณฑ  
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับ 
การเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับ 
การวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง
ตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ 

ความรวมมือที่ดีในการประสานการดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคมรวมกัน  รวมทั้ง
ไดดําเนินงานสนับสนุนการสรางความรวมมือกับเครือขายตาง ๆ เพื่อพัฒนาการบูรณาการ
ความรวมมือกันในการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
รวมกับภาคีความรวมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดเผยแพรบริการ
วิชาการทางดานสื่อทั้งโทรทัศนและวิทยุ   
    2. ไดบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยอาจารย 
ที่ปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคมไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการวิชาการไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ         
    3. ไดบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ซึ่งมีโครงการบริการ
วิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ    
    4. ไดประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  ซึ่งไดกําหนดเปนตัวชี้วัดในโครงการ และจะรายงานผลการ
ดําเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   5. ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม  
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง 
ตอผูบริหาร  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ   
(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการวิชาการ) 

4. การพัฒนาระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ ปฏิบัติได ๑ ขอ 
ระดับ ๒ ปฏิบัติได ๒ ขอ  
ระดับ ๓ ปฏิบัติได ๓ ขอ   
ระดับ ๔ ปฏิบัติได ๔ ขอ 
ระดับ ๕ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
เกณฑ 
๑. มีระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว  โดยมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานในระยะยาว  และกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําป  ซึ่งไดดําเนินการใหเกิดผลงานตามแผนงานและสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง   
    2. การดํ าเนินงานดานการบูรณาการงานทะนุบํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
การเรียนการสอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดจัดประชุมคณะกรรมการประจําอาศรม
วัฒนธรรม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และวางแผนการ
ดําเนินงาน โดยไดมีการกระตุนใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรม/งานโครงการตาง ๆ ดานศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้น และมีการจัดทําโครงการ
เฉพาะเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู และพัฒนาทักษะทางวิชาการแกนักเรียน  นักศึกษาอยาง
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๑๐๕ 
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๑๐๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
๒. มีการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง
ตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ 

ตอเนื่อง การสงเสริมใหมีการสืบทอดมรดกการแสดงพื้นบานภาคใต และไดดําเนินการจัด
กิจกรรมตอยอดในเชิงการจัดใหมีเวทีการประกวดแขงขันดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
หลากหลายและตอเน่ืองเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาทักษะและฝมือของนักศึกษา
และเปนการสรางแรงจูงใจในการกระตุนใหเยาวชนสนใจและเล็ง เห็นคุณคาและ
ความสําคัญในมรดกดานศิลปะและวัฒนธรรม และนําความรูจากหองเรียนมาฝกพัฒนา
ทักษะในเวทีการประกวดแขงขัน ตลอดจนการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาใหเปนคนดีของสังคม โดยการจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา และบุคลากรอยางตอเน่ือง  
    3. การดําเนินงานดานการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย 
โดยผลงานที่ปรากฏเดนชัด คือ การประสานงานกับสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการสงเสริมภูมิปญญาภาคใต : การ
รักษาสุขภาวะชุมชนดวยสมุนไพรในภาคใต เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับปราชญ
สมุนไพร และจัดทําเปนระบบฐานขอมูลและสื่อสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพร 
    4.  ในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดจัดทําแบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม และนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนางานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง    
     5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการ
ปรับปรุงตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ  
(ผูใหขอมูล : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ) 

5. ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16)   
เกณฑการใหคะแนน 
๑. ปฏิบัติได ๑ ขอ 
๒. ปฏิบัติได ๒ ขอ  
๓. ปฏิบัติได ๓ ขอ   
๔. ปฏิบัติได ๔ ขอ 
๕. ปฏิบัติได ๕ ขอ 
เกณฑ 

    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่งผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแลว คือ “บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน เกงดาน 
ศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม (Walailak Graduates Have Practical 
Intelligence, Adversary Quotient, Liberal Arts Perspective and Technology 
Competence, All Integrated With High Moral) ”  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2558-2560 ที่ไดกําหนดพันธกิจยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ  กลาวคือ พันธกิจสรางบัณฑิตคุณภาพ  โดยมีประเด็นยุทธศาสตรและ 
กลยุทธที่เกี่ยวของ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิต
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๑๐๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
๑.  มีการกํ าหนดกลยุทธและแผนการปฏิบั ติ งานที่
สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภา มวล.  
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
๓. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชน
และ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 
 

ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธที่  1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน และ 
เปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ  กลยุทธที่ 2 สรางระบบและ
กลไกการประกันสมรรถนะและสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน  
      2. มหาวิทยาลัยไดสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร ภายใตระบบการ
บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนี้  1) การจัดการเรียนการสอน มีการจัด
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถทั้งศาสตรและศิลป มีคณาจารยในสํานักวิชา
ตาง ๆ ที่ถายทอดองคความรูใหแกผูเรียน และมีเทคนิคการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในรูปแบบตาง ๆ โดยมีหนวยงานสนับสนุนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอน  2) การฝกประสบการณทางวิชาชีพ มีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  3) การจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสวนกิจการนักศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหได
คุณลักษณะตามอัตลักษณที่กําหนด  และมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณเปนหนวยงาน
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานักศึกษาในดานดังกลาวรวมดวย รวมทั้งยังไดมีการริเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะ 5 ดานของนักศึกษา การทดสอบสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษ  การทดสอบสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทดสอบ
สมรรถนะดานทักษะสากล  การทดสอบสมรรถนะดานการจัดการ  การทดสอบสมรรถนะ
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแบบทดสอบให
สามารถวัดผลไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
     3.  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆที่จะสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหม ี
อัตลักษณ  1) ดานการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีความรูคูการปฏิบัติ ศูนยสหกิจศึกษา
ประเมินความพึงพอใจในดานหลักสูตรสหกิจศึกษา กระบวนการการจัดสหกิจศึกษา ผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานจริง และการสรางโอกาสตอยอดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการจากทั้งนักศึกษา  อาจารย และสถานประกอบการ  2)  ดานการจัดปจจัยเอื้อ
ที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถทั้งในดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี 
สวนสงเสริมวิชาการรวมกับศูนยคอมพิวเตอรไดมีการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานตาง ๆ   



๑๐๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
    4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
ที่กําหนดและเกิดผลกระทบที่ เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  ดังนี้ 1) 
บัณฑิตมีความรูคู การปฏิบัติ  ไดดําเนินการด านการปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ ใหผูเรียนไดฝกงานและสัมผัสประสบการณจริงในสถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล และชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Active  Learning) ในรูปแบบตาง ๆ  2) อุตสาหะสูงาน  ไดจัดการเรียนการสอนแบบไตร
ภาค (Trimester) ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการ 
สหกิจศึกษา อยางนอย 1 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสบการณวิชาชีพ  3) เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงสรางหลักสูตรทุก
หลักสูตรใหมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงมีการดําเนินการผานกิจกรรม/โครงการตางๆ 
เพื่อบมเพาะใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถทั้งศาสตรและศิลป  4) มีคุณธรรม ไดปลูกฝง
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1  
     5.  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับรางวัลทางวิชาการ/วิชาชีพ รวมถึง
ดานคุณธรรมจริยธรรมและอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ  เชน ผลงานสหกิจศึกษา
ดีเดนระดับชาติ  รางวัล Bronze Award  จากการรวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ   รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยสูนวัตกรรมการประดิษฐ 
ระดับอุดมศึกษา เปนตน  
 (ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 

6. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใน   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได  1 ขอ  
ระดับ 2  ดําเนินการได  2 ขอ    
ระดับ 3  ดําเนินการได  3 ขอ    
ระดับ 4  ดําเนินการได  4 ขอ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกขอ 
 

    1. สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติและนโยบายดานการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตามคูมือการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยใหคูมือบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางมาตรฐานในการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
    2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Oversight Committee : RMOC) ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อทําหนาที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยในการใหแนวทาง ควบคุมกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ 
และมีการทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)  ทําหนาที่ในการบริหารงานระบบ 
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๑๐๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๐๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
เกณฑ 
1 = สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายดาน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานภายใน 
2 = มีคณะกรรมการ และหนวยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหนวยงานและการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน ทุกหนวยงาน 
3 = มีระบบการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากร 
กอใหเกิดความสามัคคี และสรางความเขาใจในเรื่องความ
เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมทุกระดับ 
(ทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน) 
4 = มีการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร และมีการ
ตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุ ก
หนวยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน ตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
5 = มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบปองปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผูกระทําผิดที่เหมาะสมและเปนธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอยางเปน
รูปธรรม 

บริหารความเสี่ยงโดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ  มีประธานเจาหนาที่การ
บริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) เปนเลขานุการ ทั้งนี้ในการทํางานของ 
CRO จะมีหนวยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit : RU) เปน
หนวยงานระดับดําเนินการสวนกลาง  ซึ่งในขณะนี้รับผิดชอบโดยงานบริหารความเสี่ยง 
สวนแผนงาน  และในระดับหนวยงานมีการแตงตั้งหัวหนาคณะเจาหนาที่การบริหารความ
เสี่ยงระดับหนวยงาน (Risk Officer :  RO) เปนตัวแทนในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของแตละหนวยงานยอย  โดยจะเปนผูใหขอมูลและสนับสนุนการทํางานของ CRO  
    3. ในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับสูง จําเปนตองไดรับการบริหารเรงดวนนั้น มหาวิทยาลัยไดใชกระบวนการจัดทําแผน
แบบมีสวนรวมมาโดยตลอดผานกิจกรรมการประชุมเชิ งปฏิบัติ การฯ ระหวาง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และตัวแทนหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่เปนหัวหนาคณะ
เจาหนาที่การบริหารความเสี่ยง (RO) อยางสม่ําเสมอ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 
ครั้ง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง  และการประชุม 
CRO พบ RO 2 ครั้ง 
    4. ในการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร นอกจากจะมีการประเมินความเสี่ยงใน
รูปแบบตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีระยะเวลากําหนดไดตามคูมือการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแลว ยังมีการประเมินความเสี่ยงที่มีระดับสูงหรือมีการประเมิน
ความเสี่ยงจากเหตุการณที่บงชี้ไดวาอาจจะกอเปนปญหาในอนาคตหากไมไดรับการบริหาร
ความเสี่ยงดวย  เพื่อการระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมชวงเวลายิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในการประเมิน
ความเสี่ยงของป 2558 ไดมีการดําเนินการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร ผานกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงตามลําดับ  รวมทั้งไดแจงไปยังหนวยงานเพื่อรับรูรับทราบและรวม
ออกแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยง 
    5. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Oversight 
Committee : RMOC) ไดมีการกํากับดูแลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนระยะ  ทั้ง
ในเชิงกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยในเชิงกระบวนการไดมีการ
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กํากับดูแลกระบวนการการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งได
กําหนดไว สวนในเชิงกิจกรรมน้ันในระหวางที่มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตองไดรับการริหารเรงดวน 7 กรณี ซึ่งไดมีการกําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยงไวแลว  คณะกรรมการ ฯ ไดมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนในแตละกรณี 
รวมถึงไดมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินงานอยางเปน
ระยะ เชน ความเสี่ยงกรณีการลงทุนและนโยบายการลงทุน  คณะกรรมการ ฯ ไดมีการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงและไดมีคําแนะนําอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากในชื่อ
ของมหาวิทยาลัย ฯ ดวย เปนตน  
(ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 

7. การมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได  1 ขอ  
ระดับ 2  ดําเนินการได  2 ขอ    
ระดับ 3  ดําเนินการได  3 ขอ    
ระดับ 4  ดําเนินการได  4 ขอ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกขอ 
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ)  
1 = มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ มุงเนนประโยชนของนักศึกษา  และชวยให
ฝายบริหารไดรับขอมูลดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
บริหารมหาวิทยาลัยอยางรวดเร็ว และนาเชื่อถือได เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2 = มีการใหบริการดานสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ มวล. 
3 = มีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอสําหรับระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา 
ผูบริหาร และบุคลากรทั้งมวลของ มวล. อีกทั้งมีระบบการ

   1. มหาวิทยาลัย โดยศูนยคอมพิวเตอรไดมีนโยบายการวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  มุงเนนประโยชนของนักศึกษาและชวยใหฝายบริหารไดรับ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบที่จะพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ศูนยคอมพิวเตอร มีจํานวน 32 ระบบ  ประกอบดวยระบบที่ดําเนินเสร็จสิ้น จํานวน 29 
ระบบ  ระบบที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 ระบบ  และระบบที่ตองชะลอไวกอนโดย
ยังไมไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหม จํานวน 1 ระบบ  
    2. มีการใหบริการดานสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยโดย
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 
พันธกิจดานที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาคใตและของประเทศ  ไดแก  เว็บไซตมหาวิทยาลัย ระบบ
จัดเก็บและสืบคนสัญญาอิเล็กทรอนิกส 
พันธกิจดานที่ 2 ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใช
ในการผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันใน
ระดับนานาชาติ ไดแก ระบบรายงานผลการดําเนินการ  ในดานการบริการการศึกษาและ
งานวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร และตนแบบระบบตนทุนตอหัว
นักศึกษา 
พันธกิจดานที่ 3 ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ไดแก GIS เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลบริการวิชาการ โปรแกรมสํารวจความคิดเห็น WU Book Fair 
พันธกิจดานที่ 4 อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก  ระบบงานทะเบียนศิลปะ

5 
 

3 3 
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
แกไข ซอมบํารุงอุปกรณทางสารสนเทศที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
4 = มีการจัดการอบรมพัฒนา และใหความชวยเหลือ
สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
5 = มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในดาน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

และวัฒนธรรมสวนบุคคล เว็บไซตอาศรมวัฒนธรรม 
    3. มีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษา ผูบริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย โดยไดวางแผนใน
การจัดหาอุปกรณเครื่องแมขายคอมพิวเตอร เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงวางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหสามารถเชื่อมตอไดครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  อีกทั้งมีระบบการซอม
บํารุง ซึ่งไดพัฒนาระบบ e-Services on Mobile เพื่อสนับสนุนการทํางานของนายชาง
เทคนิคศูนยคอมพิวเตอร  ไดปรับปรุงเวอรชั่นระบบบริหารวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถที่
จะควบคุมการจัดหาวัสดุสําหรับการซอมบํารุง การเบิกจายและติดตามการใชงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    4. จัดอบรม พัฒนาและใหความชวยเหลือ สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับผูใชระบบภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  รวมถึงไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    5.  ในการบริ หารความเสี่ย งและการควบคุ มภายในดานระบบสารสนเทศ  
ศูนยคอมพิวเตอร ไดมีการดําเนินการสํารองระบบและขอมูลระบบสารสนเทศไวเปนประจํา 
ทุกเดือน  โดยมีการประกาศระเบียบการสํารองขอมูลระบบตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศตาง ๆ ไดมีการวางแผนใหระบบงานตาง ๆ สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง 
(ผูใหขอมูล : ศูนยคอมพิวเตอร) 
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3.  มิติการเรียนรูและพัฒนา 
  

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
๑.๑ รอยละของรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ TQF 
(มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7) ตอรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 20.๐๐ 
ระดับ ๒  รอยละ 20.01 - 4๐.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ 4๐.๐๑ - 60.๐๐ 
ระดับ ๔  รอยละ 60.๐๑ - 8๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ 8๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑ .๒  ร อย ละ ของ ร าย วิ ชา ร ะ ดั บป ริ ญญาต รี ที่ เ น น          
ผูเรียนเปนศูนยกลางตอรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  รอยละ 10 - 19 
ระดับ ๒  รอยละ 20 - 39 
ระดับ ๓  รอยละ 40 - 59 
ระดับ ๔  รอยละ 60 - 79 
ระดับ ๕  รอยละ 80 – 1๐0 
 

 
      ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีหลักสูตรที่ เปดสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จํานวน 59 หลักสูตร แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 26 หลักสูตร โดยทุก
หลักสูตรมีรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ TQF ทั้งหมด โดยมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) กอนเปดภาคการศึกษา มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5-6) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นปการศึกษา โดยในการจัดทํา มคอ. 3-7 ของ
รายวิชาตาง ๆ ไดมีการจัดทําระบบบริหารหลักสูตร (ระบบ TQF) เพื่อใหอาจารยผูสอน 
และ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเขาไปบันทึกขอมูล มคอ.3-7 ในระบบดังกลาว
ได สวนรายวิชาบางสวนที่ไมไดบันทึกผานระบบ ไดมีการจัดทํา มคอ.3-7 ในรูปแบบ
เอกสารโดยมีรูปแบบเปนไปตามกรอบ TQF 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
และเปนสวนหนึ่งของนโยบายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่จะใหมีกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง  ซึ่งรูปแบบ/วิธีการเรียนการสอนที่ ใชอยูมีหลากหลาย  เชน การเรียน 
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา  การเรียนการสอน
ภาคสนาม  การเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนฐาน  การเรียนการสอนโดยใชชุมชน 
เปนฐาน เปนตน ทั้งนี้ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) จํานวน 527 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน 1,095 รายวิชา 
คิดเปนรอยละ 48.13 โดยรูปแบบที่มีการใชมากที่สุด คือ การจัดการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษา (Case-based Learning) คิดเปนรอยละ 19.63 รองลงไปตามลําดับคือ การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) คิดเปนรอยละ 17.65 และ
การเรียนรูดวยโครงการ (Project-based Learning) คิดเปนรอยละ 13.17 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
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ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
๒. การพัฒนาอาจารย และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ 
 ๒.๑ รอยละของอาจารยประจําที่ไดไปศึกษา/ฝกอบรม/ 
ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐.๐๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๘๐.๐๑ - ๘๕.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ ๘๕.๐๑ - ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔  รอยละ ๙๐.๐๑ - ๙๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ ๙๕.๐๐ 
 

๒.๒ การพัฒนาคณาจารย         
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  คาดัชนีคุณภาพอาจารยไมเกิน 2.39  
ระดับ ๒  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 2.40 - 3.59 
ระดับ ๓  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 3.60 – 4.79 
ระดับ ๔  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 4.80 – 5.99  
ระดับ ๕  คาดัชนีคุณภาพอาจารย ตั้งแต 6.00 ขึ้นไป 
       

 ๒.3 รอยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไป ศึกษา/อบรม/
ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ตอจํานวนพนักงานทั้งหมด        
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐.๐๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๖๐.๐๑ - ๖๕.๐๐ 
ระดับ ๓  รอยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐  
ระดับ ๔  รอยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกวารอยละ ๗๕.๐๐               
  

 
อาจารยประจําที่ไดไปศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน จํานวน 313 คน จากอาจารยประจําทั้งหมด 443 คน คิดเปนรอยละ 
70.65 
(ผูใหขอมูล : หนวยพัฒนาองคกร) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท 206 คน และระดับ
ปริญญาเอก 238 คน รวมทั้งสิ้น 444 คน  ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวย
ศาสตราจารย 79 คน  และรองศาสตราจารย 22 คน เมื่อเทียบกับคาน้ําหนักระดับ
คุณภาพอาจารย  มีผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํารวม 1,747 คะแนน  คิดเปนคา
ดัชนีคุณภาพอาจารยเทากับ 3.93 
(ผูใหขอมูล : สวนการเจาหนาที่) 

 
พนักงานสายปฏิบัติการที่ ได ไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 395 คน   จากพนักงานทั้งหมด 535 คน คิดเปน
รอยละ  73.83  
(ผูใหขอมูล : หนวยพัฒนาองคกร) 
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ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
 ๒.4 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกวา ๙ ระบบงาน 
 

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบงานขึ้น เพื่อปรับปรุ งและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไดแก  สํานักวิชาเภสัชศาสตร 4 ระบบ สํานักวิชาสหเวช
ศาสตร ฯ 3 ระบบ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 13 ระบบ สํานักวิชาสถาปตยกรรม 1 
ระบบ สํานักวิชาการจัดการ 9 ระบบ ศูนยบริการการศึกษา จํานวน 23 ระบบ  ศูนย
บรรณสาร ฯ จํานวน 8 ระบบ ศูนยคอมพิวเตอร 4 ระบบ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต 8 ระบบ สวนกิจการนักศึกษา 15 ระบบ  สวนการเจาหนาที่ 12 ระบบ  สวน
อาคารและสถานที่ 1 ระบบ สวนพัสดุ 2 ระบบ สวนสงเสริมวิชาการ 4 ระบบ อาศรม
วัฒนธรรม 3 ระบบ  โครงการศูนยวิจัยวิทยาการสุขภาพ 1 ระบบ รวมทั้งสิ้น  จํานวน  111  
ระบบ 
(ผูใหขอมูล : ทุกหนวยงาน) 
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2 
 
 

๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ขอ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ขอ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ขอ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ขอ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกขอ 
หมายเหตุ: เกณฑ (ขอ) 
๑) มีการประมวลผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการทํางานวิจัย 
๒) มีการปรับตัวของหนวยงานดานการวิจัยใหเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 
๓) มีการสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยอยางเหมาะสม 
๔) มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวารอยละ ๑๐ 
๕) มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวา
รอยละ ๑๐ 

 1. มหาวิทยาลัยไดประมวลผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการทํางานวิจัย โดยการสนับสนุน
การจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณหนวยวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดใหมีการรายงาน
ความกาวหนา ทุก 6 เดือน มีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูพิจารณา
ความกาวหนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดกําหนดไวในสัญญารับทุน โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน   

มหาวิทยาลัยนําเอาผลประเมินขอเสนอโครงการวิจัยไปปรับปรุงแนวทางการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม  และประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น 
ตลอดจนการปรับเกณฑการดําเนินกิจกรรมที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งไดสรุปผล
การดําเนินการและขอมูลวิจัยในรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  

 2. หนวยงานดานการวิจัยไดปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยจะนําจุดแข็ง
ดานงานวิจัย ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายองคความรูจากสํานักวิชาตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่น
ภาคใตตอนบนเปนหลัก  สรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล 
สงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเขาดวยกัน เพื่อสรางสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูใหมกับ 
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รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๑๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
การวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนให
งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต  สามารถตอยอดนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการผลิตเชิงพาณิชยที่พึ่งพาตนเอง ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ   

3. มีการสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุน เปนผูพิจารณาใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความเหมาะสม 

4.  ในปงบประมาณ 2557  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 237 โครงการ และใน
ปงบประมาณ 2558  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 217 โครงการ  หากเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา  ลดลงรอยละ 8.44  ทั้งนี้แหลงทุนภายในมีจํานวนโครงการวิจัย
ลดลง เนื่องจากจํานวนโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ลดลง  แตมีการเพิ่มขึ้นของกลุมวิจัย หนวยวิจัย และศูนยวิจัยความเปนเลิศ 

5. ในปงบประมาณ 2557 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 82.24 ลานบาท  
และในปงบประมาณ 2558  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 60.95 ลานบาท  ลดลง
รอยละ  25.59 
(ผูใหขอมูล : สถาบันวิจัย) 

๔. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  นอยกวา รอยละ 12 
ระดับ ๒  รอยละ 12 – 17.99 
ระดับ ๓  รอยละ 18 – 23.99 
ระดับ ๔  รอยละ 24 – 29.99 
ระดับ ๕  ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 

มหาวิทยาลัยมีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ดังนี้ 

1. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  12  โครงการ จากทั้งหมด 12 
โครงการ  

2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  2 โครงการ 
3. สํานักวิชาการจัดการ 4 โครงการ 
4. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  8 โครงการ 
5. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 3 โครงการ 
6. สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 โครงการ 

       รวมโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/ หรือการ
วิจัย จํานวน 31 โครงการ  
(ผูใหขอมูล : สํานักวิชา) 

 5 3 3.0 

 
 

    



๑๑๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๑๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก คะแนนที่ได 
5 .  ก า ร เ รี ย นรู  ก า ร พัฒนา  และ การ ป รั บ ตั ว ของ   
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให
ความสนใจ/หวงใย   
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ขอ 
ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ขอ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ขอ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ขอ 
ระดับ ๕  บรรลุผลทุกขอ 
หมายเหตุ: เกณฑ (ขอ) 
๑) มีการประมวลผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจ 
๒) มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให
ความสนใจอยางเหมาะสม 
๓) มีการสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอการ
ดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนใจ 
เพื่อการพัฒนา 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณรับทราบอยางสม่ําเสมอ และขอคําแนะนํา
เพิ่มเติม 
๕) มีการเผยแพรผลการดําเนินงานในประเด็นที่ 
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสนใจตอประชาคม
มหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู พัฒนา และปรับตัวในประเด็นที่สภาฯ ใหความสนใจ ดังนี้   
    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยสํานักงานสภาฯ ไดประมวลเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่ 
สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ/หวงใย ในปงบประมาณ 2558 และประสานงานให
หนวยงานที่เก่ียวของ/รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ รับทราบในชวงตนปงบประมาณ 
เพื่อจะไดดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงานที่กําหนดไว  และรายงานความกาวหนา/ผลสําเร็จ/
ขอบกพรองจากการดําเนินงาน ณ รอบครึ่งป และสิ้นปงบประมาณตอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณทราบ 
    2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด และปรับแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสนใจไวอยางเหมาะสม  ไดแก  1)  การรับนักศึกษา  2) 
การพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  3) การหารายไดของมหาวิทยาลัย  และ 4) 
ความเปนสากล 
    3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําประเด็นตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนใจ/
หวงใย เสนอตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เชน สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนตน  โดย
คณะกรรมการ ฯ ดังกลาว ไดพิจารณาใหแนวทาง/ขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานในประเด็นที่ เกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง  และเกิดผลดีตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาตอไป 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดรายงานผลการดําเนินงาน    
ในทุกประเด็นตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งแรกของป และ ณ สิ้น
ปงบประมาณ  นอกจากนั้น ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ ฯ ที่รับผิดชอบดูแลใน
ประเด็นตาง ๆ ไดมีการรายงานรายละเอียดการดําเนินงานในประเด็นนั้น ๆ ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบโดยตรงอีกชองทางหนึ่งดวย โดยสภามหาวิทยาลัย ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
    5. ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ฯ ไดนํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ     
รอบครึ่งแรก และรอบสิ้นปที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเห็นชอบแลว สงใหผูบริหารทุก
ระดับ/ทุกหนวยงานเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป รวมถึงเผยแพรไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ดวย  
(ผูใหขอมูล : สํานักงานสภา ฯ) 

5 3 3 



๑๑๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๑๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

4. มิติการเงินและงบประมาณ 
    

ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1    ดําเนินการได   1  ขอ     
ระดับ 2    ดําเนินการได   2  ขอ     
ระดับ 3    ดําเนินการได   3  ขอ     
ระดับ 4    ดําเนินการได   4  ขอ     
ระดับ 5    ดําเนินการไดครบทุกขอ  
หมายเหตุ : เกณฑ (ขอ) 
1)  มีอัตราการเบิกจายงบประมาณ (รวมงบผูกพัน) ตอ
งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 
2)  มีอัตราการเบิกจายงบประมาณ (ไมรวมงบผูกพัน) ตอ
งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับประมาณการ 
3)  มีอัตราของงบประมาณที่ประหยัดได ตั้งแตรอยละ 5 
ขึ้นไปของงบดําเนินการ 
4)  สามารถใชเงินเหลื่อมปงบประมาณทั้งหมด ไดภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป         
5)  มีแผนการใชงบลงทุน  และมีการ ใชจายจริงตามแผน  
ไมนอยกวา รอยละ 80 
 
 

  1 .  ในป งบป ระ มาณ 2558 มห าวิท ยาลั ย เ สนอขอจั ดสร รงบปร ะมาณต อ 
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 1,368,941,800 บาท  หลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแลวมี
เงินสําหรับการใชจริง จํานวน 1,357,259,084.02 บาท มีการเบิกจายงบประมาณแลว
ทั้งสิ้น 1,059,917,048.01 บาท และมีงบประมาณผูกพันรอการจาย 160,257,377.56 
บาท  ดังนั้นอัตราการเบิกจายตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 89.90    
   2. ไดเบิกจายงบประมาณแลวทั้งสิ้น 1,059,917,048.01 บาท  ดังนั้นอัตราการ
เบิกจายตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 78.09    
   3. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจายดําเนินงาน ประกอบดวย เงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทนใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น 
1,037,748,391.55 บาท  ซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 924,900,033.19 
บาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 112,848,358.36 บาท คิดเปนรอยละ 9.20 
   4. ในปงบประมาณ 2558 มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปจากปงบประมาณ 2557 จํานวน
515,019,677.16 บาท ภายในไตรมาสแรก (1 ต.ค.57 – 31 ธ.ค. 57) มีการเบิกจาย
งบประมาณที่กันไวแลวจํานวน 92,933,165.24 บาท คิดเปนรอยละ 18.05   
    5.  ในปงบประมาณ  2558  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบลงทุน  และระหวางปไดจัดสรร
งบลงทุนเพิ่มเติมอีก  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 237,582,900 บาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยม ี
ผลการใชจายในภาพรวมรอยละ 97.81  ของงบลงทุน โดยสวนพัสดุไดจัดทําแผนจัดหา
รวมกับหนวยงานที่ไดรับอนุมัติงบลงทุน  เมื่อส้ินปงบประมาณมีภาระผูกพันรอจายรอยละ 
49.25 
 (ใชขอมูลจากสวนแผนงาน และรายงาน จากระบบ MIS )    

2 10 4 

 
 
 

 
 
 
 

   



๑๑๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๑๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   ต่ํากวาประมาณการ รอยละ 25.01 
ระดับ 2   ต่ํากวาประมาณการ รอยละ 5.01 - 25.00 
ระดับ 3   สูง/ต่ํากวาประมาณการ ไมเกินรอยละ 5.00 
ระดับ 4   สูงกวาประมาณการ รอยละ 5.01 - 20.00 
ระดับ 5   สูงกวาประมาณการ รอยละ 20.01 ขึ้นไป 

   ปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณรายได และในระหวาง
ปงบประมาณมีการปรับเพิ่ม/ลด  รวมประมาณการรายไดจํานวน 1,337,470,769.49  
บาท  มีรายไดจริงจํานวน 1,332,532,442.31 บาท ต่ํากวาประมาณการรายได 
รอยละ 0.37 
 
 
(ขอมูลจากระบบ  MIS) 
 

3 7 4.2 

3. การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 1.00  
ระดับ 2   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 1.01 - 2.00  
ระดับ 3   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 2.01 - 3.00   
ระดับ 4   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ รอยละ 3.01 - 4.00  
ระดับ 5   งบประมาณที่จายจริ งสําหรับการพัฒนา
บุคลากรตองบดําเนินการ มากกวารอยละ 4.00   
 

ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยไดมีการใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเปนเงิน 
18,746,267.80  คิดเปนรอยละ 1.81 ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ 
1,037,748,391.55 บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(ขอมูลจากระบบ  MIS) 

2 5 2 

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการไมเกินรอยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
 

ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 17,304,600 บาท คิดเปนรอยละ 1.68 ของงบดําเนินการ  
(งบดําเนินการ 1,037,748,391.55 บาท) 
 
 
 
 

4 3 2.4 



๑๑๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ

๑๑๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
ระดับ 4  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 
ระดับ 5  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการมากกวารอยละ ๒.๐0 

 
 
 
 
 
(ขอมูลจากระบบ  MIS) 
  

 



๑๑๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตารางที่ 7 
งบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ 

ปงบประมาณ  2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 

653,863,556 570,900,418 87.31 50,418,898 7.71 621,319,316 95.02 32,544,239 4.98 

แผนงานจัดการศึกษา 487,693,510 429,108,613 87.99 41,706,156 8.55 470,814,769 96.54 16,878,741 3.46 
งานจัดการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
225,224,381.00 192,816,270.53 85.61 25,756,621.93 11.44 218,572,892.46 97.05 6,651,488.54 2.95 

งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

115,439,924.00 101,113,374.20 87.59 9,581,547.38 8.30 110,694,921.58 95.89 4,745,002.42 4.11 

  งานจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

79,491,680.00 
 

75,740,250.00 95.28 154,651.96 0.19 75,894,901.96 95.48 3,596,778.04 4.52 

  โครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพิ่ม 

67,537,525.00 59,438,718.29 88.01 6,213,335.09 9.20 65,652,053.38 97.21 1,885,471.62 2.79 

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

118,325,722 102,965,539 87.02 5,329,479 4.50 108,295,018 91.52 10,030,704 8.48 

  งานสนบัสนนุการจัดการศึกษา 102,922,287.00 91,606,057.82 89.01 4,979,126.39 4.84 96,585,184.21 93.84 6,337,102.79 6.16 
  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา * 15,403,435.00 11,359,480.70 73.75 350,353.00 2.27 11,709,833.70 76.02 3,693,601.30 23.98 
แผนงานวิจัยและพัฒนา 300,000 41,362 13.79 189,039 63.01 230,401 76.80 69,599 23.20 
  งานบริการหองปฏิบัติการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

300,000.00 41,361.99 13.79 189,039.16 63.01 230,401.15 76.80 69,598.85 23.20 

แผนงานกิจการนักศึกษา 39,413,519 34,380,646 87.23 
 

1,520,123 3.86 35,900,769 91.09 3,512,749 8.91 

  งานกิจการนักศึกษา 34,072,335.00 30,950,846.32 90.84 81,280.01 0.24 31,032,126.33 91.08 3,040,208.67 9.92 
  งานกิจการนักศึกษา* 5,341,183.62 3,429,799.89 64.21 1,438,843.11 26.94 4,868,643.00 91.15 472,540.62 8.85 
 
 

         



๑๒๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3,921,805 2,679,518 68.32 57,000 1.45 2,736,518 69.78 1,185,287 30.22 

  งานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3,921,805.00 2,679,517.80 68.32 57,000.00 1.45 2,736,517.80 69.78 1,185,287.20 30.22 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

- - - - - - - - - 

  งานพัฒนาวิชาการ - - - - - - - - - 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4,209,000 1,724,741 40.98 1,617,100 38.42 3,341,841 79.40 867,159 20.60 

  งานสนับสนุนโครงการสําคัญ 
10 โครงการ(ตอเนื่อง)+1 

2,510,000.00 781,598.46 31.14 1,460,000.00 58.17 2,241,598.46 89.31 268,401.54 10.69 

งานสนับสนนุโครงการสําคัญ 
10 โครงการ(ตอเนื่อง)+1* 

220,000.00 13,500.00 6.14 - - 13,500.00 6.14 206,500.00 93.86 

งานสนับสนนุโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร 

1,270,000.00 929,642.36 73.20 157,100.00 12.37 1,086,742.36 85.57 183,257.64 14.43 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

209,000.00 - - - - - - 209,000.00 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
 

141,329,950 111,965,340 79.22 11,631,805 8.23 123,597,145 87.45 17,732,806 12.55 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 52,654,933 35,102,061 66.66 8,889,517 16.88 43,991,578 83.55 8,663,355 16.45 
งานวิจัย  พัฒนา และ

ถายทอดเทคโนโลยี 
39,208,700.00 29,890,059.40 76.23 2,123,358.90 5.42 32,013,418.30 81.65 7,195,281.70 18.35 

  งานวิจัย  พัฒนา และ
ถายทอดเทคโนโลยี* 

11,707,662.76 4,153,428.76 35.48 6,345,234.00 54.20 10,498,662.76 89.67 1,209,000.00 10.33 

  งานสนับสนุนการวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 

1,738,570.00 1,058,573.00 60.89 420,924.05 24.21 1,479,497.05 85.10 259,072.95 14.90 

 
 
 

         



๑๒๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

84,730,018 74,358,762 87.76 2,742,288 3.24 77,101,050 91.00 7,628,968 9.00 

  งานบริการวิชาการแกชุมชน 12,718,876.00 11,174,523.69 87.86 - - 11,174,523.69 87.86 1,544,352.31 12.14 
  งานบริการวิชาการแกชุมชน* 72,011,141.64 63,184,239.22 87.74 2,742,287.75 3.81 65,926,525.97 91.55 6,084,615.67 8.45 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

- - - - - - - - - 

  งานพัฒนาวิชาการ - - - - - - - - - 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3,945,000 2,504,517 63.49 - - 2,504,517 63.49 1,440,483 36.51 

  งานสนับสนุนโครงการสําคัญ 
10 โครงการ(ตอเนื่อง)+1 

2,545,000.00 1,176,320.05 46.22 - - 1,176,320.05 46.22 1,368,679.95 53.78 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

1,400,000.00 1,328,196.93 94.87 - - 1,328,196.93 94.87 71,803.07 5.13 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
 

120,021,756 49,767,498 41.47 59,295,806 49.40 109,063,304 90.87 10,958,452 9.13 

แผนงานกิจการนักศึกษา 17,412,056 9,494,269 54.53 6,401,735 36.77 15,896,004 91.29 1,516,052 8.71 
  งานกิจการนักศึกษา 1,740,000.00 955,536.19 54.92 782,370.00 44.96 1,737,906.19 99.88 2,093.81 0.12 
  งานหอพัก 14,690,116.00 7,658,896.95 52.14 5,619,365.37 38.25 13,278,262.32 90.39 1,411,853.68 9.61 
  งานอาหารและรานคา 981,940.00 879,835.95 89.60 - - 879,835.95 89.60 102,104.05 10.40 
แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

97,238,700 37,856,829 38.93 51,616,771 58.08 89,473,600 92.01 7,765,100 7.99 

งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

48,666,200.00 37,420,730.13 76.89 3,481,270.52 7.15 40,902,000.65 84.05 7,764,199.35 15.95 

งานกอสรางและซอมบํารุง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

48,572,500.00 436,099.00 0.90 48,135,500.00 99.10 48,571,599.00 100.00 901.00 0.00 

 
 
 

         



๑๒๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

1,250,000 624,361 49.95 - - 624,361 49.95 625,639 50.05 

  งานบริการวิชาการแกชุมชน 1,250,000.00 624,360.70 49.95 - - 624,360.70 49.95 625,639.90 50.05 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

- - - - - - - - - 

  งานพัฒนาวิชาการ - - - - - - - - - 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4,121,000 1,792,039 43.49 1,277,300 47.65 3,069,339 74.48 1,051,661 25.52 

  โครงการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัย 

3,201,000.00 1,239,227.35 38.71 1,177,300.00 36.78 2,416,527.35 75.49 784,472.65 24.51 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

920,000.00 552,811.75 60.09 100,000.00 10.87 652,811.75 70.96 267,188.25 29.04 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
 

31,550,330 21,404,153 67.84 784,594 2.49 22,188,747 70.33 9,361,583 29.67 

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

2,100,000 1,782,973 84.90 90,000 4.29 1,872,973 89.19 227,027 10.81 

  งานสนบัสนนุการจัดการศึกษา 950,000.00 856,426.52 90.15 - - 856,426.52 90.15 93,573.48 9.85 
  งานบริหารจัดการกลาง 1,150,000.00 926,546.96 80.57 90,000.00 7.83 1,016,546.96 88.40 133,453.04 11.60 
แผนงานเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

3,421,700 1,789,698 52.30 - - 1,789,698 52.30 1,632,002 47.70 

  งานเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

3,421,700.00 1,789,697.93 52.30 - - 1,789,697.93 52.30 1,632,002.07 47.70 

แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

21,478,630 15,230,653 70.91 598,594 2.79 15,829,247 73.70 5,649,383 26.30 

  งานพัฒนาบุคลากร 21,478,630.00 15,230,653.19 70.91 598,594.00 2.79 15,829,247.19 73.70 5,649,382.81 26.30 
 
 
 

         



๑๒๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2,750,000 1,834,455 66.71 96,000 3.49 1,930,455 70.20 819,545 29.80 

  งานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2,750,000.00 1,834,454.53 66.71 96,000.00 3.49 1,930,454.53 70.20 819,545.47 29.80 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

- - - - - - - - - 

  งานพัฒนาวิชาการ - - - - - - - - - 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1,800,000 766,373 42.58 - - 766,373 42.58 1,033,627 57.42 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

1,800,000.00 766,373.46 42.58 - - 766,373.46 42.58 1,033,626.54 57.42 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
 

297,068,977 235,065,306 79.13 12,115,316 4.08 247,180,622 83.21 49,888,355 16.79 

แผนงานสนับสนุน           
การจัดการศึกษา 

290,224,451 231,536,725 79.78 12,115,316 4.17 243,652,041 83.95 46,572,410 16.05 

  งานสนบัสนนุการจัดการศึกษา 1,425,800.00 877,507.10 61.54 - - 877,507.10 61.54 548,292.90 38.46 
  งานบริหารจัดการกลาง 116,408,350.00 80,258,900.66 68.95 797,679.99 0.69 81,056,580.65 69.63 35,351,769.35 30.37 
  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

172,390,301.00 150,400,316.75 87.24 11,317,636.03 6.57 161,717,952.78 93.81 10,672,348.22 6.19 

แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

3,694,526 3,040,932 82.31 - - 3,040,932 82.31 653,594 17.69 

  งานพัฒนาองคกร 3,694,526.00 3,040,931.92 82.31 - - 3,040,931.92 82.31 653,594.08 17.69 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

- - - - - - - - - 

  งานพัฒนาวิชาการ - - - - - - - - - 
 
 
 

         



๑๒๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3,150,000 487,649 15.48 - - 487,649 15.48 2,662,351 84.52 

  งานสนับสนุนโครงการสําคัญ 
10 โครงการ(ตอเนื่อง)+1 

1,650,000.00 487,649.15 29.55 - - 487,649.15 29.55 1,162,350.85 70.45 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

1,500,000.00 - - - - - - 1,500,000.00 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
 

100,319,815 62,133,667 61.94 25,910,959 25.83 88,044,626 87.76 12,275,189 12.24 

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ 26,233,775 19,864,933 75.72 1,873,245 7.14 21,738,177 82.86 4,495,598 17.14 
  งานเรือนวลัย 2,329,444.00 1,550,953.50 66.58 660,330.00 28.35 2,211,283.50 94.93 118,160.50 5.07 
  งานศูนยกีฬาและสุขภาพ 5,561,680.00 5,338,493.67 95.99 18,634.99 0.34 5,357,128.66 96.32 204,551.34 3.68 
  งานฟารมมหาวิทยาลัย 13,119,210.00 10,057,684.00 76.66 1,167,279.70 8.90 11,224,963.70 85.56 1,894,246.30 14.44 
  งานอาศรมยาวลัยลักษณ 1,709,240.00 1,279,439.45 74.85 27,000.00 1.58 1,306,439.45 76.43 402,800.55 23.57 
  งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด 895,080.00 520,739.94 58.18 - - 520,739.94 58.18 374,340.06 41.82 
  งานจัดตั้งศูนยบริการเทคนิค
การแพทย 

2,619,121.00 1,117,622.15 42.67 - - 1,117,622.15 42.67 1,501,498.85 57.33 

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

73,675,150 42,217,840 53.70 24,037,714 32.63 66,255,555 89.93 7,419,595 10.07 

งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

16,785,400.00 15,318,442.26 91.26 248,968.00 1.48 15,567,410.26 92.74 1,217,989.74 7.26 

งานกอสรางและซอมบํารุง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

56,889,750.00 26,899,398.02 47.28 23,788,746.23 41.82 50,688,144.25 89.10 6,201,605.75 10.90 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

410,890 50,894 12.39 - - 50,894 12.39 359,996 87.61 

  งานสนับสนุนโครงการสําคัญ 
10 โครงการ(ตอเนื่อง)+1 

- - - - - - - - - 

  งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตามจุดเนนยุทธศาสตร* 

410,890.00 50,894.46 12.39 - - 50,894.46 12.39 359,995.54 87.61 



๑๒๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ* 

13,104,700.00 8,680,665.96 66.24 100,000.00 0.76 8,780,665.96 67.00 4,324,034.04 33.00 

รวมงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1,357,259,084.02 1,059,917,048.01 78.09 160,257,377.56 11.81 1,220,174,425.57 89.90 137,084,658.45 10.10 

รวมงบประมาณเฉพาะ
มหาวิทยาลัยจดัสรร 

1,246,231,071.00 974,992,323.84 78.09 149,280,659.70 11.98 1,124,272,983.54 90.21 121,958,087.46 9.79 

รวมเงินงบประมาณรับเขา
ระหวางป 

111,028,013.02 84,924,724.17 76.49 10,976,717.86 9.89 95,901,442.03 86.38 15,126,570.99 13.62 

 
ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

หมายเหตุ  * แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ใชจายสนับสนุนในหลายประเด็นยุทธศาสตร  แตไมสามารถแยกรายละเอียดการใชจายแตละประเด็นยุทธศาสตรได 
คํานิยาม    จายจริง หมายถงึ งบประมาณที่ไดจายเงินใหกับผูรับจาง/ผูขายเรียบรอยแลว 
 ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณที่หนวยงานไดจองการใชเงินไวตามใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและเงินยืมทดรอง 

 
 



๑๒๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ตารางท่ี 8 
ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2558  

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่ 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน " มีความรู 
คูการปฏิบัติ  อุตสาหะสูงาน" 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
1. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามเวลาปกติ (ของผูที่เขาศึกษาในรุนนั้น)     

         นักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัสปการศึกษา 2554  ที่สําเร็จตามเวลา
ปกติของหลักสูตร  จํานวน 1,066 คน  จากทั้งหมด 1,250 คน (ไมนับรวม
นักศึกษาที่พนสภาพทุกประเภท)  คิดเปนรอยละ 85.28 ดังนี้ 

- ดานสังคมศาสตร รอยละ 70 89.51 127.87      นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติจํานวน 495 คน  จาก  553 คน  
คิดเปนรอยละ 89.51 

- ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 45 65.76 146.13      นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติจํานวน 194 คน  จาก 295 คน  
คิดเปนรอยละ 65.76 

- ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 85 92.90 109.29      นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติจํานวน 301 คน  จาก 324 คน  
คิดเปนรอยละ 92.90 

- โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม รอยละ 100 97.44 97.44      นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติจํานวน 76 คน  จาก 78 คน  
คิดเปนรอยละ 97.44 

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบ
ครั้งแรกทั้งหมด 

รอยละ 70 68.74 98.20      ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกจํานวน 435 คน  และสอบผาน 
จํานวน 299 คน  คิดเปนรอยละ 68.74 จาก 4 สํานักวิชา  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
     1. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  มีผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 
69 คน  สอบผาน 26 คน  คิดเปนรอยละ 37.68  
     2. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารสุขศาสตร  มีผูเขาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครั้งแรก 109 คน  สอบผาน 83 คน  คิดเปนรอยละ 



๑๒๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

76.15 (หลักสูตรเทคนิคการแพทย มีผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพครั้ง
แรก 60 คน  สอบผาน 47 คน คิดเปนรอยละ 78.33  และหลักสูตร
กายภาพบําบัดมีผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 49 คน  สอบผาน 
36 คน  คิดเปนรอยละ 73.47) 
     3. สํานักวิชาเภสัชศาสตร มีผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 61 คน  
สอบผาน 55 คน  คิดเปนรอยละ 90.16  
     4. แพทยศาสตร มีผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 42 คน  
สอบผาน 41 คน  คิดเปนรอยละ 97.62 
    5. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบครั้งแรก 45 คน 
สอบผาน 11 คิดเปนรอยละ 24.44 

3. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน (พนสภาพ
จากผลการเรียน) 

รอยละ 10 10.41 95.90      ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 54 ที่สูญเสีย
จํานวน 174 คน  จาก 1,671 คน คิดเปนรอยละ 10.41 โดยจําแนก
ตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
     1. ดานสังคมศาสตร จํานวน 109 คน  จาก 888 คน  คิดเปนรอยละ 12.75 
     2. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 48 คน จาก 292 คน   
คิดเปนรอยละ 16.44  
     3. ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 17 คน จาก 491 คน  คิดเปนรอยละ 3.46 

กลยุทธที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน  และเปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ 
มาตรการที่ 1.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําที่โดดเดนดานเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่หลากหลายและสอดคลองกับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
4. รอยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนแบบ Active learning        

รอยละ 60 48.13 80.22      ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) จํานวน 527 รายวิชา  จาก 1,095 รายวิชา  คิดเปนรอยละ 48.13 

5. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ในแตละป 

ชิ้นงาน 4 9 225.00      ในปงบประมาณ 2558  มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน  ประกอบดวย  
1. ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน จํานวน  8 ชิ้น  ดังนี้   



๑๒๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

     1.1  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตอความเปน
ผูนําของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพ 
     1.2  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูแบบชี้นําตนเองโดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
     1.3  การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ 
     1.4  รูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนแบบ Active Learning ใน
ภาคสนามของการเรียนกิจกรรมการทองเที่ยว 
     1.5 การใชเกม คําถาม และการเสริมแรงเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1 .6  การ เ รี ย นการสอนแบบผสมผสานในวิ ชาการ พาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส 
     1.7  ปงบประมาณ 2558  มีผลของการใช Body Painting ตอการ
เรียนรูมหกายวิภาคศาสตรของมือในนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
       1.8  การศึกษาลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
2.  ผลงานดานนวัตกรรม  สํานักวิชาการจัดการ 1 ชิ้น ไดแก 
     2.1  การจัดการเรียนรูโดยใชการทํางานเปนฐาน (Work Based 
Learning : WBL) ซึ่งมีลักษณะการเรียนแบบ "2 ปในมหาวิทยาลัย 2 ป
และนอกมหาวิทยาลัย" 

มาตรการที่ 1.2  พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานระบบสหกิจศึกษาทั้งในและตางประเทศ  โดยการพัฒนาหลักสูตรทักษะเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาและประสบการณ
วิชาชีพใหมีมาตรฐาน  พรอมพัฒนาอาจารยนิเทศใหเปนมืออาชีพ  โดยในรอบ 3 ปแรกจะใหความสําคัญการบูรณาการสหกิจศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
6. รอยละของบัณฑิตที่ผานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติ
วิชาชีพดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป   

รอยละ 
 

80 62.60 78.25       มหาวิทยาลัยไดรายงานบัณฑิตที่ผานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติวิชาชีพ
เพียง 4 สํานักวิชา  มีนักศึกษาสอบผานดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวน 154 คน จากนักศึกษาทั้งสิ้น 246 คน  คิดเปนรอยละ 62.60  



๑๒๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

ประกอบดวย  
    1. สํานักวิชาศิลปศาสตร   
        1.1 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ผานเกณฑจํานวน 15 คน  
จาก 16 คน คิดเปนรอยละ 93.75 (ไมรายงาน 2 หลักสูตรคือ   
หลักสูตรภูมิภาคศึกษาและรัฐศาสตร)  
        1.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผานเกณฑจํานวน 47 คนจาก 85 คน 
คิดเปนรอยละ 55.29 
         1.3 หลักสูตรภาษาจีน  ผานเกณฑจํานวน 3 คนจาก 10 คน  
คิดเปนรอยละ 30.00 
    2. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสารธารณสุขศาสตร 
        2.1 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม ผานเกณฑจํานวน 35 คน จาก  
53 คน คิดเปนรอยละ 66 
        2.2 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผานเกณฑจํานวน 
43 คน จาก 59 คน คิดเปนรอยละ 72.88 
    3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรที่ผาน
เกณฑจํานวน 11 คน จาก 23 คน คิดเปนรอยละ 47.83 
     ทั้งนี้  มีสํานักวิชาที่ไมรายงานผล 4 สํานักวิชา ไดแก  1) สํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตร  ในหลักสูตรนิเทศศาสตร การจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร  2) 
สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร  และการบัญชี 
บริหารธุรกิจ  3) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ ง  วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
4) สํานักวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 



๑๓๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

7. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการตางประเทศในแตละป 

คน 35 11 31.43      มีนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในตางประเทศ  ประกอบดวย  
     1. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีจํานวน 2 คน โดยไปปฏิบัติงาน 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย  และ
สถานกงสุลใหญไทย ณ แขวงสะหวันเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
     2. ภาคการศึกษา 2/2557 จํานวน 9 คน  ประกอบดวย 
     2.1 นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ Universitas Negari Malang จํานวน 2 คน  
     2.2 นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ Department of Applied Physics, 
Faculty of Engineering, Hokkaido University  จํานวน 1 คน 
     2.3 นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ Universiti Malaysia Perlis  จํานวน 5 คน 
     2.4 นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สํานักงานแรงงานไทยในประเทศ
สิงคโปร จํานวน 1 คน 

8. จํานวนรางวัล สหกิจศึกษาดีเดนหรือรางวัล สหกิจ
ศึกษายอดเยี่ยมระดับเครือขาย/ประเทศในแตละป   

รางวัล 4 4 100.00      มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกนักศึกษาในนามเครือขายสงเขาแขงขัน
ระดับชาติจํานวน ๒ ประเภท โดยเปนรางวัลของนักศึกษา 3 รางวัล ไดแก 
     1. นายธนภูมิ ทิศษา  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร  สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทโครงงานดาน
สังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและการจัดการ 
     2. นางสาวธาริณี พราหมณบัวทอง  หลักสูตรนิเทศศาสตร  สํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตร  ได รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร   ประเภท 
สังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและการจัดการ 
     3. นายณฤพล อินทองชวย  นักศึกษาสาขาการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
และบริการ  สํานักวิชาการจัดการ  ไดรับรางวัลโครงงานดีเดนระดับชาติ 
ดานสังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและการจัดการ 
     4. รางวัลของสถานประกอบการ 1 รางวัลไดแก  โรงแรมแฟรเฮาส  
วิลลา แอนด สปา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีรางวัล ไดรับ
รางวัลระดับชาติ  ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน  
 



๑๓๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม" 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
9. รอยละของบัณทิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา
ในปการศึกษาไดรับการรับรองสมรรถนะตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

รอยละ 
 

50 N/A N/A      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะแลวเสร็จ 4 
ดานไดแก  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  สากลและคุณธรรม
จริยธรรม  และไดดําเนินการทดสอบแลว 3 ดาน คือ  ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสานสนเทศ  และคุณธรรมจริยธรรมแตไมสามารถออก
ใบรับรองสมรรถนะได  เนื่องจากอยูระหวางการประมวลผลและการ
ทดสอบไมตรงกลุมเปาหมาย 

กลยุทธที่ 2  สรางระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน ไดแก ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม             
มาตรการที่ 2.1 พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะของนักศึกษากอนจบการศึกษา  และสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ 5 ดาน  โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนและเนนระดับปริญญาตรีเปนสําคัญ 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
10.รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60  
ขึ้นไป 

รอยละ 50 N/A N/A      สํานักวิชาศิลปศาสตรมีการสรางแบบวัดขอสอบวัดมาตรฐานความรู
ทางดานภาษาอังกฤษและไดทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 
2558  จํานวน 2,198 คน  ซึ่งพบวาผูสอบมีความรูต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ขอสอบ  คือ 12.14 คะแนน 

11. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 70 N/A N/A      สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรดําเนินโครงการพัฒนาระบบวัดความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่  4 และชั้นปที่ 3 
บางสวน  รวมจํานวน 92 คน   ซึ่งผลการทดสอบกําลังอยูในขั้นตอนสุดทาย
ของการสรุปและจัดทํารายงาน 

12. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานความเปนสากล
ผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 70 N/A N/A       สวนวิเทศสัมพันธไดมีการกําหนดกรอบคิด  จัดทําแบบทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบวัดใหผู เชี่ยวชาญสอบทาน  แต
เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการลาออกการดําเนินงานจึงหยุดชะงัก 

13. รอยละของบัณฑิตที่มีทักษะดานการจัดการผาน
เกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 70 N/A N/A      สํานักวิชาการจัดการยังไมมีการสรางเครื่องมือในการวัดทักษะดาน
การจัดการ  มีเพียงการจัดตั้งคณะทํางานและผลิตสื่อ/เผยแพรความรู  
และการทําฐานขอมูลการทํากิจกรรมนักศึกษา  



๑๓๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมผานดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 85 N/A N/A       สวนกิจการนักศึกษาไดทําการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2557 ทั้งหมด  ขณะน้ีอยูระหวางการประมวลสรุปผลสํารวจ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง แขงขันได และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เปาประสงคที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง  และเปนศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง  รองรับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
15. จํานวนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Center 
of Excellence) 

ศูนย 1 2 200.00 1. ศูนยความเปนเลิศดานนิเวศวิทยาพยากรณและการจัดการ 
2. ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง  

16. จํานวนศูนยบริการ/แหลงเรียนรูเฉพาะทาง ศูนย 1 1 100.00     ไดจัดตั้งกลุมวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (หมายเหตุ : เฉพาะ
ศูนยบริการ/แหลงเรียนรูที่จัดตั้งใหม) 

กลยุทธที่ 3  เสริมสรางศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศในอาเซียน 
มาตรการที่ 3.1  เสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสูความเปนเลิศดานปาลมน้ํามัน  การเพาะเลี้ยงกุง ยางพารา ปศุสัตว พืชสมุนไพรและ
อาหารเพื่อสุขภาพ  และไมผล  รองรับการดานเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศพัฒนา 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
17. จํานวนกลุม/หนวยวิจัยที่มีการดําเนินการในดาน
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

กลุม/
หนวย 

5 8 160.00     กลุม/หนวยวิจัยที่มีการดําเนินการในดานที่เก่ียวของกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร  จํานวน 8 หนวย ประกอบดวย 
     1. หนวยวิจัยชีวเวชศาสตร   
     2. หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 
     3. กลุมวิจัยสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพและจีโนมิกส 
     4. หนวยวิจัยการใชประโยชนผลิตภัณฑธรรมชาติ 
     5. หนวยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน 
     6. หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน 
     7. หนวยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ 
     8. กลุมวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล 

18. จํานวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร 

ชิ้นงาน 1 3 300.00      ผลงานที่ไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  ในปงบประมาณ 
2558 จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
     1. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9145 "กรรมวิธีการผลิตกรด5-อะมิดนลีวูลินิก 



๑๓๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

จากแบคทีเรียสังเคราะหแสง" 
     2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9146 "กรรมวิธีการผลิตกรด 5-อะมิดนลีวูลินิก 
จากแบคทีเรียสังเคราะหแสง"  
     3. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9202 “วิธีการเตรียมไมปาลมน้ํามันสําหรับใช
เปนไสของโครงสรางแผนแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไมแผนแซนวิช
น้ําหนักเบาที่มีไมปาลมนํ้ามันเปนไส” 

19 .  จํ านวนผลง านวิ จั ย ด านการ เกษต รและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่และประเทศและ/หรือตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติ/นานาชาติ    

เรื่อง 20 26 130.00       ผลงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการ
นําไปใชประโยชน 10 เรื่องโดยใชงบยุทธศาสตรป  2558  ไดแก   
     1. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและกันเชื้อรา   
     2. การพัฒนาผลิตภัณฑอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ 
     3. การถายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมการอบและตัดไมยางพารา
สําหรับแปรรูปสูโรงงานอุตสาหกรรม 
     4. การพัฒนาแผนยางปูพื้นจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อย 
     5. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟารมในพื้นที่ อําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     6. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากสมแขกและชาเขียว 
     7. การวิจัยวัคซีนที่สามารถชักนําใหกุงขาวแวนาไมตานทานตอโรค 
     8. นวัตกรรมเพื่อการจัดการบอกุง 
     9. การถายทอดเทคโนโลยีการปองกันโรคและศัตรูพืช 
     10. การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปแบบใหม 
     รวมทั้งมีบทความวิจัย ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 16 เรื่อง 
ไดแกการตีพิมพในวารสารในฐานขอมูล ISI จํานวน 10 บทความ  ในฐานขอมูล 
SCOPUS จํานวน 2 บทความ  ในฐานขอมูล TCI 2 บทความและอื่น ๆ   อีก 2 บทความ  

 
 
 



๑๓๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน และการแขงขันของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของ
ภาคใตตอนบน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
20. จํานวนชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยี
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน 
(ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภู เก็ต สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช) และการแขงขันของประเทศ) 

ชุมชน 5 11 220.00      มหาวิทยาลัยมีชุมชนตนแบบ 11 ชุมชน  ประกอบดวย 
     1. ชุมชนตําบลทาศาลา (ทําปลาอบแหง) 
     2. ชุมชนปานคร (เครื่องตนแบบอบขาวพอง) 
     3. ชุมชนตําบลขอนหาด (เครื่องตนแบบอบแหงพริก) 
     4. หนวยงานในจังหวัดตรัง (เครื่องอบไมตนแบบในการผลิตของเลนเด็ก) 
     5. ชุมชนตําบลบานตูล อําเภอชะอวด (อินทรียวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตยั่งยืน) 
     6. ชุมชนตําบลโมคลาน อําเภอทาศาลา (การเรียนรูและพัฒนาวิถี 
ชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต) 
     7. ชุมชนตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา (การบูรณาการเสริมสราง 
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทองถิ่น) 
     8. ชุมชนบานปากพญา  ตําบลทาซัก (ปกปองพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร) 
     9. ชุมชนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูล (เครือขายแหลงเรียนรูชุมชน 
ตนน้ําพอเพียงบานเขาวัง-ขุนพัง)   
     10. ชุมชนตําบลสระบัว อําเภอทาศาลา (การพัฒนาองคความรูและ 
เครือขายดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใชประโยชนจากพื้นที่
ปลูกปาชายเลน) 
     10. ชุมชนตําบลคลองนอยและตําบลขนาบนาค อําเภอปากพนัง  
(Smart  Farming สวนสมโอทับทิมสยามและปาจาก) 

21.  รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนตนแบบที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 80 N/A N/A      ผูรับผิดชอบไมไดประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด   

 
 
 

     



๑๓๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

 กลยุทธที่ 4  เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ      
มาตรการที่ 4.1 สรางระบบและกลไกที่สงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคม     
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
22. รอยละของอาจารย/นักวิจัยและบุคลากรที่
ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคม 

    

      อาจารย/นักวิจัยและบุคลากรที่ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับ
ใชสังคมจํานวน 254 คน  จากทั้งหมด 945 คน  คิดเปนรอยละ 26.58    
โดยจําแนก 2 กลุม ดังนี้ 

-  วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย/นักวิจัย) รอยละ 40 48.80  122.00       ปงบประมาณ 2558 มีอาจารยที่ใหบริการวิชาการ จํานวน 203 คน 
จาก อาจารยประจํา  416 คน  คิดเปนรอยละ 48.80 ดังนี้ 
     1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 16 คน  
     2. สํานักวิชาวิศวและทรัพยากร    จํานวน 15 คน 
     3. สํานักวิชาสํานักพยาบาล  จํานวน 1 คน 
     4. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน 9 คน 
     5. สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 23   คน 
     6. สํานักวิชาสารสนเทศ  จํานวน 9  คน 
     7. สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 14 คน 
     8. สํานักวิชาศิลปศาสตร  จํานวน 34 คน 
     9. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  จํานวน 33 คน 
     10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 22 คน 
     11. สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน   27  คน  

-  บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) รอยละ 15 9.64 64.27      มีพนักงานสายสนับสนุนจํานวน 51  คน จากทั้งหมด 529 คน คิด
เปนรอยละ 9.64 โดยแยกเปนหนวยงาน ดังนี้ 
     1. ศูนยบริการวิชาการและทีมงานประสานภารกิจจํานวน 16 คน 

     2. ทีมงานโครงการบํารุงรักษาฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib จํานวน 20 คน 

     3. ทีมงานสํานักวิชาการจัดการ จํานวน 5 คน 
     4. ทีมงานสํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 5 คน 



๑๓๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

     5. ทีมงานสํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 4 คน 
     6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ จํานวน 1 คน 

มาตรการที่ 4.2 สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐเอกชน และชุมชนตลอดจนเครือขายอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช
สังคม 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
23. จํานวนองคกร/ชุมชนและเครือขายอุดมศึกษาที่
มีสวนร วมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ตอบสนองความตองการของสังคม ในลักษณะ Social  
Engagement 

แหง 7 36 514.29      1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 ชุมชน 
        1.1 ชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ไดแก ชุมชนบานแสงวิมาน 
        1.2 ชุมชนตนน้ําบานเขาวัง อําเภอรอนพิบูลย 
        1.3 ชุมชน ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร 
        1.4 ชุมชนบานเนินธัมมัง อําเภอเชียรใหญ 
        1.5 ชุมชนบานปากพูน อําเภอทาศาลา 
        1.6 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.นครศรีธรรมราช (สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร)  
     2. สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 4 ชุมชน 
        2.1 ชุมชน หมูที่ 2 อําเภอนบพิตํา 
        2.2 ชุมชนโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 
        2.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
        2.4 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
     3. สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 5  เครือขาย/ชุมชน 
        3.1 เครือขายผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
        3.2 หนวยตนนํ้านํ้าตกหินลาด 
        3.3 โรงเรียนวัดหญาปลอง ตําบลดอนตะโก อําเภอทาศาลา 
        3.4 ชุมชนบานทาสูงบน อําเภอทาศาลา 
        3.5 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 
 



๑๓๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

     4. สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ จํานวน 8 องคกร 
        4.1 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 
        4.2 เทศบาลเมืองทุงสง  
        4.3 เทศบาลตําบลปากพูน 
        4.4 บริษัท SCG Skill Development จํากัด 
        4.5 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        4.6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนเลียบ 
        4.7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโมคลาน 

          4.8 องคการบริหารสวนตําบล.โมคลาน  
        4.9 ชุมชนวัดแดง อําเภอเชียรใหญ (สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร) 
     5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5 องคกร  
        5.1 สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        5.2 กลุมเกษตรกร อําเภอปากพนัง 
        5.3 กลุมเกษตรกร อําเภอพระพรหม 
        5.4 กลุมเกษตรกร อําเภอทาศาลา 
        5.5 กลุมเกษตรกร อําเภอรอนพิบูลย 
     6. สํานักวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 6 องคกร  
        6.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 
        6.2 โรงพยาบาลบางขัน อําเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        6.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตําบลสี่แยกสวนปา  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
        6.4 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานวังหิน 
        6.5 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        6.6 โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตมวล. 
     7. สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดแก ชุมชนบานน้ําบอ ตําบลแมเจาอยูหัว 
อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   



๑๓๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม 
เปาประสงคที่ 5  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
24 .  จํ านว นค รั้ ง เ ฉ ลี่ ย ใ นก าร เ ข า รั บบ ริ ก า ร
รักษาพยาบาลที่ลดลงของนักศึกษา  อาจารยและ
บุคลากรตอคนในแตละป      

- นักศึกษา ครั้งตอคน 0.5 0.84 32.00      ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเขารับบริการสุขภาพที่สถานพยาบาล
ของมวล. จํานวน 6,026 ครั้ง เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมดที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557 ซึ่งมีจํานวน 7,167 คน 
แลวคิดเปนสัดสวน 0.84 ครั้งตอคน 

- อาจารยและบุคลากร  ครั้งตอคน 7  6.17 111.86       จํานวนครั้งที่พนักงานขอเบิกคารักษาพยาบาล 6,000 ครั้ง ตอ
จํานวนพนักงาน 972 คน 

25. คาใชจายเฉลี่ยดานการรักษาพยาบาลที่ลดลง
ของอาจารยและบุคลากรตอคนในแตละป 

บาทตอคน     8,300 8,248 100.00 มีคาใชจายในปงบประมาณ 2558  จํานวน 8,017,000 บาท ตอ
จํานวนพนักงาน 972 คน ทั้งนี้ไมรวมคาตรวจสุขภาพและการรับวัคซีน 

26. จํานวนชุมชนที่มีความเขมแข็งดานสุขภาพและมี
สุขภาวะที่ดี 

ชุมชน 4 3 75.00       สํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ  จํานวน 2 ชุมชน คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานตนเลียบและตําบลโมคลาน 
      สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 1 ชุมชน คือโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

27. รอยละของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนน 
เต็ม 5 

รอยละ 80  91.01  113.76       สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯมีการประเมินในโครงการรวมเสริมสราง
สุขภาพชุมชนดวยสหสาขาวิชาชีพ ผูตอบแบบประเมินจํานวน 638 คนที่
มีความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจาก 701 คน 

 
 
 
 
 



๑๓๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 5  จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา  อาจารยและบุคลากรเชิงรุก  และสงเสริมการสรางความสัมพันธของเครือขายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือขายภายนอก        
มาตรการที่ 5.1  สงเสริมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา  อาจารยและบุคลากรตามความเสี่ยงของการเกิดโรค  และพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปน Wellness University 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
28. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับ
การคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 90 58.77 63.30      ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาทําแบบสํารวจภาวะสุขภาพออนไลน 
(ระบบปด) จํานวน 4,042 คน  คิดเปนรอยละ 58.77 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในภาค 1/57 ทั้งหมด จํานวน 6,878 คน 

29. รอยละของอาจารย บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่
ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑ
มาตรฐาน  และไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 75 70.06 93.41      การตรวจประเมินสุขภาพมาจากการเขาตรวจสุขภาพประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของพนักงานจํานวน  681 คน จากทั้งหมด 
972 คน คิดเปนรอยละ 70.06 

30. รอยละของนักศึกษา/อาจารย/บุคลากรรวมถึง
ผูบริหารที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลุม
เฉพาะตามความเสี่ยงของการเกิดโรค 

รอยละ 85 N/A N/A      มหาวิทยาลัยไมไดรวมรวมขอมูลของนักศึกษา/อาจารย/บุคลากร
รวมถึงผูบริหารที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ แตยังไมไดคัดแยก 
ระดับกลุมเสี่ยงของการเกิดโรค  ทั้งนี้ไดมีการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา/
อาจารย/บุคลากรเขารวม  ดังนี้    
     1. หนวยพัฒนาองคกร  ไดขับเคลื่อนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ขอมูลสุขภาพซึ่งเปนกลุมเสี่ยง  เปน
ขอมูลสวนตัวบุคคลเชิงลับขึ้นกับความยินยอมของแตละบุคคล  ผนวกกับ
เปนบุคคลกลุมนอย  หนวยพัฒนาองคกรจึงมุงเนนขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ภาพรวมเปนหลัก  มีบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ จํานวน   533  คน จากทั้งหมด 972 คนคิดเปนรอยละ 54.84  
โดยเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
        1.1 กิจกรรม  Happy  Body “สุขภาพเต็มรอย รอยใจ มวล.” เพื่อ
กลุมเสี่ยงที่มีระดับความดันโลหิตสูงระดับน้ําตาลในเลือดเกินเกณฑปกติ มี
บุคลากร เขารวมจํานวน 40 คน  จากเปาหมาย 50 คน  คิดเปนรอยละ 80  

   1.2 กิจกรรม สุขภาพดี สรางได ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการออกกําลังกายและใหผูเขารวมเขียนวิธีการ
ออกกําลังกาย สรางสุขภาพดีเพื่อรวมแบงปนประสบการณใหกับบุคคลอื่น 



๑๔๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

มีผูเขารวมจํานวน 80 คน 
        1.3  กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและดูแลโรคเรื้อรัง ไมตอง 
ใชยา  มีผูเขารวมจํานวน 31 คน  
        1.4  กิจกรรม Happy Body “สุขภาพเต็มรอย รอยใจ มวล.” คน
ไทยสุขภาพดี ปลอดภัย หางไกลโรคอวน โดยความรวมมือระหวาง  สํานัก
วิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ เครือขายคนไทยไรพุง 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย มีมีผูเขารวมจํานวน  60 คน 
        1.5  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “Soul Good Happiness 
จิตวิญญาณดี ชีวิตเปนสุข” มีมีผูเขารวมจํานวน  40 คน 
        1.6  กิจกรรม Happy Relax ขยับกายคลายกลามเนื้อ"การกดจุด 
การนวดและการผอนคลายกลามเนื้อมีผูเขารวมจํานวน  60 คน 
        1.7  กิจกรรมมหกรรมรักวลัยลักษณ รักษสุขภาพ มีผูเขารวมจํานวน 
182 คน 
     2.  สวนการเจาหนาที่  ไดดําเนินการคัดกรองบุคลากรกุลมเปาหมาย
ที่มีเสี่ยงดานสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2558 
พบวา  มีพนักงานที่ตองเฝาระวังหรืออาจตองใหการรักษาจํานวน 68 คน 
และพนักงานที่ตองรีบแกไขจํานวน 35 คน โดยไดจัดกิจกรรมเฝาระวัง
ดูแลสุขภาพแกบุคลากร   รวมทั้งจัดประชุมวิชาการเรื่องมะเร็งปากมดลูก 
: ความเสี่ยงที่เลือกได  
     3. สวนกิจการนักศึกษานักศึกษาปการศึกษา 2557 ระดับปริญญา
ตรีที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 4,766  คนจากทั้งหมด 
7,167 คน คิดเปนรอยละ 66.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        3.1 โครงการอบรม“โรคภูมิแพ.....แหงศตวรรษ” มีนักศึกษาเขา
รวม จํานวน 402 คน 
        3.2  โครงการอบรม “วัณโรค ใหความรูเรื่องโรครายที่ไมนากลัว”
มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 391 คน 



๑๔๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

        3.3  กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน โรคคอตีบแกนักศึกษาและ
บุคลากรจํานวน 3 ครั้ง มีนักศึกษาเขารวม รวมจํานวน 3,473 คน 
        3.4  จัดกิจกรรมภายใตโครงการเครือขายอาสาสมัครสุขภาพ
หอพัก (อสห.) และกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตามความสนใจไดแก
กิจกรรม  (1) การปฐมนิเทศ อสห. (2) “วิ่งฟนรัน”  (3) การออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ (4) การดูแลสุขสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก  (5) กิจกรรม
สุขานาใช หอ 5  (6) กิจกรรมนิทรรศการใหความรูเรื่องเพศ (7) กิจกรรม
แขงขันฟุตซอล  (8) กิจกรรมชมรมประดูอาสาพยาบาล  ทุกกิจกรรมมี
นักศึกษาเขารวมรวมทั้งสิ้น  จํานวน 500 คน  

31. จํานวนแหลง/พื้นที่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการเปน Wellness  University 

แหลง 4 8 200.00      พื้นที่ที่ มีการปรับปรุ งพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปน Wellness  
University  มีจํานวน 8 แหลง ประกอบดวย 
     1. สวนกิจการนักศึกษา จํานวน 2 แหลง 
        1.1 พัฒนาหอพักนักศึกษาเปนแหลงพื้นที่การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการแลว  ไดแก 
          1) รณรงคเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกวด 
Motto,คลิปพอเพียง,ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 
          2)  ฝกอบรมนักศึกษา จํานวน 300 คน เพื่อเรียนรู  วิถี การ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ลดรายจายในครัวเรือน 
          3) ดําเนินการจัดทําผังการใชที่ดินบริเวณที่วางหอพักแลวเสร็จ 
          4)  รวมกับสํานักวิชาศิลปศาสตรพัฒนาโครงรางรายวิชาเสนทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแลวเสร็จ 
        1.2 พัฒนาภูมิทัศนในเขตหอพัก 
          1) จัดสวนไมดอก ไมประดับ บริเวณสวนหยอม  ในเขตหอพัก
จํานวน 4 จุด และปลูกไมผล (เงาะ) จํานวน 100 ตน รอบบริเวณหอพัก 
          2) อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงเสนทางจราจร ระบบไฟฟาและ
แสงสวางในเขตหอพัก 



๑๔๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

     2. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ดําเนินการภายใตแนวคิด 
Green Campus และนโยบายประหยัดพลังงาน ภายใต 3 โครงการ คือ  
(1)  โครงการปรับปรุงหองสมุดในสวน  (2) โครงการพัฒนาหองสมุดสี
เขียว  (3) โครงการ Renovate พื้นที่การใหบริการและพื้นที่ทํางาน
ออกแบบ  
     3. สวนอาคารสถานที่ จํานวน 5 แหลง 
        3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายดานหนาทางเขามหาวิทยาลัย       
     และอยูระหวางการปรับปรุงพื้นที่ 4  แหลง ดังนี้ 
        3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารบริหาร               
        3.3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวงเวียน 
        3.4 ปรับปรุงวลัยนิวาส 1,2 
        3.5 ปรับปรุงวลัยนิวาส  3,4 

มาตรการที่ 5.2  พัฒนาระบบการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยโดยชุมชนสามารถเขาถึงได  พรอมทั้งจัดทําแผนแมบทเตรียมความพรอมดานบุคลากรและ
ระบบงานรองรับการเปดศูนยการแพทยในอนาคต   
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
32. จํานวนกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ
ที่ใหบริการแก ชุมชน/สังคม 

กลุม 6 1 16.67    สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ  มีกลุมบริการสุขภาพจํานวน 1 กลุมคือ 
คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต SAP-1 ในโครงการรวม
เสริมสรางสุขภาพชุมชนดวยสหสาขาวิชาชีพ 

33. จํานวนโครงการวิจัยรวมดานวิทยาการสุขภาพ
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
 

โครงการ 10 4 40.00      สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ จํานวน 4 โครงการ  ไดแก   
     1. หลักสูตรเทคนิคการแพทย  มี 2 โครงการคือ  

1.1 โครงการการศึกษาเซลลเดนดริติกนิวโทรฟล  และสารน้ํา  
ในเลือดของคนงานในโรงโมหิน 

1.2 โครงการการยับยั้งไวรัสเดงกีและไวรัสซิคุนกุนยาในหลอด 
ทดลองดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

2. หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม มี 2 โครงการคือ 
2.1  โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราอยาง 



๑๔๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

ยั่งยืนดวยเครื่องมือการจัดการทางสิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปที่ 2    

2.2  โครงการการติดตามเฝาระวังทางระบาดวิทยาสิ่งแวดลอม
ตอการเกิดโรคและความผิดปกติทางสุขภาพของคนเก็บขยะจากการ
ทํางานในพื้นที่ฝงกลบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

34. รอยละความสําเร็จของแผนแมบทเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรและระบบงานรองรับการเปดศูนย
การแพทย 

รอยละ 20 20 100.00      1. มีการแตงตั้ งและจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ไดแก คณะทํางานสถานพยาบาลทดลองมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ คณะกรรมการศูนยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนํารอง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนยบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลนํารอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
      2. มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนํารอง  
ซึ่งแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2560) คลินิกฐมภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2562) โรงพยาบาลนํา
รองระยะแรก ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2564) โรงพยาบาลนํารองเต็ม
รูปแบบ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2565 เปนตนไป) แมขายหนวยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลและตรวจสุขภาพ 
     3. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฝายตางๆใน
การเตรียมความพรอมเปดใหบริการศูนยบริการสุขภาพฯ ซึ่งประกอบดวย
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  ไดแก  ฝายโครงสรางการบริหารและ
บุคลากร  ฝายแผนงานและยุทธศาสตร  ฝายระบบบริการทางการแพทย
และสร างเสริมสุขภาพ  ฝายระบบโครงสร างทางกายภาพและ
สาธารณูปโภคฝายระบบเวชภัณฑ  ฝายระบบหองปฏิบัติการฝายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและเวชระเบียน  ฝายครุภัณฑทางการแพทย
ฝายประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณองคกร  และฝายระบบประกัน
คุณภาพสถานพยาบาล 
 



๑๔๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

     4. มีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  เชน การ
ประชุมหารือเรื่อง  การใหบริการสุขภาพ  ในการเปดศูนยบริการสุขภาพฯ 
ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับโรงพยาบาลทาศาลา  และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 11 รวมถึงมีการจัดทําขอมูลระบบการดูแล
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ โครงสรางงานบริการสุขภาพและ
ขอเสนอแนะรูปแบบการดูแลสุขภาพนักศึกษาโดยสวนกิจการนักศึกษา 
     5. มีการยกรางแบบเสนอจัดตั้งโครงการศูนยบริการสุขภาพนํารอง 
โรงพยาบาลนํารอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพื่อขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณในภาพรวมจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่6/2558 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหลงขอมูลองคความรูดานประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคที่ 6  อาจารยและนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสรางผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
35. รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงาน
วิชาการตีพิมพ  ระดับนานาชาติ   

รอยละ 25 22.47 89.88       ปงบประมาณ 2558 มีผลงานวิชาการตีพิมพในระดับนานาชาติใน
ฐานขอมูล ISI และSCOPUS จํานวน 73 บทความ  ในฐานขอมูล 
SCOPUS ที่ไมอยูใน ISI จํานวน 27 บทความ  รวมทั้งสิ้น 100 บทความ  
จากจํานวนอาจารยทั้งสิ้น  445 คน  

เปาประสงคที่ 7 มหาวิทยาลัยเปนเหลงขอมูลองคความรูดานประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
36. รอยละของผลงานวิชาการด านประชาคม
อาเซียนที่ตีพิมพระดับนานาชาติตอผลงานวิชาการที่
ตีพิมพระดับนานาชาติทั้งหมด             

รอยละ 25 0 0      ปงบประมาณ 2558 ไมมีผลงานวิชาการดานประชาคมอาเซียนที่
ตีพิมพระดับนานาชาติ   

37. จํานวนผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน  เรื่อง 4 4 100.00      สํานักวิชาศิลปศาสตร มีการดําเนินการโครงการวิจัย 3 โครงการ โดย
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี้ 
     1. โครงการวิจัยเรื่อง "กิดลัต ตาฮิมิก : ภาพยนตรฟลิปปนสและ 
การจาริกทางศิลปะในโลกหลังอาณานิคม" โดย อาจารยจิรวัฒน แสงทอง 
และอาจารยนฤมล กลาทุกวัน 



๑๔๕ 
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     2. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณวรรณ โมฮาหมัด : นักคิดและเข็มทิศทาง 
ปญญาของสังคมอินโดนีเซีย" โดยอาจารยเพ็ญสรี พานิช 
     3. โครงการวิจัยเรื่อง “ตํานานของซัยเยด ฮุสเซน อาลาตัส กับ 
มายาคติความเกียจครานของชาวมลายู” โดย อาจารยทรรศนะ นวล
สมศรี (รวมกับอาจารยจากตางมหาวิทยาลัย) 
     4. โครงการวิจัยเรื่อง“หุมพัน รัตนวง (Houmphanh Rattanavong) 
: การรื้อฟนวัฒนธรรมแหงชาติและนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดย ธีรยุทธ บัวจันทรนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

38. จํานวนโครงการบริการวิชาการดานประชาคม
อาเซียน  

โครงการ 10 14 140.00       1. สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 5 โครงการ   
         1)  โครงการยกระดับการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปดเสรี
อาเซียน : การสํารวจความตองการแนวทางในการยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชนเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน การอบรมใหความรูและการจัดตั้ง
ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนรับอาเซียน ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง สตูล และสงขลา (ยังไมแลวเสร็จใน
ป 2558)   
         2) โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ใหกับนักศึกษาและ
บุคคลที่มีความสนใจจํานวน 4 ครั้ง 
         3) โครงการ Intensive Tuition TOEIC ใหกับผูที่มีความสนใจ 
         4) โครงการบริการจัดสอบ YFS ใหกับผูที่มีความสนใจ 
         5) โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม รุนที่ 1 
ณ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
     2. สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 9 โครงการ ไดแก   
          1) โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและ
บุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 
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          2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแกผูประกอบการ 
          3) โครงการอบบรมและถายทอดความรูแกบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          4) โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย จํานวน 2 ครั้ง 
          5) โครงการอบรมภาษาเวียดนาม จํานวน 1 ครั้ง 
          6) โครงการอบรมภาษาพมา จํานวน 1 ครั้ง 
          8) โครงการอบรมภาษามลายู จํานวน 2 ครั้ง 
          7) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนพรหมคีรีในมหกรรม 
          8) พรหมคีรีวิชาการ ‘ 57 “เปดโลกแหงการเรียนรูเคียงคู
คุณธรรม สรางสรรค พัฒนาผูเรียนรูสูมาตรฐานสากล” 
          9) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอน
ภาษามลายู/อินโดนีเซีย ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย (งบสนับสนุนจากสกอ.) 

กลยุทธที่  6  สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ              
มาตรการที่ 6.1 สนับสนุนและแสวงหาทุนอดุหนนุการดําเนินงานตาม MOU ที่ไดจัดทําขึ้นกับสถาบันการศึกษา/องคกรทั้งในและตางประเทศ 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
39. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย
และบุ คลากรกับสถาบันการศึ กษา/องค กร ใน
ตางประเทศในแตละป 

โครงการ 15 18 120.00      มี โ คร งการแลกเปลี่ ย นนักศึ กษา/อาจารย แ ละบุ คล ากรกั บ
สถาบันการศึกษา/องคกรในตางประเทศ จํานวน 18 โครงการ คือ 
     1. ดานการเรียนการสอน จํานวน 10 โครงการ 
          1.1 โครงการ In - Country Program ประเทศมาเลเซีย 
ประจําปการศึกษา 2557 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  มี
ผูเขารวม 15 คน 
          1.2 โครงการ In - Country  Program ณ Univeritas Negeri  
Malang ประเทศอินโดนีเซีย  มีผูเขารวม 16 คน   
          1.3 โครงการ In - Country  Study Peogram ณ Chongqint  
University  ประเทศจีน (ผูเขารวม 20 คน   
          1.4 โครงการ In - Country  Program ประเทศเวียดนาม ณ 



๑๔๗ 
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Dong Thap University และ Hai Phong University  ผูเขารวม 20 คน   
          1.5 โครงการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร  สาขาการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ  มหาวิทยาลัย Universiti Utara 
Malaysia (UUM) , Universiti Malaysia Perlis(UniMAP), University 
of Malaysia และ University Teknologi MARA  มีผูเขารวม 31 คน 
(สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ) 
          1.6 โครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
Kunming Medical University ประเทศจีน ซึ่งมี 4 สํานักวิชาเขารวม 
ไดแก สํานักวิชาแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร และสหเวช
ศาสตรและสาธารณสุขศาสตร (สวนวิเทศสัมพันธ) 

1.7 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา ณ Universiti  
Sains Malaysia (สํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
          1.8 โครงการภาษาสูอาเซียน กิจกรรมคายภาษาอังกฤษระยะสั้น 
ณ College of Agriculture, University of the Phillppines Los 
Banos(สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)   
          1.9 โครงการคายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนา 
ทักษะความสามารถดานภาษา สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1   โดย
สนับสนุนใหอาจารยและเจาหนาที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ 
University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ผูเขารวม 22 
คน  (สํานักวิชาพยาบาลศาสตร)   

1.10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในกิจกรรม  
Pharmacy  English Camp ครั้งที่ 1  ซึ่งจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ 
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม  จํานวน 31 คน (สํานักวิชาเภสัชศาสตร) 
     2. ดานวิจัย จํานวน 8 โครงการ  ประกอบดวย  
          2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนางานวิชาการรวมกันใน 



๑๔๘ 
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ดาน Computer Science Education และ Active Learning  ณ 
Department of Computer Science, The University of Warwick 
ประเทศสหราชอาณาจักร  (สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร) 
          2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิคการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยรวมกับสถาบันในประเทศฝรั่งเศส ปรึกษาและขอคําแนะนํา
สําหรับการสรางเซลล  ตัวอยางโดยใชเทคนิคการนําดีเอ็นเอเขาเซลล 
(Transfection) และการติดตามอยางมีประสิทธิผล ณ Institute for 
Functional Genomics, Montpellier ประเทศฝรั่งเศส (สํานักวิชาสห
เวชศาสตรฯ) 
          2.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือดานการ
วิจัยในดานการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากสมุนไพรในสัตวทดลอง
และการประยุกตใชทางคลินิก ณ University Heidelberg Hospital, 
Heidelberg ประเทศเยอรมัน(สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ) 
          2.4 โครงการเพื่อเรียนรูเทคนิควิธีการจีโนมิกส (Genomic  
Technology) ที่ ใชในการศึกษากระบวนการเกิดมะเร็ง และการ
แลกเปลี่ยนความรู สรางความรวมมือในงานวิจัยทางดานการเกิดมะเร็ง
ระดับโมเลกุล ณ Laboratory of Human Carcinogenesis, National 
Cancer Institute, National Institutes of Health  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ) 
          2.5 โครงการนําผลหายีนที่เกี่ยวของกับลักษณะทนน้ําทวมและ
ทนแลงในปาลมน้ํามันดวย วิธี Lon Torrent และPyrosequencing 
ตามลําดับ ไปวิเคราะหรวมกับทีมงานของ Dr.Tim Tranbarbang สถาบัน 
IRD และ Dr. Fabienne Morcillo สถาบัน CIRAD เมือง Montpellier 
ประเทศฝรั่งเศส (สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 
          2.6 โครงการวิจัย Study on Factors Affecting Posthavest  
Loss and Quality of Tropical Fruits in Local Indonesian Markets 



๑๔๙ 
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โดยการสํารวจและสอบถามถึงขั้นตอนและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
ของไมผลที่ตลาดขายสง และตลาดขายปลีกในเมืองโบเกอร ประเทศ
อินโดนีเซีย (สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 
          2.7 โครงการรวมวิจัยระยะสั้นเรื่อง Nanoelectronic-Photonic  
Devices and Nano-Bioelectronics  ที่ Department of Chemistry, 
Niigata Universigy, Japan (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) 
          2.8 โครงการวิจัยระยะสั้น การวิเคราะหสมบัติเชิงกลของเซลล
ดวยภาพจากเทคนิค Picoseconds Ultrasonics Division of Applied 
Physics, Faculty of Engineering, Hokkaido University (สํานักวิชา
วิทยาศาสตร) 

มาตรการที่ 6.2  ผลักดันใหมีการจัดตั้งศนูยอาเซียนศึกษาเพื่อเปนศนูยกลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย  รวมถึงบริการวิชาการดานประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
40. รอยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ งศูนย
อาเซียนศึกษา 

รอยละ 50 25 50.00      มีการดําเนินการจัดประชุมหารือรวมกันระหวางผูบริหารที่กํากับ
โครงการกับผูบริหารสํานักวิชา  ศิลปศาสตรและคณาจารยหลักสูตร
อาเซียนศึกษา เพื่อหาแนวทางการดําเนินการ มีการกําหนด  แผนงาน
ตลอดปงบประมาณ  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม  จัดทําฐานขอมูลความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  การจัดเสวนาประจําปดานอาเซียนศึกษา 
และการผลิตตําราเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน  
โดยขณะนี้มีการมอบหมายผูรับผิดชอบและกําหนดโครงสรางที่ชัดเจน 
และอยูระหวางรวบรวมขอมูล  และทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนใน
ประเด็นที่ตองการความรู  รวมถึงประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลตาง ๆ  
ผานชองทางที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบและกําหนดโครงสรางของศูนยที่ชัดเจน 
2. มีการรวบรวมขอมูลสําคัญดานอาเซียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

อาเซียนในประเด็นที่ตองการความรู   
3. มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารยและนักศึกษาหลักสูตร 



๑๕๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

อาเซียนศึกษา มวล. กับอาจารยและนักศึกษาตางชาติกับซึ่งไดเดินทางมา
เยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนจํานวน 7 ครั้ง ดังนี้ 
          ครั้งที่ 1 Dr. Muhammad Saiful Haq bin Hussin จาก 
University of Malaya ประเทศมาเลเซีย   
          ครั้งที่ 2 นักศึกษาจาก University of Bengkulu ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 3 คน   
          ครั้งที่ 3 อาจารย Wanda Ramansyah และคณาจารยจาก 
Universitas Trunojoyo Madura ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 3 คน   

ครั้งที่ 4 Dr. Mohamad Ibrani Shahrimin จาก Universiti Putra 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 คน   

          ครั้งที่ 5 นักศึกษาจาก University of Bengkulu ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 6 คน 
          ครั้งที่ 6 นักศึกษาจาก Universitas Negeri Malang ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 7 คน 
          ครั้งที่ 7 นักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
ประเทศมาเลเซีย 3 คน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เปาประสงคที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
41. รอยละของผูใชระบบ BI ที่มีผลการประเมินดาน
ความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5   

รอยละ 80 N/A N/A      ไมสามารถวัดความพึงพอใจได มหาวิทยาลัยไมอนุมัติอัตรากําลังคนใน
การพัฒนาระบบ อัตรากําลังเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาได
เพียงตนแบบคณบดี โดยสามารถพัฒนาตนแบบเสร็จเรียบรอยตามเฟส 1 
ซึ่งนําเสนอที่ประชุมคณบดี ซึ่งที่ประชุมคณบดีมีความพึงพอใจและ 
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษาไดมีการเชิญไปบรรยายที่ศูนยบริการ
การศึกษา แตยังไมมีการวัดประเมินผลความพึงพอใจที่เปนรูปธรรม 
 



๑๕๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

42. รอยละของหนวยงานที่มีผลการประเมินดาน
ความพึงพอใจในการประสานงานและ/หรือการ
ใหบริการ ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 80 N/A N/A       อยูระหวางการพัฒนาเกณฑการประเมิน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑการประเมินหนวยงาน  ซึ่งมีการหลักเกณฑการ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของงหนวยงานควบคูกันไปดวย  
โดยกําหนดใหมีการนําแนวคิดของ EdPEx และ TQM มาใชในการพัฒนา
หลักเกณฑการประเมินดังกลาว  

43. จํานวนนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาในแตละป 

ระบบ 2 3 150.00      มีนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในปงบประมาณ  
2558  ได 3 ระบบคือ 
      1. การพัฒนาระบบการออกใบเสร็จและนําสงรายไดของหนวยงาน
บริการวิชาการ หนวยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (สวนการเงิน
และบัญชี) 
      2. พัฒนาระบบสืบคนครุภัณฑวิทยาศาสตร  (ศูนย เครื่ องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
      3. การพัฒนาระบบการตรวจสอบการสงเอกสารสําคัญทางการศึกษา
จากตนทางสูปลายทาง Online (ศูนยบริการการศึกษา) 

กลยุทธที่ 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
มาตรการที่ 7.1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนนุระบบ Business Intelligence  (BI)  และระบบ MIS  รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักศกึษา/อาจารยและบุคลากร 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
44.  ร อยละความสํา เร็ จของการพัฒนาระบบ 
Business  Intelligence (BI) ตามแผน     

      สามารถพัฒนาไดเพียงตนแบบคณบดีตามเฟส 1 ซึ่งเปนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับคณบดีเปนระบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อให
คณบดีมีระบบสารสนเทศในเชิงปริมาณที่ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานในสํานักวิชาในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้สามารถเขาถึงไดที่ 
http://dss.wu.ac.th โดยใชอีเมลของคณบดีหรือรองคณบดีในการลงชื่อ
เขาใชงานระบบโดยระบบมีรายละเอียดครอบคลุม 3 ดาน ไดแก  
1) ดานการเรียนการสอน  2) ดานงบประมาณรายจาย  3) ดานผลการ     

 - ตอบสนองผูบริหารระดับสูง   
 

รอยละ 100 75 75.00 



๑๕๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ไดมีการนําเสนอระบบใหรอง
อธิการบดีฝายวิชาการพิจารณากอน  หลังจากนั้นไดนําเสนอระบบในที่
ประชุมคณบดีและที่ประชุมคณบดีมีมติใหทําแบบสํารวจความตองการใน
การใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับคณบดีซึ่งไดดําเนินการและ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงระบบเรียบรอยแลว 

 - ตอบตัวชี้วัด (KPIs) ของ สกอ. สมศ. มวล. แผน
ยุทธศาสตร รายงานติดตามตรวจสอบ ฯ 

รอยละ 100 10 10.00 ไดมีการประสานเก็บความตองการจากสวนแผนงานและสํานักวิชาทุก
สํานักวิชาเรียบรอยแลว อยูในระหวางการพัฒนาระบบตอไป 

45. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ MIS 
ใหมตามแผน 

รอยละ 100 30 30.00 ไดดําเนินการจัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลวและไดมีการยกเลิกการ
จัดซื้อ โดยมีการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหมอีกครั้ ง 
เนื่องจากมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวและไมสามารถจัดหาไดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

46. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ IPV6 
ตามแผน 

รอยละ 75 75 100.00      มหาวิทยาลั ยสามารถติ ดตั้ งระบบ IPV6  ( Internet Protocol 

Version6 )  ในเฟสที่1 และสามารถเชื่อมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรผานระบบอินเตอรเน็ตจากมหาวิทยาลัยไปยัง
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาผาน
เครือขาย IPV6 รวมถึงการเชื่อมตอไปยังหนวยงานอื่น ๆ   

มาตรการที่ 7.2 ผลักดันใหมีการนําระบบ TQM มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
47. จํานวนหนวยงานที่นําระบบ TQM  ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 10 5 50.00      สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการนํารองหนวยงานสําหรับ
การนําระบบ TQM ไปใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 หนวยงาน  คือศูนย
คอมพิวเตอร ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา สวนการเจาหนาที่  สวนอาคารสถานที่ 
     องคความรูเรื่อง TQM มีหนวยงานสงตัวแทนเขารวมเรียนรูเพิ่มเติม
อีก 12 หนวยงาน ไดแกศูนยบริการการศึกษา ศูนยบริการวิชาการ สวน
สารบรรณและอํานวยการ สวนพัสดุ สวนสงเสริมวิชาการ โครงการพัฒนา



๑๕๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

เด็กปฐมวัย  หนวยตรวจสอบภายใน โครงการอุทยานพฤกษศาสตร ศูนย
วิทยบริการจ.สุราษฎรธานี สวนการเงินและบัญชี โครงการศูนยกีฬาและ
สุขภาพ  สํานักวิชาการจัดการ และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความม่ันคงทางการเงิน 
เปาประสงคที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาหลากหลายดาน  ประกอบดวยรายไดจากดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  การสรางผลิตภัณฑ  
และการบริหารทรัพยสิน 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค      
48. รอยละของเงินรายไดสุทธิที่ เพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินงานในแตละปภายใตแผนความมั่นคงทางการ
เงินของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 5 N/A N/A      เนื่องจากนโยบายดานการดําเนินงานตามแผนความมั่นคงทางการเงิน
ยังไมชัดเจน 

กลยุทธที่  8 สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน 
มาตรการที่ 8.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพื่อสรางความมั่นคงในระยะยาว 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
49. รายไดจากโครงการวิสาหกิจในแตละป           ลานบาท 17 10.36 60.94      มหาวิทยาลั ยมีร ายได จากโครงการวิสาหกิจ  เป นเ งิ นทั้ งสิ้ น 

10,361,375 บาท  ประกอบดวย 
     1. รายไดจากฟารมมหาวิทยาลัย 6,554,391.00 บาท 
      2. รายไดจากโครงการเรือนวลัย 1,595,280  บาท 
      3. รายไดจากโครงการศูนยกีฬา 2,211,704 บาท 

50. รายไดจากการวิจัย/บริการวิชาการในแตละป       ลานบาท 100 81.43 81.43      มหาวิทยาลั ยมี ร าย ได จากการวิจั ย /บริ การวิชาการจํ านวน 
81,428,428.47 บาท ประกอบดวย           
     1. รายไดจากการวิจัยจํานวน  69,562,138.58 บาท 
      2. รายไดจากการใหบริการวิชาการ จํานวน 11,866,289.89 บาท 

51. รายไดจากการจัดการศึกษาในแตละป ลานบาท 320 293.19 91.62       มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการจัดการศึกษา  ในปงบประมาณ 2558 
จํานวนทั้งสิ้น 293,190,861.29 บาท   

 
 

     



๑๕๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   ประจําปงบประมาณ

 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 
รอยละ

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

มาตรการที่ 8.2 ขยายผลโครงการที่มีความสําเร็จและมีศักยภาพไปสูมูลคาเชิงพาณิชย  ตลอดจนเสริมสรางโอกาสผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางรายไดใหแก
มหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
52. รายไดจากผลิตภัณฑ/ทรัพยสินทางปญญาในแต
ละป 

ลานบาท 3 1.87 61.67      รายไดจากการดําเนินงานและใหบริการของหนวยบริการที่มีรายรับ ดังนี้ 
     1. ศูนยพัฒนาเด็กฯ จํานวน 389,000 บาท 
     2. อาศรมยาวลัยลักษณ จํานวน 743,812 บาท 
     3. คลินิกกายภาพบําบัด จํานวน 738,530 บาท 

53. รายไดจากการใหเชาทรัพยสินในแตละป ลานบาท 6 7.02 117.00      รายไดจากการใหเชาสถานที่/อุปกรณ อาทิ เชนการใหเชารานคา 
ติดตั้ งเสาสัญญาณโทรศัพท  ตั้งแคมปงานกอสรางอาคาร  และราน 
7- ELEVEN   มีจํานวน 7,017,664.09 บาท 

มาตรการที่ 8.3 มีการจัดการดานพลังงาน โดยเนนพฤติกรรมการใชและการลงทุนทางดานพลังงาน เพื่อลดคาใชจายดานพลังงาน 
 ตัวชี้วัดมาตรการ      
54. การลดลงของอัตราการใชพลังงานตอคนตอพื้นที่
ในแตละป 

รอยละ 5 N/A N/A       มหาวิทยาลัย  ยังไมไดดําเนินการประเมินอัตราการใชพลังงานตอคน
ตอพื้นที่ในแตละป  แตไดเตรียมความพรอมในดานตางๆ   โดย 
     1. มีการดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน 
ไฟฟาแลวเสร็จ  และตอเชื่อมเครื่องตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาเดิมเขา
กับระบบบริหารจัดการพลังงานดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการพลังงาน   
      2. การเขียนโปรแกรมแสดงผลคาทางไฟฟาบน Single-line  
Diagram เปนกราฟฟกสแบบ MMI และสามารถเพิ่มการแสดงผลไดโดย
ไมจํากัดจํานวนเมื่อมีความตองการแสดงผลบน บน Single-line Diagram 
     3. SETTING  คาการทํางานของระบบใหสัมพันธกันทั้งระบบ 
     4. ทดสอบระบบใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณตามมาตรฐาน โดยการวัดผล
การนําระบบบริหารจัดการพลังงานจะเริ่มดําเนินการไดในปงบประมาณ 2559 

                                                                                                                                          (ขอมูล : จากสวนแผนงาน ณ 30 ตุลาคม 2558) 
 

หมายเหตุ  N/A (“Not Available” or “Not Applicable” or “Not Complete” at Time of Report) หมายถึง ไมปรากฏขอมูลที่ใชไดกับกรณี หรือขอมูลไมสมบูรณ ณ เวลาที่จัดทํารายงาน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2558 

รายนามคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  
 1.  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ      ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมบุญ  เจริญเศรษฐมห  กรรมการ 
 4.  ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ    กรรมการ 
 5.  นายรุจาธิตย  สุชาโต      กรรมการ 

 
รายนามผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
1.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
2.  นางปยาภรณ  เมืองกลาง    

 3.  นายสุรพงษ  วงศพลับ                
 4.  นายศศิทธ์ิ  สุชาโต                   

 
รายนามฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

1.  รองอธิการบดีฝายกจิการสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน อิงคนินันท บัณฑิตย) 
2.  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน                    ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นางจิราพร  อรชร) 
3.  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นายบรรจงวิทย  ย่ิงยงค) 

 4.  นางปรีดา  โชติชวง                             เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  

6.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  

7.  นางสาวกิตติยา  กองผล            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 
 8.  นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั 

9.  นางสาวเสาวณีย  โตะแจะ            พนักงานธรุการ สํานกังานสภามหาวิทยาลัย 
 




