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 คํานํา 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)  จัดทําโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการ ฯ) มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูล   
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแกสภามหาวิทยาลัย  

รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปงบประมาณ 2557    
ที่กําหนดไว  ประกอบดวย  

 

 ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
  1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
  2.  ดานแผนงาน 
       2.1 ผลสมัฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 
       2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการทีม่ีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรล ุ

           วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ชุดโครงการ + 2  เรื่อง            
  3.  ดานระบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี
  4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 
  5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
 ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 
  1.  ดานประเด็น/เรื่องทีส่ภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ หรอืเคยแสดงความหวงใย 
  2.  ดานการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม/ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
                         และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกคณะ 
  3.  เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นวาสมควร 
 

ขอมูลที่คณะกรรมการ ฯ นํามาวิเคราะหและสังเคราะห ไดรับจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับขอมูลจากฝายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา         
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานของผูตรวจสอบภายใน 

ขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูบริหาร  และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  และทีมงานฝายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกทาน ที่ไดทุมเทปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง 
เสียสละเวลา พรอมทั้งใหความรวมมืออยางดีดวยความมุงมั่นทําใหรายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวง มีคุณภาพ และ
ทันกําหนดเวลา  

รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2557 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยคณะกรรมการ ฯ หวังวารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ฯ น้ีมีสวนและเปนประโยชนตามควรในการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยและ
ฝายบริหารใหรวมกันนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอไป 
 

   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

วันที่  15  พฤศจิกายน 2557 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

ขอบเขตและวิธีปฏบิตัิงาน  
    
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     
(คณะกรรมการ ฯ)  ไดปฏิบัติงานตามรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจําป
งบประมาณ  2557  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
คณะกรรมการ ฯ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
เปาหมาย คือ เพิ่มคุณคาของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตามประเมินผลที่จะเปนประโยชนสําหรับ 
สภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน
สําหรับการบริหารของอธิการบดีดวย    

  สําหรับปงบประมาณ 2557   คณะกรรมการ ฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ฯ ไว  6 ดาน  ไดแก 

   1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)  เปนการประเมินผล
ในภาพรวมของการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยใชตัวชี้วัด และเกณฑ 
ในการใหคะแนนที่เห็นชอบรวมกัน 

   2.  ดานแผนงาน  เพื่อติดตามผลสมัฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย  และคัดเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน 10 ชุดโครงการ + 2 เรื่อง ที่มีผลกระทบสงูตอ
การบรรลุวัตถุประสงคหลกัของมหาวิทยาลัย  

   3.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี มุงความยั่งยืนในการบริหารเพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีระบบการบริหารที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

   4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสอบทาน และติดตามพัฒนาการของ
ระบบงานดานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

   5.  ดานระบบการควบคุมภายใน  ใหความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของ
หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  วามีความอิสระเพียงพอ และไดรับความสนับสนุนอยางเหมาะสม 

                      6.  ดานประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจหรือหวงใย คณะกรรมการ ฯ ไดติดตาม
ความกาวหนาของประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย รวม  4 ประเด็น  

 

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 2557  พบวา  โดยรวมอยูในระดับสงู คะแนนเฉลีย่เทากบั 

3.73 ประกอบดวยมิตกิารสนองตอบตอผูใชบรกิาร มิตกิระบวนการ มิติการเรยีนรูและพฒันา มผีลการประเมิน
ระดบัสูง คะแนนเฉลีย่ 4.20  4.36 และ 3.72 ตามลําดบั  และมิติการเงนิและงบประมาณ  มีผลการประเมิน
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.64  

จากผลการประเมินขางตน คณะกรรมการ ฯ เห็นวา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกพันธกิจ  สงผลใหมหาวิทยาลัยมีผล 
การดําเนินงานที่ สู งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่ องความเชื่อมั่นของนักเรี ยนตอการมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ  ที่มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบโควตาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  และมหาวิทยาลัยมีงานวิจัย 
ที่ตีพิมพเผยแพร และมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น   

อยางไรก็ตาม ดานการบริหารงบประมาณ ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  โดยเฉพาะการใชจาย 
งบลงทุนมีผลการจายเงินจริงเพียงรอยละ 10.25 และมีภาระผูกพันรอการจายสูงถึงรอยละ 89.38  
เนื่องจากมีรายการกอสรางหลายรายการที่ยังไมไดจายเงิน  โดยเฉพาะรายการที่สําคัญคือ  โครงการกอสราง
อาคารศูนยการแพทยและระบบสาธารณูปการ 

 

๒.  ดานแผนงาน 
 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน   
 

  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ 2557  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  (6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน   

งบประมาณที่ไดรับ ใชไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงโดยสรุป
ตามตารางตอไปนี้ 

 
 
 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.  ดานการประเมินแบบสมดุล  ๔ มิติ (Balanced Scorecard) 

๒.  ดานแผนงาน 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการใชงบประมาณและผลดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณ ผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย (%) 

ไดรับ 
ลานบาท 

ใชไป 
ลานบาท/ % 

คงเหลือ  
ลานบาท/ % 

≥ 
100% 

≥ 
50% 

<50% 
ไมพบ
ผล 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 626.75 594.62 32.13 5 4 - 1 10 
  94.87 5.13      

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 150.44 134.71 15.73 8 1 - 3 12 
  89.54 10.46      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 18.94 17.31 1.63 7 1 4 1 13 
  91.44 8.56      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 31.50 17.10 14.40 10 2 3 3 18 
  54.28 45.72      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 766.30 751.98 14.32 8 2 1 1 12 
  98.13 1.87      
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 21.87 20.26 1.61 2 1 1 2 6 
  92.62 7.38      

รวม 
1,615.80 1,535.98 79.82 40 11 19 11 71 

 95.06 4.94 56.34 15.49 12.68 15.49  
 
 

   

  ผลการประเมิน สรุปไดวา  ในปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตาม
แผนงานไดเปนสวนใหญ  ผลการใชจายงบประมาณสวนใหญเปนไปตามแผน  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ที่สําคัญและมีผลการดําเนินการสูง  เชน  (1) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ผานเกณฑรอยละ 98  (2) มีรายวิชารอยละ 51.29 ในทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในปการศึกษา 2556  (3) บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานในครั้ง
แรกมีรอยละ 55.14  (4) มีนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning ที่มีการ
นําไปใชจริง 18 ชิ้นงาน  (5) มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตางประเทศ 
ในปการศึกษา 2556 จํานวน 34 คน  (6) มีงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ (ISI) และ/หรือขับเคลื่อนใหมีการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาของพื้นที่และประเทศ จํานวน 11 เรื่อง  (7) มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน จํานวน 4 ชุมชน  (8) มีนักศึกษา/อาจารยและนักวิจัยตางชาติที่มา
ศึกษาหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 166 คน  (9) มีการอางอิง (Citation) ผลงานที่มี
อาจารย/นักวิจัยตางชาติเปนผูแตงรวม (Co-author) และตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 
157  ครั้ง  (10) มีนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากสถาบันการศึกษา/องคกร 
ภายนอกที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (World  Class) ทั้งในและตางประเทศ จํานวน 91 คน          
(11) มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอ /ปฏิบัติงานสอน และ/หรือวิจัยรวมกับนักวิชาการตางชาติ
และสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก จํานวน 21 ทุน  (12) มีรายไดจากการบริการวิชาการสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 40.30  เปนตน 
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อยางไรก็ดี มีตัวชี้วัดหลายตัวที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  และอาจสงผลกระทบตอ 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  เชน  (1) รอยละของนักศึกษาตางชาติที่เขารวมกิจกรรมการเรยีนรู
วัฒนธรรมอาเซียน  วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมประจําถิ่น  (2) รอยละของอาจารยและนักวิจัยตางชาติที่เขามา 
มีสวนรวมดานวิชาการและดานศิลปวัฒนธรรม  (3) จํานวนของผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน เปนตน 

ทั้งนี้  มีตัวช้ีวัดที่ไมไดรายงานผล จํานวน 11 ตัว คิดเปนรอยละ 15.49 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด   
 

2.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ชุดโครงการ + 2 เรื่อง   

 

คณะกรรมการ ฯ ไดเลือกโครงการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2557  ที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย  จํานวน 10 ชุดโครงการ 
+ 2 เรื่อง  ประกอบดวย   

2.2.1  ชุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning  
พบวา  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการเรียนรูเชิงรุกและดําเนินการอยางตอเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ใหเห็น และ
เขาสูขั้น Key Driver ของการดําเนินโครงการ  ไดสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยตระหนักเรื่องการเรียนรูเชิงรุก  
รวมทั้งแตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการสอนและสงเสริมการเรียนรู  เพื่อใหดําเนินการใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัยเปน Professional Learning Community (PLC) และทําบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ โดยเฉพาะใน ASEAN ใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดานการเรียนการสอน 

 

2.2.2  ชุดโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล  พบวา มหาวิทยาลัยโดย 
สวนวิเทศสัมพันธไดผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังใหเปนกลไก
การบูรณาการดําเนินงานในดานนี้ระหวางสํานักวิชาและสวนวิเทศสัมพันธ  ใหมีการแบงรับภารกิจ  หนาที่   
ความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ กันไดอยางสมดุล จึงถือเปนความกาวหนาของงานในดานนี ้

 

2.2.3  ชุดโครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรค
ชุมชน  พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนงานของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  มีความสําเร็จในการ
สรางอัตลักษณของบัณฑิตที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยในมิติของภาพลักษณ (Image) แตคณะกรรมการ ฯ ยังมี
ความหวงใยในการสอบวัดคะแนนในแบบทดสอบ (Score Test) และตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งอยูระหวางการ
ออกแบบจากฝายบริหารยังไมมีความรุดหนาอยางมีสาระสําคัญ  ทําใหไมสามารถใชขอมูลในมิตินี้ในการประเมิน
ความสําเร็จได   

 

2.2.4  ชุดโครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ  พบวา  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานโดยรวมเปนที่นาพอใจ  
โดยโครงการความรวมมือกับภาคเอกชนสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรมและมีผลสําเร็จที่สงู  โครงการความรวมมอื
กับชุมชนพบผลสําเร็จจากการตอบรับและใหความรวมมือที่ดี  มีการเริ่มตนขยายผลไปสูความรวมมือในเชิง
วิชาการจากหลายโครงการ  และโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ก็พบความสําเร็จในแนวเดียวกัน   

 

2.2.5  ชุดโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ  พบวา  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานในการสรางความเขมแข็งใหคณาจารยใหมและ
คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  และไดสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการโครงการนี้อยางชัดเจน 



จ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2557 

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ฯ ตลอดจนมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการชัดเจน  ซึ่งทุก
สํานักวิชาไดมีสวนรวมในการเสนอและกําหนดจัดทําโครงการและกิจกรรม  แตเนื่องจากการดําเนินการยังอยู
ในระยะเริ่มตน  จึงยังไมสามารถประเมินผลตามดัชนีชี้วัดได หากมีการติดตามผลระยะยาวจะทําใหเห็น
แนวโนมและแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของการวิจัยของมหาวิทยาลัยชัดเจนขึ้น 

 

2.2.6  ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรี  พบวา  มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานที่ชัดเจนในการสรางความเขมแข็งใหนักศึกษาทุกระดับ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ โดยจัดงบประมาณสําหรับทุกสํานักวิชาอยางชัดเจน  ตลอดจนกําหนด
ดัชนีช้ีวัดเพื่อประเมินโครงการ  ซึ่งสํานักวิชาสวนใหญไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและจัดกิจกรรมที่สนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

 

2.2.7  ชุดโครงการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการ
วิชาการ  พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ โดยเฉพาะการสรางแบรนด 
ที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ  ไดจัดทําสื่อวีดิทัศนแนะนํางานบริการวิชาการ
ภายใตหลักคิด WU Engagement  และจัดงาน WU Engagement  โดยเนนการเขารวมแบบสมัครใจ      
เพื่อสื่อสารภาพลักษณดานบวกและศักยภาพดาน Engagement ใหกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้งไดพัฒนาสื่อสัญลักษณนกฮูกเจาปญญาอยางตอเนื่อง  ซึ่งปจจุบันไดรับการ
ยอมรับและนําไปใชเปนสื่อสัญลักษณหลายงาน  และสามารถพัฒนาใหอยูในรูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อหา
รายไดเพิ่มไดดวย 

 

2.2.8  ชุดโครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน  พบวา            
มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการนี้ตามที่คณะกรรมการ ฯ ไดเสนอแนะไวและมีความกาวหนามาก  โดยเฉพาะ
ในสวนของการเตรียมความพรอมโดยการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ  โดยจัดทําโครงการนํารอง 
“โ ค ร ง ก า ร นํ า ร อ ง ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ทั่ ว ทั้ ง อ ง ค ก ร  (TQM)” มี ห น ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  
5 หนวยงานนํารอง ซึ่ งคณะกรรมการ ฯ เห็นวาในระยะตอไปควรสนับสนุนใหสํานักวิชา ซึ่ ง เปน 
หนวยจัดการศึกษามาใชระบบ TQM นี้ เพราะเห็นวานาจะมีบริบทและประเด็นสําคัญที่แตกตางไปจาก
หนวยงานสนับสนุน  และควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดาน “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
(TQM)” อยางตอเนื่อง 

 

2.2.9  ชุดโครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  พบวา  เมืองมหาวิทยาลัย (Residential 
University) เปนแนวคิดหลักในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แมวายังไมมีคํานิยามที่ชัดเจน  ซึ่งไดดําเนิน
โครงการขั้นพื้นฐานไปบางแลว  โดยไดตระหนักถึงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการมากขึ้น  ไดบรรจุ
การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงความสุขและสังคมสุขภาพที่ยั่งยืน เปนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งปรับนโยบายการสรางหอพักใหม โดยจะสรางในแนวราบแทนแนวต้ัง เพื่อประหยัดงบประมาณ  และใช
พื้นที่ที่มีอยูมากเปนพื้นฐานเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 

2.2.10  ชุดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  พบวา  
มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ หรือชองทางในการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกรหลากหลาย
รูปแบบ  เพื่อใชในการสื่อสารนโยบาย  วิสัยทัศน  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ  
ที่แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณ  หรือทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหประชาคมทั้งภายในและภายนอกองคกร
ไดรับรู  ซึ่งการสื่อสารองคกรผานสื่อตาง ๆ กําลังเติบโตไปดวยดี  แตการสื่อสารภายในยังไมเกิดพลังรวมเทาที่ควร  



ฉ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ/มาตรการในการสื่อสารใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อใหผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  

 

                   2.2.11  เรื่องการดาํเนินงานของศูนยการแพทยมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
จากการติดตามผลในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2557  คณะกรรมการ ฯ  

ไดรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ และมีขอแนะนําแกฝายบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก          
(1) ควรเตรียมการและดําเนินการโครงการศูนยการแพทยใหชัดเจนและครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของ และ 
(2) ในระยะเวลาที่รอการดําเนินการกอสรางนั้น มหาวิทยาลัยอาจเริ่มตนดําเนินการโรงพยาบาลขนาดเล็ก   
เปนเสมือนโครงการนํารองเพื่อเปนฐานในการดําเนินการศูนยการแพทยซึ่งมีขนาดใหญตอไปในอนาคต      
และ ณ สิ้นปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  ดังนี้  

1)  ความคืบหนาในการกอสรางอาคารศูนยการแพทย  : ตามที่มหาวิทยาลัย
ไดลงนามในสัญญาจางกิจการรวมคา พี วี ที ดําเนินการกอสรางศูนยการแพทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  
และกิจการรวมคา พี วี ที  ไดดําเนินการกอสรางมาเปนเวลาระยะหนึ่ง  ตอมาไดเกิดปญหาเรื่องหนังสือ 
ค้ําประกันสัญญาของกิจการรวมคา พี วี ที  ไมสมบูรณตามเงื่อนไขการลงนามในสัญญาและทําใหกิจการรวมคา  
พี วี ที ไมสามารถเบิกจายเงินลวงหนาไดและการกอสรางหยุดชะงักลง  จนทายสุดมหาวิทยาลัยตองยกเลิกสัญญา
กับกิจการรวมคา พี วี ที  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางพิจารณาดําเนินการ 
เพื่อเรงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว   

2)  การเตรียมการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ : ในระหวางที่ดําเนินการกอสราง 
ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมการและดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน (1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดานศูนยการแพทยเพื่อสงเสริมสนับสนุนและแสวงหาชองทางใหไดมาซึ่งทรพัยากร
สําหรับใชประโยชนในการดําเนินงานของศูนยการแพทย (2) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงจําเปนตองไดรับการบริหารเรงดวน กรณีการดําเนินงานศูนยการแพทย (3) หาแนวทางสรางงานและ
รายไดใหกับแพทยที่กลับมาจากที่มหาวิทยาลัยไดใหทุนไปศึกษาตอ เพื่อรองรับโครงการศูนยการแพทย             
(4) จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยการแพทย ระยะ 15 ป   เปนตน  

   

2.2.12  เรื่องการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการขึ้นเงินเดือนตามโครงสรางบัญชี
เงินเดือนใหมของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พ.ศ. 2557 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนใหมของ
พนักงานและลูกจาง  พ.ศ. 2557  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นที่จะตองดําเนินการควบคูกับการปรับ
โครงสรางบัญชีเงินเดือนดังกลาว  เชน  (1) การกําหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2557-
2559  (2) การพัฒนาระบบประเมินหนวยงาน (3) การพัฒนาเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ (4) การพัฒนาระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือน เปนตน  และสภามหาวิทยาลัยไดให
แนวทางในประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติม  

จากการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ ฯ พบวา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินงานในดานตาง ๆ  เชน  การกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนา
ปรับปรุงระบบ การจางเหมาบริการ การศึกษาวิเคราะหขอมูลภาระงานของคณาจารยประจําและปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  การปรับระบบ/ตัวแบบการขึ้นเงินเดือน  
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2558-2560 การพัฒนาระบบประเมิน
หนวยงาน  เปนตน  

 

 

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
 

มหาวิทยาลัยไดตระหนักและใหความสําคัญกับการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา 
การดําเนินงานดานตาง ๆ ไดยึดแนวทางทางบริหารแบบมีระบบและกลไก  ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความมุงมั่นในการบริหารงานใหเกิดผลงานตามพันธกิจอยางตอเนื่อง  
ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนยุทธศาสตร  ปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรใหมีความครอบคลมุ
และสมบูรณรอบดานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบ  จึงไดมี  
การจัดสรรงบยุทธศาสตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร   

 
 
 

     

 

คณะกรรมการ ฯ ไดสอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  พบวา  ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกรอบกระบวนการในคูมือ 
การบริหารความเสี่ยง  เปนไปตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   

หนวยตรวจสอบภายในไดเขาสังเกตการณการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และหัวหนา 
คณะเจาหนาที่การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ไดรวมกันเสนอความคิดเห็นและระดมสมองเพื่อระบุ
ความเสี่ยง  วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  จัดระดับความเสี่ยง  และวางมาตรการบริหารความเสี่ยง
รวมกัน  ซึ่งในปจจุบันอยูระหวางพิจารณาขอมูลและทบทวนรางแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย      

 
 
 

     

 

มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีความชัดเจนเหมาะสม และ
เอื้ออํานวยในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง  โดยใหการบริหารความเสี่ยงแบงเปน  2 ระดับ  คือ  
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน  โดยมีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบและ 
ใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  

ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในไดวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบงาน /งาน/โครงการตาง ๆ  
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะในประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
การกํากับติดตาม  โดยคณะกรรมการฯ ไดรับทราบผลการตรวจสอบแลวทั้งหมด 5 เรื่อง  ประกอบดวย    
(1) ระบบการเงินและบัญชี (2) ระบบงานดานการพัสดุ  (3) ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล  (4) การ
ดําเนินงานโครงการอาศรมยาวลัยลักษณ  และ (5) การดําเนินงานโครงการเรือนวลัย  รวมทั้งไดติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน  จํานวน  13  ประเด็น  ซึ่งผูรับผิดชอบไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะแลว   

๓.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 

5.  ดานระบบควบคุมภายใน 



ซ 
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1.  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย  จํานวน 4 เรื่อง ไดแก  การรับนักศึกษา  
ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  การหารายได  และความเปนสากล  จากการติดตาม พบวา  มหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เปนไปตามแผนงานของมหาวิทยาลัย 

2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ   ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  

และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไว จากการติดตาม พบวา ในปงบประมาณ 2557 
ซึ่งมีทั้งสิ้น 38 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว 21 ประเด็น คิดเปนรอยละ 55.26  และอยูระหวาง
การดําเนินการ 17 ประเด็น คิดเปนรอยละ 44.74 และที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2556 มีทั้งสิ้น 28 
ประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย  26 ประเด็น คิดเปนรอยละ 92.86 และอยูระหวางการ
ดําเนินการ  2 ประเด็น คิดเปนรอยละ 7.14 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน 
 

  1. ดานการเรียนการสอน        
   มหาวิทยาลัยไดมุงมั่นดําเนินการดาน Active Learning มาอยางตอเนื่องทําให
เกิดผลลัพธที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางเปนรูปธรรม  สามารถพัฒนาฐานขอมูลการเรียนรูเชิงรุกและ
จัดการความรูเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา และสรางความเปนสากลในดานนี้                
โดยสํานักวิชาไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากลควบคูกับการปรับปรุงศักยภาพของคณาจารย
และการพัฒนาทักษะสื่อสารดานภาษา  โดยมุงที่ตัวนักศึกษาเปนสําคัญเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศโดยการ
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา               
ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายนอก  รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบัณฑิตศึกษานานาชาติและยึด
หลักการพัฒนาคุณลักษณะของการศึกษาในทศวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดานภาษา และไดพัฒนาดานการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาเพื่อใหมีความพรอมสมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 

  2. ดานการวิจัย                    
   มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้นและไดสนับสนุนงบประมาณ
โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารย ซึ่งมีวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการที่ชัดเจน  และใหสํานักวิชามีสวนรวมในการเสนอและจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะสงผลให
การดําเนินการโครงการดานการวิจัยนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคได  และสงผลใหการดําเนินการเปนไป                    
ในทิศทางที่ดีขึ้น  สําหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้นและไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของ

ข.  ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง               

     (Specific-issue Approach) 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

   จุดเดน 
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โครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และทุกสํานักวิชามีสวนรวมในการเสนอและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะสงผล
ใหการดําเนินการโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดและสวนใหญไดดําเนินการไปแลว  
 

  3. ดานการบริการวิชาการ        
   มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการจัดทําแผนงานดานการบริการวิชาการโดยได
สอบถามเจาของกิจการที่เขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัย และพบวามีความพึงพอใจกับความกาวหนาในการ
จัดทําแผนและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงมีความมั่นใจกับความสําเร็จในอนาคตเกี่ยวกับ         
แนวทางการสรางความรวมมือขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปขยายผลใหเกิดกิจกรรมสัมพันธซึ่งวางไวในแผนงาน             
วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปในแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดจัดทํา 
สื่อวีดิทัศนพันธกิจสังคมเพื่อสื่อสารเรื่องราวดานความโดดเดนของมหาวิทยาลัยผานการบริการวิชาการของ
สํานักวิชาที่ดําเนินการตามแนวทางพันธกิจสังคม 
 

  4. ดานการบริหารงาน                      
   4.1 มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน 
โดยมีโครงการนํารองการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนโครงการยอย มีวัตถุประสงคเพื่อการยกระดับ
คุณภาพของงาน กระบวนการปฏิบัติงาน การลดตนทุน และเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเริ่ม
ดําเนินการในหนวยงานระดับศูนย/สถาบัน  ปจจุบันมหาวิทยาลัยแบงงานดานประกันคุณภาพออกเปน        
2 สวน ไดแก  (1) งานประกันคุณภาพสําหรับสํานักวิชา ใชระบบประกันคุณภาพ EdPEx ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (2) งานประกันคุณภาพการบริหารจัดการและอื่น ๆ เมื่อวิเคราะห
องคประกอบของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบวา การสนับสนุนเชิงนโยบายซึ่งเปนสวนที่ผูบริหารไดให
ความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สําหรับดานวิชาการ
หรือหลักการนั้นเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญของการนําระบบประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติซึ่งมหาวิทยาลัย
จะตองมีผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพอยางแทจริง     
   4.2 เรื่องการกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพนั้น
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในหลายประเด็น  เชน การเพิ่มศักยภาพบุคลากรควบคูกับระบบความกาวหนา     
ในอาชีพ  การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการโดยมุงเนนวิชาการรับใชสังคม การพัฒนาระบบการประเมินหนวยงาน การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการทั้งระบบ เปนตน 

 
 

 
 

  1. ดานการเรียนการสอน             
   1.1 มหาวิทยาลัยควรวางแผนกลยุทธใหมในการใหไดมาซึ่งอาจารยที่มีความรูดาน
การเรียนรูเชิงรุกทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ เพราะยังไมมีการดําเนินการทางดานนี้และสงผลกระทบใหเห็น
แลววา  บางโครงการดําเนินการไมได           
   1.2 ในประเด็นของความเปนสากลนั้น มีสวนสําคัญยิ่งตอการเรียนการสอน          
โดยมหาวิทยาลัยควรใหสวนวิเทศสัมพันธมีการหารือกับสํานักวิชาตาง ๆ เพื่อหาขอตกลงวากิจกรรมที่ควร
ดําเนินการเรื่องการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากลนั้นมีอะไรบาง และกําหนดแนวทางในการดําเนินการ

   จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
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รวมกัน หรือแบงความรับผิดชอบกัน ซึ่งจะทําใหทั้งสวนวิเทศสัมพันธและสํานักวิชามีทิศทางการพัฒนาเดียวกัน 
รวมถึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในดานการเรียนการสอนในภาพรวมดวย  
 

  2. ดานการวิจัย                
   2.1 มหาวิทยาลัยควรเนนการวิจัยโดยใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม และควรจะรวม
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการซึ่งมาจากสองสวน คือ งบสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตรและงบสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการซึ่งเปนงบประมาณเดียวกัน เพื่อใหเจาหนาที่เล็งเห็นความตั้งใจจากฝายบริหารที่ตองการ 
เห็นผลสําเร็จของพันธกิจและความสําคัญของยุทธศาสตรการสรางเครือขาย       
      2.2 ระยะเวลาที่ใชเพื่อการบรรลุยุทธศาสตรอาจมีความคลาดเคลื่อนและ/หรือใช
เวลานานอยางมีสาระสําคัญเนื่องจากมีปจจัยภายนอกในการจะบรรลุวัตถุประสงคซึ่งตองไดรับการตอบรับ  
การยอมรับ และการรวมมือจากสังคมเครือขาย ทั้งนี้ โครงการควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจ
ภาคเอกชนทั้งในดานจํานวนและความหลากหลายใหมากขึ้น เนื่องจากความรวมมือนี้จะมีสวนใหมหาวิทยาลัย
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผานกระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งยังเปน
การเผยแพรชื่อเสียงและเพิ่มภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยตอภาคเอกชนไดเปนอยางดี    
    2.3 การสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยควรกําหนด
ระเบียบสําหรับอาจารยใหมใหขอตําแหนงวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากทําไมไดจะตองมีชองทาง             
ที่จะไมรับบรรจุแตงตั้ง  สําหรับอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแลวจะตองกําหนดใหมีผลงานวิชาการในแตละ
ปอยางตอเนื่อง  สวนอาจารยที่ไมถนัดในการทําวิจัยแตมีความสามารถทางการสอนหรือบริการวิชาการ                
อาจจะตองมีกระบวนการประเมินอีกแบบหนึ่งเชนการใชวิธีการที่เรียกวาเมธาจารย       
   2.4 การดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการที่กําหนดเปน
เปาหมายที่เนนเชิงวิชาการ  ควรเพิ่มตัวชี้วัดความสําเร็จที่บงชี้ถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้งในเชิง
พาณิชยและเชิงสาธารณะ และควรสนับสนุนใหเกิดการสรางกลุมวิจัยซึ่งประกอบไปดวยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก  มาตรการนี้จะสามารถดึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทใหสนใจและเขารวมในการ
วิจัยมากขึ้น 
 

  3. ดานการใหบริการวิชาการ             
   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใหบริการวิชาการในลักษณะองครวมโดยใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีบทบาทรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นที่คณะกรรมการฯ หวงใย คือ ในการวัดผลดวย
คะแนนและการกําหนดตัวชี้วัดในสวนคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม จึงทําให
การวัดผลในสวนน้ีอาจจะไมมีความเที่ยงตรงเทาที่ควร  และในประเด็นการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
กอนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนั้น คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ  อาทิเชน  (1) ควรมีสวนเขาไปรวมกับ
ชุมชนในลักษณะที่ใหบริการแกชุมชนในเชิงวิชาการโดยมีอาจารยที่เชี่ยวชาญเขาไปใหคําปรึกษาแนะนํา           
(2) ควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มาเปนเกณฑในการรับเขาดวย  (3) ควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย           
ที่ไดผานการบริการแกชุมชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย มาเปนสวนของกระบวนการ
สําเร็จการศึกษาหรือใหมีเอกสารกํากับเปนการระบุความดีของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เปนตน   
   

  4. ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
   4.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณามุมมองของวัฒนธรรมใหกวางขวางมากกวาเดิม และ
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ควรนิยามความหมายของ “เมืองมหาวิทยาลัย” ใหชัดเจน เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัย          
นาเรียน  นาอยู  ดูดี  มีสุนทรียภาพนั้นเปนอยางไร ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรมในตัวของประชาคมของ
มหาวิทยาลัย  และเพื่อใหครอบคลุมความหมาย ควรนํา Social Progress Index 2014 (ดัชนีความกาวหนา

ทางสังคม) มาประยุกตใช ซึ่งในความตองการพื้นฐานนั้นนาจะรวมประเด็น “ความปลอดภัยสวนบุคคล 
(Personal Safety)”  ไวในคํานิยามของ “เมืองมหาวิทยาลัย” ดวย       
    4.2 ควรสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการสรางวัฒนธรรมที่ดีในตนเองอยางยั่งยืน 
เชน การพัฒนาอาสาสมัครนักศึกษาดานสุขภาพ  การดําเนินการเรื่อง Green Campus ใหเปนรูปธรรม      
การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยใหเปน  24 Hour University  เปนตน  สิ่งเหลานี้จะเปนการปลูกฝงใหประชาคม

วลัยลักษณเปนผูที่มีวัฒนธรรมเชิงสากลมากขึ้นมีสุนทรียเพื่อการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 
 

  5. ดานแผนงานและงบประมาณ                
   5.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจภาคเอกชนทั้งใน
ดานความรวมมือที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณ ไมวาจะเปนเปนการรวมทุนหรืออื่นๆ ตามที่ระเบียบ 
วาดวยเรื่องดังกลาวไดประกาศใชไปแลวใหมากขึ้น  
   5.2 การเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเปนเรื่องใหญที่จะมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5-10 ปขางหนาเชนเดียวกับเรื่องศูนยการแพทย ดังนั้นควรพิจารณา
วางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหชัดเจนและเหมาะสม  
          5.3 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยนําแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชเปนหลักสําคัญ      
   5.4 มหาวิทยาลัยควรนําผลที่ไดรับจากการใหบุคลากรตอบแบบสอบถามเรื่องความสุข
ของคนในองคกร (Happinometor) มาศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนตอไป  
   5.5 สํานักวิชาการจัดการมีศักยภาพที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในพันธกิจดานตาง ๆ                   
แตอาจจะมีขอจํากัดในบางดานทําใหผลิตภาพของสํานักวิชายังไมบรรลุผลตามเปาหมายเทาที่ควร ดังนั้นขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําโครงการนํารอง Human Resource ของสํานักวิชาการจัดการ แลวติดตาม
ประเมินผลดานผลิตภาพเปนระยะ ๆ  หากประสบความสําเร็จใหขยายผลไปสูสํานักวิชาและหนวยงานอื่นๆ 
  

  6. ดานการบริหารจัดการ         
       6.1 มหาวิทยาลัยจะตองถายทอดความรู หลักการ และประสบการณในเรื่องการ
ประกันคุณภาพไปสูประชาคมมหาวิทยาลัยในวงกวางโดยเร็ว  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนาดานคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง  และควรมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อใหมี
บุคลากรหลักที่จะคอยใหคําปรึกษาเชิงวิชาการ และจะเปนหลักในการถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพ
ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย             
   6.2 มหาวิทยาลัยควรมีกลไกดําเนินงาน หมายถึง กลไกที่รับผิดชอบในการพัฒนา 
ดําเนินการและติดตามเรื่องการประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ อาจจะประสานกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีระบบการ
ประกันคุณภาพแลวเพื่อเรียนรูประสบการณและไดแนวทางการดําเนินงานเรื่องนี้ที่ชัดเจนและไดผลเร็ว  
รวมถึงการจัดเวที/กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดการสื่อสาร 
แบบมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร และนําขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย           
จัดขึ้นมาปรับใชเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมใหสามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดอยางยั่งยืน   
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      6.3 มหาวิทยาลัยจะตองมีแผนทางการเงิน มีการจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายที่ดี
และเหมาะสมเพื่อไมใหการปรับขึ้นเงินเดือนมีผลกระทบตอภารกิจที่สําคัญดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  
       6.4 การดําเนินการโครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงค
หลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ  รวมถึงประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือ
มีความหวงใย นอกจากมหาวิทยาลัยไดใชกลไกการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการแลว       
ควรดําเนินการในลักษณะของการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่ชัดเจน  
    6.5 ในสวนของการดําเนินการโครงการศูนยการแพทยฯ นั้น คณะกรรมการฯ ไดให
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนําขอเสนอแนะ
ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการอยางจริงจังเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
     6.6 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ MIS เพื่อใชประโยชนในการบริหารงานและ        
การตัดสินใจ ซึ่งจะรวมถึงระบบการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ สําหรับการประเมิน          
ในสวนที่เกี่ยวของ  และควรนําระบบ IT มาใชในการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย             
เพื่อลดจํานวนกระดาษใหนอยลง (Paper Less)  
      6.7 สืบเนื่องจากในชวงเวลา 2 ถึง 3 ปที่ผานมา คณะกรรมการฯ เคยไดเสนอแนะ
ใหฝายมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ รวมถึง             
การจัดหมวดหมูของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศดังกลาวใหชัดเจนและครอบคลุมทุกดานหลัก ซึ่งฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ขึ้นมาแลวแตยัง
ไมมีความคืบหนาในการดําเนินการเรื่องนี้  ดังนั้น ฝายบริหารควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง
     6.8 คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารในเรื่อง/คดีที่อยู
ระหวางการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เปนเรื่อง/คดีซึ่งอยูในกระบวนการภายในมหาวิทยาลัย และ
คดีที่อยูในกระบวนการของศาลยุติธรรม โดยพบวามีหลายเรื่อง/คดีที่ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควรซึ่งหากจะ
ปลอยใหคางไวยาวนานเกินไปจะไมเกิดผลดี  ดังนั้น ฝายบริหารควรนําขอมูลรายละเอียดและปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับเรื่อง/คดีดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหนโยบายหรือแนวทางในการดําเนินการตอไป 
 

 

รายงานฉบับนี้ ไดสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2557  ในทุกพันธกิจ 
ครบถวน และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  ขอสรุปในเรื่องจุดเดนของการดําเนินงานจะ
เปนแรงผลักดันใหมหาวิทยาลัยมุงมั่นพัฒนาใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนอมรับ
ขอเสนอแนะในเรื่องจุดที่ควรพัฒนา เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ใหเปน
รูปธรรมและบรรลุเปาหมายยิ่งขึ้น  

ในปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยจะนําขอเสนอแนะมาดําเนินการ โดยใหความสําคัญในลําดับ
ตน ๆ กับเรื่องตาง ๆ  เชน  การสรางความเขมแข็งดาน Active learning  การผลักดันและสรางแรงจูงใจให
คณาจารยสรางผลงานวิจัยมากขึ้น   การจัดระบบบริหารจัดการใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานดานพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม  การจัดใหมีทีม Project Management สําหรับโครงการศูนยการแพทย           
การ Implement ระบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ การปฏิรูปโครงสราง
หนวยงาน การประกันคุณภาพเชิงรุกทั่วทั้งองคกร  เปนตน 

 ความเหน็ของฝายบรหิาร ตอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ขอบเขต  และวธิีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2557 

ขอบเขต และวิธีปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย       
 

           คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ      
(คณะกรรมการ ฯ)  ไดปฏิบัติงานตามรูปแบบและแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ที่ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีและ    
รองอธิการบดี โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเพิ่มคุณคาของเนื้อหาสาระของรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่จะเปนประโยชนสําหรับสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนสําหรับการบริหารของอธิการบดีดวย 
 คณะกรรมการ ฯ ไดกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แบงออกเปน 2 ดานหลัก  
ไดแก  
    

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach)       
     1.  ดานการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ   เปนการประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินงาน      

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดยใชตัวชี้วัด และเกณฑในการใหคะแนน ที่ไดผานความเห็นชอบ
รวมกันของคณะกรรมการ ฯ  ฝายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

2.  ดานแผนงาน  โดยแบงขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ออกเปน 2 ระดับ ดังนี้    
         2.1  ระดับหลักการ  เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
      2.2  ระดับรายละเอียด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในขอ 2.1 คณะกรรมการ ฯ            

ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือแผนงานภายใตพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล  ใหสามารถหาขอสรุปและแสดงความเห็นไดวา ฝายบริหารไดบริหารจัดการงานตามพันธกิจหลัก
เหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธ์ิ เปนไปโดยประหยัด และคุมคาหรือไม เพียงใด    

3.  ดานระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี   มุงความยั่งยืนในการบริหารเพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริหารที่สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี     

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง   เพื่อสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงานดาน
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน  ใหความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหนวยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยวา มีความอิสระเพียงพอ และไดรับความสนับสนุนอยางเหมาะสม รวมถึงไดให
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน ควบคูกันไปดวย 
  

ข. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach)   

1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ หรือเคยแสดงความหวงใย  มีจํานวน 5 ประเด็น 
ไดแก  (1) การรับนักศึกษา   (2) ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  (3) การหารายได   (4) การจัดตั้งศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และ (5) ความเปนสากล 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2557 

2. เรื่องผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ   คณะกรรมการฯ 
ไดติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ ไดมีการประชุมหารือ    
มีมติ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ เพื่อทราบวาฝายบริหารไดนําไปพิจารณาดําเนินการ ปรับปรุง พัฒนาใหเกิด
ผลดีแกมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร     

 

แหลงขอมูล 
ขอมูลที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นํามาใชประกอบการพิจารณา มาจาก

ฐานขอมูลและแหลงตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดแก   
1.  สวนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
2.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี   

       และผูชวยอธิการบด ี
3.  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ 
4.  รายงานการตรวจสอบภายใน      
5.  ความเหน็ของผูรบัผดิชอบทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิ  จากการประชุมรวม   
     การเยีย่มเยอืน  และจากเอกสาร 

 

คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป และวงจรการปฏิบัติงาน  ไวดังนี้             
 

แผนการปฏิบัติงานประจําป 
    

รางแผน 

รวมพิจารณากับ 
ฝายบริหาร 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อขออนุมัติแผน 

(ราง) รายงานผล 
การติดตามฯ 

รวมพิจารณากับฝาย
บริหาร เพื่อพิจารณา 

(ราง) รายงานฯ 

เสนอรายงาน 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 4 ก.ย. 56  

8 พ.ย. 56 

8 มี.ค. 57 

1 พ.ค. 57 

8 พ.ค. 57 

 15 พ.ค. 57 

 4 ก.ย. 56  

8 พ.ย. 56 

8 มี.ค. 57 

27 ต.ค. 57 

12 พ.ย. 57 

15 พ.ย. 57 

รอบครึ่งแรกปงบประมาณ     กรอบเวลาการปฏบิัตงิาน     รอบครึ่งหลังปงบประมาณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ประจําปงบประมาณ 2557 

1. หารือกับฝายบริหาร 
กําหนดประเด็นการติดตาม 
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2. เสนอประเด็นการติดตามฯ 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ 

3. จัดทําโปรแกรม 
การตรวจสอบ 

4. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมขอมูล
เอกสาร ใหคณะกรรมการฯ 

5. การดําเนินการตาม
โปรแกรมการติดตามฯ 

 

6. คณะกรรมการประชุมกับฝาย
บริหารพิจารณาผลการติดตาม 

 

7. จัดทํารายงานเพื่อ 
เสนอสภาฯ 

วงจรการปฏบิัติงาน   
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัโดยองครวม 

 (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ 2557  จําแนกเปน  2 ดาน  ดังนี้ 

 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 
 

     
 

 

การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑที่กําหนด  
โดยมีตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 23 ตัว และมีตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก 15 ตัว ซึ่งมีเกณฑ การประเมิน 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 2557  พบวา  โดยรวมอยู 
ในระดับสูง  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.73  (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนคาคะแนนรวมรอยละ 74.60  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 มิติ มีรายละเอียดดังนี ้

 มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ อยูในระดบัสงู  คะแนนเฉลีย่ 4.20 
 มิติกระบวนการ อยูในระดับสูง  คะแนนเฉลี่ย 4.36 

 มิติการเรียนรูและพฒันา อยูในระดบัสงู  คะแนนเฉลี่ย 3.72 

 มิติการเงินและงบประมาณ อยูในระดบัปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.64 
 

ผลการประเมินขางตน  คณะกรรมการ ฯ เห็นวา  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ
กลไกสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก  รวมทั้งมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  สงผลให
ผูใชบริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะดานความเชื่อมั่นของนักเรียนตอการมาศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวนมาก  ดานการวิจัยมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  
และมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม  ในปงบประมาณ 2557 บางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมา  เชน  
การไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของพนักงาน  การบริหารงบประมาณการใชจายงบลงทุนยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  เปนตน  

 

ผลการประเมินในแตละมิติ  

      1. มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน 
ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบดวย  ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียดานบัณฑิต   
ความเชื่อมั่นของนักเรียนตอการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร  
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร  งานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชน  ความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการวิชาการ 

1.  ดานการประเมินแบบสมดุล  4 มิติ (Balanced Scorecard) 

ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองครวม (Holistic Approach) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20  
ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  2556 พบวา  มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น (ปงบประมาณ 2556 
คะแนนเฉลี่ย 3.28)  สืบเนื่องจากมีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.14  มีจํานวนผลงานที่
ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรมากขึ้น  สงผลใหผูใชบริการ
ของมหาวิทยาลัย  ไดแก  นายจาง  ผูประกอบการ  ผูใชงานบัณฑิต  ผูใชบริการงานบริการวิชาการดานตาง ๆ 
รวมถึงงานดานศิลปะและวัฒนธรรม  มีระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น 

2. มิติกระบวนการ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดวยตัวชี้วัดหลัก
ทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบดวย  การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  การพัฒนาระบบและกลไกการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  การพัฒนาระบบ
และกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  รวมทั้งระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.36  ซึ่งเกิดจาก
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  ระบบกลไกในการผลิตงานวิจัย  ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคม  และระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  เชน  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของทุกหลักสูตร  การวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาในตางประเทศ     
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางพัฒนางานสหกิจศึกษาตอไป เปนตน 

 

3. มิติการเรียนรูและพัฒนา ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน         
ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 5 ตัว ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย
และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ  การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  การนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  และการเรียนรู การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ/หวงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับสูง 
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.72  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2556  พบวา  มีผลการดําเนินงานลดลง    
(ปงบประมาณ 2556 คะแนนเฉลี่ย 3.96)  สืบเนื่องจากมีผลการดําเนินงานลดลงดานการพัฒนางานวิจัย
และการสนับสนุนงานวิจัย  มีจํานวนโครงการวิจัยลดลง  รวมทั้งในเรื่องการไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของ
อาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการ  ยังอยูในระดับต่ํามาก  โดยเฉพาะพนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไปอบรม/
สัมมนามีจํานวนลดลงมาก  

       

4. มิติการเงินและงบประมาณ  ไดประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  
ดวยตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบดวย  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  ความสามารถในการ
แสวงหารายได  การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  และงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา   
ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉลี่ย 2.64 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 
2556 พบวา  ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ปงบประมาณ 2556 คะแนนเฉลี่ย 2.28)  สืบเนื่อง
จากมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามการบริหาร
งบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  กลาวคือ  การใชจายงบลงทุนมีผลการจายเงินจริงเพียงรอยละ 
10.25  และมีภาระผูกพันรอการจายสูงถึงรอยละ 89.38 (488.39 ลานบาท)  เนื่องจากมีรายการกอสราง
หลายรายการที่ยังไมไดจายเงิน  โดยเฉพาะรายการที่สําคัญคือ  โครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยและ
ระบบสาธารณูปการ  (396.10 ลานบาท) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

 
ตารางท่ี 2 

ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

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  
 

6. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการทางวิชาการ  
       6.1  งานอบรม สัมมนา 
       6.2   งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 
       6.3  งานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
       6.4  งานถายทอดเทคโนโลยี 
 

7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานงานทะนุบํารุงศิลปะและ 
    วัฒนธรรม 
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3.2 
2.4 
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1.0 
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4.0 
 
 
 

2.0 
 
 

2.4 
 

 
2.4 

 
 
 
 
 

2.0 
 

 
 คะแนนรวม มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 4.20 25 21.00 

กระบวนการ 
(รอยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม  
 

4. การพัฒนาระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

 
5. ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  
 

6. การมีระบบการบรหิารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
 

7. การมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
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2.0 
 

2.4 
 

 
3.0 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.36 25 21.80 

การเรียนรูและ
พัฒนา 
(รอยละ 25) 

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

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 
 

3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
     

๔. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
                   

5. การเรียนรู การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. 
    ใหความสนใจ/หวงใย   
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 คะแนนรวม มิติการเรียนรูและพัฒนา 3.72 25 18.60 
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
(รอยละ 25) 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ    

 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได  
 

3. การใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
    

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
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 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 2.64 25 13.20 

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 3.73 100 74.60 
  



8 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

2.  ดานแผนงาน 
 
 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในแผน 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ 2557  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เนนการวิจัยและเปนอุทยานการศึกษาที่รวม
ขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู  “สั งคมอุดมปญญา” โดยเนนพื้นที่ภาคใตตอนบน 
โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ  และใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม  ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบ
ของงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB)  ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก  (1) การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย  (2) การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  แขงขันได  และรองรับ 
การพัฒนาประเทศ  (3) การสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม   
(4) การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและโดดเดนในประชาคมอาเซียน  (5) การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
และ (6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน  โดยไดรับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค จํานวนทั้งสิ้น 1,674.46 
ลานบาท  ทั้งนี้  ระหวางปไดปรับลดงบประมาณเนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปดภาคการศึกษา  ทําใหใน
ปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อใชจายไดจํานวนทั้งสิ้น 1,615.80 ลานบาท (กราฟที ่1)  
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 21 ตัว  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ  50 ตัว (กราฟที่ 3)     

ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) ไปทั้งหมด  
1,535.98 ลานบาท  เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 95.06  ซึ่งมีงบประมาณผูกพันไว  532.32 ลานบาท   
เทียบกับแผนคิดเปนรอยละ 32.94  และมีงบประมาณคงเหลือ 79.82 ลานบาท  เทียบกับแผนคิดเปน 
รอยละ 4.94  (กราฟที่ 2/ตารางที่ 3) สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคได  16  ตัว  
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 11 ตัวชี้วัด  ตั้งแตรอยละ 
50 ขึ้นไป 3 ตัว  และต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 2 ตัว  และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ได 44 ตัว  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย  29 ตัว  ต้ังแตรอยละ 
50 ขึ้นไป 8 ตัว  และต่ํากวารอยละ 50 จํานวน 7 ตัว (กราฟที่ 4 ถึง 5/ตารางที่ 4) 

สรุปวา  ในปงบประมาณ 2557 การใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยสวนใหญเปนไป
ตามแผน  โดยเฉพาะแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  งานกอสราง ปรับปรุง  และซอมบํารุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค  สามารถใชจายรวมผูกพันไดรอยละ 91.43  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดทําสัญญา
ผูกพันรายการกอสรางใหญ ๆ เรียบรอยแลว  เชน  โครงการกอสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
เปนตน  แตการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยมีความลาชา  งบประมาณสวนใหญยังไมได
เบิกจาย  และพบวา  ตัวช้ีวัดที่ไมไดรายงานผล  จํานวน 11 ตัว  คิดเปนรอยละ 15.49 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

2.  ดานแผนงาน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

กราฟที่ 1 
การจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 

กราฟที่ 2 
ผลการใชจายงบประมาณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ตารางท่ี 3 
ผลการใชงบประมาณ 

 
 

แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ลานบาท 626.75 549.37 45.25 594.62 32.13 
%ของแผน  87.65 7.22 94.87 5.13 

แผนงานจัดการศึกษา  
ลานบาท 464.10 411.58 39.14 450.72 13.38 

%ของแผน  88.68 8.43 97.12 2.88 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ลานบาท 113.28 98.17 5.40 103.57 9.71 
%ของแผน  86.66 4.76 91.43 8.57 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
ลานบาท 10.00 7.30 0.00 7.30 2.70 
%ของแผน  73.05 0.00 73.05 26.95 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ลานบาท 38.17 31.84 0.71 32.55 5.62 
%ของแผน  83.42 1.87 85.29 14.71 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  
ลานบาท 1.20 0.48 0.00 0.48 0.72 

%ของแผน  39.90 0.00 39.90 60.10 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
ลานบาท 150.44 115.74 18.97 134.71 15.73 
%ของแผน  76.93 12.61 89.54 10.46 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 
ลานบาท 54.40 33.02 17.06 50.08 4.32 

%ของแผน  60.70 31.35 92.05 7.95 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   
ลานบาท 86.77 77.28 1.29 78.57 8.20 
%ของแผน  89.06 1.49 90.55 9.45 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 2.40 1.54 0.12 1.66 0.74 
%ของแผน  64.03 5.00 69.03 30.97 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลานบาท 6.87 3.90 0.50 4.40 2.47 
%ของแผน  56.83 7.27 64.10 35.90 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ลานบาท 18.94 16.45 0.86 17.31 1.63 
%ของแผน  86.88 4.56 91.44 8.56 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ลานบาท 13.02 11.75 0.86 12.61 0.41 

%ของแผน  90.27 6.63 96.90 3.10 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 2.50 1.88 0.00 1.88 0.62 

%ของแผน  75.35 0.00 75.35 24.65 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 3.42 2.82 0.00 2.82 0.60 

%ของแผน  82.42 0.00 82.42 17.58 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ลานบาท 31.50 17.10 0.00 17.10 14.40 
%ของแผน  54.28 0.00 54.28 45.72 

แผนงานเตรียมความพรอมสูอาเซียน  
ลานบาท 3.80 1.14 0.00 1.14 2.66 
%ของแผน  29.89 0.00 29.89 70.11 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

หนวย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

จายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ลานบาท 26.90 15.75 0.00 15.75 11.15 
%ของแผน  58.54 0.00 58.54 41.46 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 0.80 0.21 0.00 0.21 0.59 

%ของแผน  26.65 0.00 26.65 73.35 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ลานบาท 766.30 285.58 466.40 751.98 14.32 
%ของแผน  37.27 60.86 98.13 1.87 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ลานบาท 765.70 285.13 466.25 751.38 14.32 
%ของแผน  37.24 60.89 98.13 1.87 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
ลานบาท 0.60 0.45 0.15 0.60 0.003 
%ของแผน  74.56 25.00 99.56 0.44 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ลานบาท 21.87 19.42 0.84 20.26 1.61 
%ของแผน  88.81 3.82 92.62 7.38 

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ       

    งานเรือนวลัย 
ลานบาท 1.62 1.59 0.00 1.59 0.03 
%ของแผน  97.86 0.00 97.86 2.14 

    งานศูนยกีฬาและสุขภาพ 
ลานบาท 5.63 5.46 0.01 5.47 0.16 
%ของแผน  97.04 0.16 97.20 2.80 

    งานฟารมมหาวิทยาลัย 
ลานบาท 12.03 10.34 0.80 11.14 0.89 
%ของแผน  85.97 6.65 92.61 7.39 

    งานอาศรมยาวลัยลักษณ 
ลานบาท 1.70 1.52 0.03 1.55 0.15 
%ของแผน  89.66 1.59 91.25 8.75 

    งานพัฒนาคลินิคกายภาพบําบัด 
ลานบาท 0.89 0.51 0.00 0.51 0.38 
%ของแผน  57.08 0.00 57.08 42.93 

รวมงบประมาณประจําป 2557 
ลานบาท 1,615.80 1,003.66 532.32 1,535.98 79.82 
%ของแผน  62.12 32.94 95.06 4.94 

งบประมาณจัดสรร 
ลานบาท 1,484.39 911.41 514.20 1,425.61 58.78 

%ของแผน  61.40 34.64 96.04 3.96 

เงินสนับสนุนระหวางป 
ลานบาท 131.41 92.25 18.12 110.37 21.04 

%ของแผน  70.20 13.79 83.99 16.01 
 

 

ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

กราฟที ่3 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตร 

 
 

 

 
 
 

กราฟที ่4 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  เปาประสงค 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

กราฟที ่5 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  กลยุทธ  
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ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ต่ํากวารอยละ 50  
ไมรายงานผลการดําเนินงาน

กลยุทธ  

 

จํานวนตัวชี้วัด 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ตารางท่ี 4 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หนวย 
สูงกวาหรือ

เทากับ  
รอยละ 100  

ตั้งแต 
รอยละ

50 ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 5 4 - 1 10 
%ตัวชี้วัด 50.00 40.00 - 10.00  

เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "เกงดานศิลปศาสตรและ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม" 

ตัวชี้วัด - - - - - 
%ตัวชี้วัด - - - - - 

กลยุทธที่ 1  สรางระบบและกลไกการประกันสมรรถนะ
และสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน ไดแก 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล 
การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม         

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

เปาประสงคที่ 2  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ดาน "มีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน" 

ตัวชี้วัด 1 3  - - 4 
%ตัวชี้วัด 25.00 75.00 - -  

กลยุทธที่ 2  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให 
โดดเดน  และเปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษาในตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 3 1 - 1 5 
%ตัวชี้วัด 60.00 20.00 - 20.00  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  แขงขันได  และรองรับ
การพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 8 1 - 3 12 
%ตัวชี้วัด 66.67 8.33 - 25.00  

เปาประสงคที่  3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทาง และเปนศูนย เรียนรู เฉพาะ รองรับการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใตตอนบนและการขับเคลื่อนประเทศ   

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

กลยุทธที่ 3  เสริมสรางศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของบุคลากรรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศใน
อาเซียน 

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

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

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

เปาประสงคที่ 5  มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูล 5 
ฐานขอมูลที่สมบูรณ ทันสมัยโดยใหบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ต ในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

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

กลยุทธที่  4   เ สริ มสร างความเข มแข็ ง เพื่ อ เป น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ   

ตัวชี้วัด 3 1 - - 4 
%ตัวชี้วัด 75.00 25.00 - -  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หนวย 
สูงกวาหรือ

เทากับ  
รอยละ 100  

ตั้งแต 
รอยละ

50 ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

เปาประสงคที่  6  มหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน ดานประโยชนและ
คุณคาพรรณไมประจําถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม  และ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

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

กลยุทธที่   5 สรางอุทยานการเรียนรู เพื่อสนับสนุน
การศึกษาตามอัธยาศัย 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การสรางความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 7 1 4 1 13 
%ตัวชี้วัด 53.85 7.69 30.77 7.69  

เปาประสงคที่ 7  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับ
การดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้น
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

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

กลยุทธที่  6 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรเชิงรุก และสงเสริมการสราง
ความสัมพันธของเครือขายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
และกับเครือขายภายนอก           

ตัวชี้วัด 7 1 4  12 
%ตัวชี้วัด 58.34 8.33 33.33   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู
สากลและโดดเดนในประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด 10 2 3 3 18 
%ตัวชี้วัด 55.56 11.10 16.67 16.67  

เปาประสงคที่ 8  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความรวมมือ
อยางเปนทางการกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิชาการและ
องคกรภาคเอกชนทั้งในประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต
ตอนบนและตางประเทศในลักษณะ University to University 
(U2U)  และ University to  Organization (U2O) 

ตัวชี้วัด 3 - 2 - 5 
%ตัวชี้วัด 60.00 - 40.00 -  

กลยุทธที่  7 เสริมสรางศักยภาพภายในและภายนอก
องคกร และพัฒนาวิชาการที่มุงยกระดับมหาวิทยาลัย
กาวสูประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด 7 2 1 3 13 
%ตัวชี้วัด 53.85 15.38 7.69 23.08  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด 8 2 1 1 12 
%ตัวชี้วัด 66.67 16.67 8.33 8.33  

เปาประสงคที่ 9  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารได 

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

เป าป ร ะ สงค ที่  10 มี ร ะ บบการ ปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ คลองตัวเอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม 

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

เปาประสงคที่ 11  เปนองคกรแหงการเรียนรู ตัวชี้วัด 1 - - - 1 
%ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

กลยุทธที่   8  บูรณาการการจางที่ปรึกษาภายนอก 
(Outsourcing) กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายใน
องคกรเพื่อสร างระบบและกลไกในการพัฒนาสู
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

ตัวชี้วัด 5 2 1 - 8 
%ตัวชี้วัด 62.50 25.00 12.50 -  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หนวย 
สูงกวาหรือ

เทากับ  
รอยละ 100  

ตั้งแต 
รอยละ

50 ขึ้นไป 

ต่ํากวา
รอยละ 

50   

 ไม
รายงาน

ผล        
รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากร
และทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคง
ทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 2 1 1 2 6 
%ตัวชี้วัด 33.33 16.67 16.67 33.33  

เปาประสงคที่ 12  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น
จากแหลงที่มาหลากหลายดาน  ประกอบดวยรายได
จากดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  
การสรางผลิตภัณฑ และดานการบริหารพื้นที่ 

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

กลยุทธที่ 9  สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน                          

ตัวชี้วัด 2 1 1 1 5 
%ตัวชี้วัด 40.00 20.00 20.00 20.00  

                       รวมตัวชี้วัดตามเปาประสงค 
ตัวชี้วัด 11 3 2 5 21 

%ตัวชี้วัด 52.38 14.29 9.52 23.81  

                       รวมตัวชี้วัดตามกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 29 8 7 6 50 

%ตัวชี้วัด 58.00 16.00 14.00 12.00  

                       รวมทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 40 11 9 11 71 

%ตัวชี้วัด 56.34 15.49 12.68 15.49  

              
ขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 

 
 

กราฟที ่6 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

 

 

464.10

113.28

10.00 38.17 1.20

แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

แผนงานกิจการนักศึกษา

แผนงานวิจัยและพัฒนา

หนวย : ลานบาท 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

กราฟที่ 7 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

 

 
 
 
 
 

กราฟที ่8 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 
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สูงกวาหรือเทากบัรอยละ 100  

ตั้งแตรอยละ 50 ขั้นไป

ต่ํากวารอยละ 50  

ไมรายงานผลการดําเนินงาน

รอยละ 

การใชจายงบประมาณ 

จํานวนตัวชี้วัด 

เปาประสงค/กลยุทธ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุ ทธศาสตรที่  1  การสรา งบัณฑิตใหมีอั ตลักษณ บัณฑิตของมหาวิทยาลั ย   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 626.75 ลานบาท (กราฟที่ 6) ประกอบดวย  แผนงานจัดการ
ศึกษา  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  แผนงานกิจการนักศึกษา  
และแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 94.87  
(กราฟที่ 7)  โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 

เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน “เกงดาน 
ศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ  “สรางระบบและกลไกการประกัน
สมรรถนะและสงเสริมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะสากล   
การจัดการ  และคุณธรรมจริยธรรม” มีตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 1 ตัว  พบวา  มีผลการดําเนินงานสูงกวา
เปาหมาย  ซึ่งในรอบนี้ประเมินเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป   
คิดเปนรอยละ 98 ของบัณฑิตที่สํารวจ  โดยสํารวจจากบัณฑิตผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป
การศึกษา 2556 จํานวน 1,020 คน   
  เปาประสงคที่ 2  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรม
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน  “มีความรูคูการปฏิบัติ 
อุสาหะสูงาน”  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน  และเปนตนแบบ 
การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ” มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 4 ตัว  พบวา  มีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาเปาหมาย 1 ตัว  ไดแก  จํานวนรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ในปการศึกษา 2556  มีจํานวน 455 รายวิชา  จากรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน 887 
รายวิชา  คิดเปนรอยละ 51.29 นอกจากนี้  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง 
เชน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรกมีรอยละ 55.14  ประกอบดวย 
(1) สํานักวิชาแพทยศาสตร มีผูเขาสอบและผานการสอบ 46 คน  คิดเปนรอยละ 100  (2) สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มีผูเขาสอบและผานการสอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 100  (3) หลักสูตร
เทคนิคการแพทย สอบผานครั้งแรก 53 คน  จากผูเขาสอบ 78 คน  คิดเปนรอยละ 67.95  (4) สํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  สอบผานครั้งแรก 6 คน  จากผูเขาสอบ 13 คน  คิดเปนรอยละ 46  
(5) สํานักวิชาพยาบาลศาสตรสอบผาน 12 คน  จากผูเขาสอบ 76 คน  คิดเปนรอยละ 16  เปนตน 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก   
1) จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ที่นําไป 

ใชจริง 18 ชิ้นงาน  ประกอบดวย  (1) ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ  (2) โครงการเรียนรูโดยใชการทํางาน
เปนฐาน (Work-based Learning)  (3) การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในตางประเทศ (In-country)   
(4) การจัดทํา Arch Pavalio  (5) การจัดทําหุนจําลองโครงสรางไม 1 : 1  (6) การศึกษาผลการใชรูปแบบการสอน
โดยใชเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก (Techniques of Active Learning)  (7) หลักสูตร Coffee, Tea,  
Me & English  (8) การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตอความเปนผูนําของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรในรายวิชาองคการและการจัดการทางการพยาบาล  (9) รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการสอนและเรียนรู 
ในภาคสนามของการเรียนการจัดการทองเที่ยว  (10) การใชเกม คําถามและการเสริมแรงเพื่อชวยพัฒนา 
การเรียนรูของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (11) ความสามารถในการเรียนรู
แบบชี้นําตนเองตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษาพยาบาล  (12) การเรียนรู
แบบนําตนเองและรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (13) การสรางเครื่องยิงลูกเทนนิส 
“วลัยลักษณโมเดล”  (14) การเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (15) เพื่อน
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ชวยเพื่อน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาทัศนศิลปเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่อง
การวาดเสน  (16) การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ  (17) การเรียนรูแบบ 
นําตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ (18) การพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบ Active Learning เรื่องการสรางภาพ
ดวยคลื่นเหนือสียง  

2) บัณฑิตที่ผานสหกจิศึกษาหรือปฏิบัติวิชาชีพดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปในปการศึกษา 2556  
รอยละ 95.30  โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจํานวน  1,172 คน  ผานการประเมิน  จํานวน 1,117 คน   

3) นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตางประเทศในปการศึกษา 
2556  จํานวน 34 คน  โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย 20 คน  ประเทศสิงคโปร 9 คน  
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 คน   
   
 

 
 

กราฟที่ 9 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.40

86.77

2.40 6.87

แผนงานวิจัยและพัฒนา

แผนงานบริการวิชาการ

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

หนวย : ลานบาท 



20 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

กราฟท่ี 10 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

 

 
 
 
 
 

กราฟที่ 11 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง แขงขันได  
และรองรับการพัฒนาประเทศ  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 150.44 ลานบาท (กราฟที่ 9) 
ประกอบดวย  แผนงานวิจัยและพัฒนา  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 89.54 (กราฟที่ 10) 
โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง  และเปนศูนยเรียนรู
เฉพาะรองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคใตตอนบนและขับเคลื่อนประเทศ  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ  “เสริมสราง
ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร  รองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศในอาเซียน” มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  พบวา  ผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ไดแก  ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูเฉพาะทางดานการผลิตนม 1 ศูนย  โดยไดรับ
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  
งานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (ISI)  และ/หรือ
ขับเคลื่อนใหมีการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาของพื้นที่และประเทศ  มีทั้งสิ้น  
11 เรื่อง  ซึ่งไดนําผลงานวิจัยไปใชกับพื้นที่ในเรื่องแกปญหาแมลงวันผลไมใหเกษตรกร  และการใชเชื้อรา 
ไตรโคเดอรมาในสวนสมโอบานแสงวิมาน   
       เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน  และการแขงขันของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต
ตอนบน  มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 1 ตัว พบวา  มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย  ไดแก  จํานวนชุมชน
ตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน  ในปงบประมาณ 
2557 สามารถดําเนินการได 4 ชุมชน  ไดแก  (1) ชุมชนตนแบบสมโอแสงวิมาน  (2) ชุมชนตนแบบการ
ถายทอดเทคโนโลยีไมโครเวฟ  (3) ชุมชนบานบอนนทเพิ่มประสิทธิภาพการใชไสเดือนผลิตปุยอินทรียแบบ
ครบวงจร และ (4) การดําเนินการโครงการตนแบบการศึกษาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนและเครื่องมือประมงที่
เหมาะสมสําหรับประมงพื้นบาน  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เปาประสงคที่ 5  มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูล 5 ฐานขอมูลที่สมบูรณ  ทันสมัยโดย
ใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ 
“เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น  และการพัฒนา
ประเทศ”  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  พบวา  มีผลการดําเนินงานเทากับเปาหมาย  ไดแก  
ศูนยบริการวิชาการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริการวิชาการสูสังคมที่มีความสมบูรณ  และนําระบบ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาประยุกตใช  เมื่อบันทึกและนําขอมูลเขาในฐานขอมูล  จะทําใหเห็นการบริการ
ซึ่งผูรับบริการและผูใหบริการสามารถรับทราบขอมูลไดอยางชัดเจนบนแผนที่  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  เชน จํานวน
องคกร/ชุมชนที่มีสวนรวมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความตองการของสังคม  ในลักษณะ  
Social Engagement มีทั้งสิ้น 16 องคกร/ชุมชน  ประกอบดวย  (1) เครือขายการวิจัยไขเลือดออก  
(2) สํานักงานศิลปากรที่ 14  (3) สํานักงานโยธาธิการ  (4) สํานักงานพระพุทธศาสนา  (5) สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช (6) บริษัท นครศรีพาราวูด จํากัด ภายใตโครงการอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป  
(Best Practice ระบบควบคุมการอบไมยางพาราแบบอัตโนมัติ)  (7) โครงการการพัฒนาผูประกอบการ 
หนวยบมเพาะธุรกิจ WUSP กับ NPUS ประเทศไตหวัน  (8) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
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ฟลิปปนสและประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนรวม 5 มหาวิทยาลัย  คือ (8.1) Central Luzon State 
University  (8.2) University of the Philippines Los Banos  (8.3) Chongqing University of Posts 
and Telecommunications  (8.4) Southwest University  และ (8.5) Chongqing University  (9) ความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย Kogakuin ประเทศญี่ปุน  (10) โครงการชุมชนอินทรียวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตยั่งยืน   
(11) โครงการการเรียนรูและพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  (12) โครงการการบูรณา
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทองถิ่น  (13) โครงการชุมชนชายฝงปกปองพื้นที่ความมั่นคง 
ทางอาหาร  (14) โครงการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนชุมชนตนน้ําบานเขาวัง  (15) โครงการการพัฒนา
องคความรูและเครือขายดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใชประโยชนจากพื้นที่ปลูกปาชายเลน   
และ (16) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชไสเดือนผลิตปุยอินทรียจากขยะชุมชนบานเตาหมอ  เปนตน 
      เปาประสงคที่ 6  มหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน 
ดานประโยชนและคุณคาพรรณไมประจําถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรม  และการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “สรางอุทยานการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย”  
มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 3 ตัว  พบวา  มีตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  ผูใชบริการจาก
แหลงเรียนรู ในพื้นที่จริงเพิ่มขึ้นรอยละ 61.84  ประกอบดวย  (1) โครงการอุทยานพฤกษศาสตร    
มีผู ใชบริการเขาชมอุทยานพฤกษศาสตรในปงบประมาณ 2557 จํานวน 3,134 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2556 มีผูเขาใชบริการจํานวน 2,028 คน  คิดเปนรอยละ 54.54  (2) อาศรมวัฒนธรรม 
วลัยลักษณ มีผูใชบริการเขาชมโบราณสถานตุมปงและโบราณสถานบานเนินอิฐ จํานวน 1,250 คน เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2556 มีใชบริการผู เขาบริการจํานวน  850 คน  คิดเปนรอยละ 47.06 และ            
(3) โครงการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผูเขารวมโครงการคายวิทยาศาสตรในปงบประมาณ 2557 
จํานวน 370 คน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2556 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 
496.77 

 
 

กราฟที่ 12 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 
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แผนงานกิจการนักศึกษา

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร

หนวย : ลานบาท 
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กราฟท่ี 13 

ผลการใชจายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
 

 
 
 
 
 

กราฟที่ 14 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดี

ของสังคม  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 18.94 ลานบาท (กราฟที่ 12) ประกอบดวย แผนงาน
กิจการนักศึกษา  แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร  และไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 91.44 (กราฟที่ 13)  โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 7 นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวมและ
มีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “จัดระบบดูแลสุขภาพของ
นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรเชิงรุก  และสงเสริมการสรางความสัมพันธของเครือขายสุขภาพภายใน
มหาวิทยาลัยกับเครือขายภายนอก”  มีตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  ไมสามารถรายงานผลได  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการรวมกับชุมชน  แตยังไมไดทําการประเมินผลความเขมแข็งดานสุขภาพและสุข
ภาวะที่ดี   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  
1) อาจารย  บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑ

มาตรฐาน และไดรับการคัดกรองสุขภาพมีจํานวน 695 คน  คิดเปนรอยละ 71.35 จากพนักงานผูที่มีสิทธิ์
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปจํานวน 974 คน  

2) อาจารย บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลุมเฉพาะตาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมีจํานวน 124 คน  คิดเปนรอยละ 95.38 จากกลุมเปาหมาย 130 คน  โดยมีการ
ตรวจสุขภาพเบื้องตน  เชน  การชั่งน้ําหนัก  สวนสูง  คํานวณ BMI วัดรอบเอว  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
Fitness Test เปนตน  และกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพ  ไดแก  การแอโรบิกลดพุง  
โยคะ และ T25 ฟตหุน   

3)  จํ านวนแหลง /พื้นที่ ที่มี การปรับปรุ งพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู อยู อาศัย  
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว 5 แหลง  ประกอบดวย  (1) ปรับปรุงพื้นที่จุดชมวิว  ริมสระน้ํา  เพื่อการ
พักผอนและออกกําลังกาย  (2) ปรับปรุงพื้นที่หนาอาคารไทยบุรี  เพื่อความสวยงาม  การพักผอน  และการ
อานหนังสือของนักศึกษา  (3) ปรับปรุงพื้นที่สนามหนาอาคารบริหาร  (4) ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารกิจกรรม  
และ (5) ปรับปรุงภูมิทัศนหนาหอพักนักศึกษา (หอ 5)   

4) จํานวนเครือขายดานสุขภาพที่มีความเขมแข็งทั้งสิ้น 4 เครือขาย ไดแก  (1) เครือขาย
การจัดการความรู  การดูแลผูปวยโรคเบาหวานทั่วประเทศ  (2) เครือขายโรคไขเลือดออก  (3) เครือขาย
ปองกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ (4) เครือขายนักศึกษาอาสาสมัครประจําหอพัก     

5) ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการปองกันโรคกระดูกพรุนทุกคนมีความพึงพอใจระดบั 4 ขึน้ไป  
6) กิจกรรมบูรณาการดานวิชาการสุขภาพหรือการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ

แบบสหสาขาวิชาชีพไดดําเนินการทั้งสิ้น 12  กิจกรรม  ภายใตโครงการตาง ๆ ดังนี้  (1) โครงการใหความรู
การดูแลสุขภาพเบื้องตนในกิจกรรมอําลาชุมชนรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน  (2) โครงการ
เสริมสรางการเรียนรูการจัดบริการสุขภาพแบบองครวมรายวิชาวงจรวิวัฒนแหงชีวิต ณ สถานสงเคราะห
เด็กชายศรีธรรมราช  กิจกรรมคลินิกสุขภาพเด็กดี  กิจกรรมการใหคําปรึกษาผูบําบัดรักษายาเสพติด  รวมทั้ง
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตามวัย  (3) โครงการวันมหิดลซึ่งเปนโครงการรวมของนักศึกษาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 4 สํานักวิชา  (4) โครงการสหเวชรวมใจมอบใหชุมชนนักศึกษากายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย 
และสาธารณสุขศาสตรรวมออกใหบริการตรวจสุขภาพ  ใหการรักษาทางกายภาพบําบัดและใหความรูกับ
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ประชาชนในชุมชนรอบ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโรงเหล็กและบานหัวทุง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

7)  นักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เขารวมกิจกรรมบูรณาการดานวิชาการ/พัฒนา
นักศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพมีรอยละ 26.09 จากกิจกรรม/โครงการวันมหิดลมีนักศึกษาแพทยเขารวม
จํานวน 371 คน  จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,316 คน  คิดเปนรอยละ 28.19  และโครงการสหเวช 
รวมใจมอบใหชุมชนมีนักศึกษาของทุกสาขาวิชาเขารวม 250 คน  จากทั้งหมด 1,064 คน  คิดเปนรอยละ 23.50 

 
 

กราฟที่  15 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 

 
 
 
 

กราฟที่  16 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 
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กราฟที่ 17 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและโดดเดนในประชาคมอาเซียน       

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 31.50 ลานบาท (กราฟที่ 15) ประกอบดวย  แผนงานเตรียมความ
พรอมสูอาเซียน  แผนงานแผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร  แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย  และไดใชจาย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 54.28  (กราฟที่ 16)  โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 

  เปาประสงคที่  8 เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความรวมมืออยางเปนทางการกับ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิชาการ และองคกรภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะใน
จังหวัดภาคใตตอนบนและตางประเทศในลักษณะ University to University (U2U) และ University 

to Organization (U2O) ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “เสริมสรางศักยภาพภายในและภายนอกองคกร  และ

พัฒนาวิชาการที่มุงยกระดับมหาวิทยาลัยกาวสูประชาคมอาเซียน”  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 5 ตัว  พบวา                   
มีตัวชี้วัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก  (1) จํานวนนักศึกษา/อาจารยและนักวิจัยตางชาติที่มา
ศึกษาหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มีทั้งสิ้น 166 คน  โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 13 คน  
Visiting Student/Visiting Professor 145 คน  อาจารย 7 คน  และผูบริหาร 1 คน  (2) จํานวน Citation 
ของผลงานที่มีอาจารย/นักวิจัยตางชาติเปนผูแตงรวม (Co-author)  และตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติในป 2557 มีจํานวน 157 ครั้ง  และ (3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
สถาบันการศึกษา/องคกรในตางประเทศที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 2.79 ลานบาท  ซึ่งในป 2556 
มหาวิทยาลัยไดรับทุนจํานวน 10.89 ลานบาท  และในป 2557 ไดรับทุนจาก JICA และองคกรตางประเทศ 
13.68 ลานบาท  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก 
1) มหาวิทยาลัยมีความรวมมืออยางเปนทางการกับสถาบันการศึกษาแหงใหมทั้งในและ

ตางประเทศ  จํานวน 17 ฉบับ 
2) นักศึกษาและอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศในป 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 734 คน 
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3) มหาวิทยาลัยไดรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมนานาชาติกับมหาวิทยาลัย UniMAP  และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา  ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางดานภาษาศาสตร SILK 
Conference ณ ประเทศมาเลเซีย 

4) นักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก 
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (World  Class) ทั้งในและตางประเทศ  จํานวน 91 คน   

5) มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอ/ปฏิบัติงานสอนและ/หรือวิจัยรวมกับนักวิชาการ
ตางชาติและสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก  จํานวน 21 ทุน  ไดแก  (1) ทุนการศึกษาจากโครงการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ  (2) ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค : 2014 Global 

Undergraduate Wexchange Program (Global UGRAD)  (3) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและ
อาเซียนประจําป 2556  (4) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําป 2557  (5)  ทุน
บริษัท ARM Ltd.,บริษัท Freescale Semiconductor Inc.,บริษัท Analog Devices Inc. และบริษัท 
Nuvoton Technoloy Corp  (6) ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน) Asian Core 
program สาขาวิทยาศาสตรการประมง  (7) ทุน Japan International Cooperation Agency (JICA)   
(8) ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน) Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร 
การประมง  (9) ทุนสงเสริมนักวิจัยใหมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสารตอตานโรคตัวแดงดวงขาวโดยการหอหุมดวยโปรตีนเปลือกหุม (Macrobachium 
Rosenboji) ในตัวไวรัส  (10) ทุนศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนบางสวนในปงบประมาณ 2557 จํานวน 
8 ทุน  โดยเปนทุนในประเทศ  6 ทุน  และตางประเทศ  2 ทุน  (11) ทุนศึกษาตอที่สนับสนุนโดย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนทุนตางประเทศ  2 ทุน  และในประเทศ 1 ทุน และ (12) ทุน
ศึกษาตอที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน) เปนทุนตางประเทศ  จํานวน 1 ทุน   

6) นักศึกษา/อาจารย /บุคลากรและประชาชน/ผูประกอบการในภาคใตตอนบนที่ไดรับ 
การพัฒนาเตรียมพรอมสูสากลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  จํานวน 2,771 คน   

7) มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมดานวิชาการ/ดานสังคมและวัฒนธรรม ที่มีนักศึกษา/อาจารย/
บุคลากรตางชาติเขารวม  จํานวน 21 กิจกรรม  โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ  เชน  (1) กิจกรรมความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณตางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษา/อาจารยพยาบาลไทยและออสเตรเลีย    
(2) กิจกรรมฐานอยาลืมฉัน (เทคนิคการอาน ฟง ถาม และจดบันทึก)  (3) กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง Good Practices in Active Learning  (4) จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษาตางชาติ 
เรื่องชีวิตและการศึกษาเภสัชศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา (5) กิจกรรมสัมมนาหัวขอ "ขับเคลื่อน
โครงการวิจัยแบบสหวิทยาการทางสารสนเทศศาสตร"  เปนตน    
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กราฟที่ 18 
การจัดสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 

 

 
 
 
 

กราฟที่  19 
ผลการใชจายงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 
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กราฟที่ 20 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
766.30 ลานบาท (กราฟที่ 18) ประกอบดวย  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  แผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 98.13 (กราฟที่ 19) โดยกําหนด
เปาประสงค  ดังนี้ 

เปาประสงคที่ 9 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจ  
ทางการบริหารได  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  พบวา  มีผลการดําเนินงานเทากับเปาหมาย  ไดแก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อใหผูบริหารใชขอมูลไดถูกตอง 
ตรงตามความตองการ      

เปาประสงคที่ 10  มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คลองตัวเอื้อตอการพัฒนา 
นวัตกรรม  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 2 ตัว  พบวามีผลการดําเนินงานสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย 1 ตัว  
ไดแก   มีนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา จํานวน 25 ระบบ  ประกอบดวย  (1) ระบบ
จัดเก็บเอกสารและสืบคนสัญญาอิเล็กทรอนิกส  (2) GIS เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบริการวิชาการ  (3) ระบบ
สารสนเทศการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม  (4) ระบบสารสนเทศการปฏิบัติงานนอกพื้นที่  (5) เว็บไซต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Version ภาษาอังกฤษ  (6) ฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
(7) จัดทํา Fanpage WU Memorial  (8) สรางระบบการจัดเก็บขอมูลการทํางานในโปรแกรม Google 
Document ซึ่ งเปนโปรแกรมสรางเอกสารออนไลน  (9) สรางระบบจัดการคลังพัสดุอุปกรณสื่อ
โสตทัศนูปกรณ  (10) แบบขอใชพื้นที่จัดกิจกรรมศูนยการเรียนรูออนไลน  (11) ระบบรวมบริการประสาน
ภารกิจดานบัณฑิตศึกษา  (12) ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน  (13) การพัฒนาโครงสรางบัญชี
เงินเดือนและเงินคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ 2557 ทั้งระบบ  (14) การพัฒนาระบบ
ประเมินหนวยงาน  (15) การพัฒนาเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  (16) การพัฒนาระบบความกาวหนาใน
อาชีพ  (17) การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพนักงาน  (18) การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน  (19) ระบบ
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การจัดทําบัตรพนักงาน  (20) ระบบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน  (21) การใชงานแบบฟอรมออนไลนโดยใช
โปรแกรม Adobe Acrobat  X Pro  (22) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  (23) ระบบควบคุมการเบิกจาย
ใบเสร็จรับเงินของฟารมมหาวิทยาลัย  (24) พัฒนาระบบโครงสรางหนวยงานของสํานักวิชา  และ (25) ระบบขอ
ใชรถยนตออนไลน  

เปาประสงคที่ 11  เปนองคกรแหงการเรียนรู  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “บูรณาการ 
การจางที่ปรึกษาภายนอก (Outsourcing) กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองคกร  เพื่อสรางระบบและ
กลไกในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  พบวา  มีผลการดําเนินงาน
เทากับเปาหมาย  ไดแก  หนวยงานที่มีระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 
มีจํานวน  11  สํานักวิชา  จากหนวยงานทั้งสิ้น 44 หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 25   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก   
(1)  ความสําเร็จของการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบ 3 มิติ  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบจัดเก็บและ
สํารองขอมูลใหมีความเปนมาตรฐานและใหคําปรึกษาและแกไขปญหาทางเทคนิคแกผูใชงานระบบเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  (2) ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของขอมูล  
โดยศูนยคอมพิวเตอรดูแลรับผิดชอบฐานขอมูลดานการเรียนการสอน  ไดแก  ระบบ m-learning  ระบบ
Business Intelligence (BI) ที่เชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  เชน  ฐานขอมูลระเบียน
นักศึกษา  ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูลวิจัยและบริการวิชาการ  และดูแลการสํารองขอมูลระบบ MIS  
การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของระบบงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  รวมทั้งมีมาตรการ
ในการจัดเก็บและสํารองขอมูลของระบบตาง ๆ ตามมาตรฐานครบถวน  (3) หนวยงานตาง ๆ ไดเสนอ
โครงการ R2Q  จํานวน 33 โครงการ  (4) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมระบบและหลักการ TQM ใหกับ

หนวยงานนํารอง 5  หนวยงาน ไดแก  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสวนอาคารสถานที่  และสวนการเจาหนาที่ และ (5) มหาวิทยาลัยมีชุมชน         
นักปฏิบัติ (CoPs) ในปจจุบัน  จํานวน 10 ชุมชน 

 
 
 

กราฟที่ 21 
การจัดสรรงบประมาณ  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 
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กราฟที่ 22 
ผลการใชจายงบประมาณ  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 

 
 

 
 
 
 

กราฟที่ 23 
ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นคง
ทางการเงิน  มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 21.87 ลานบาท (กราฟที่ 21) ประกอบดวย  
แผนงานดานบริการที่มีรายรับ  และไดใชจายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนรอยละ 92.62 (กราฟที่ 22) 
โดยกําหนดเปาประสงค  ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 12  มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาหลากหลายดาน 
ประกอบดวย  รายไดจากดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  การสรางผลิตภัณฑ  และดาน
การบริหารพื้นที่  ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ “สรางคุณคา  และมูลคาจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน”  มีตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1 ตัว  แตไมรายงานผล  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูง  ไดแก   
(1) มหาวิทยาลัยมีผังแมบทภายใตชื่อ "อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งไดแบงพื้นที่อุทยานเปน 
โซนตาง ๆ จํานวน 11 อุทยาน  และ (2) ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยรับรายไดจากการบริการ
วิชาการจํานวน 70,155,077.14 บาท  ซึ่งสูงกวาเปาหมายรอยละ 40.30  
 

2.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุ 
       วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย จาํนวน ๑๐ ชุดโครงการ + 2 เรื่อง 

คณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาเลือกโครงการภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2557 ที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย  จํานวน 10 ชุดโครงการ  
+ 2 เรื่อง  ประกอบดวย 

 

2.2.1  ชุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active Learning 
ผลการติดตาม 

มหาวิทยาลัยดําเนินการทางดาน Active Learning ไดอยางตอเนื่อง  ในปการศึกษา 
2557  มีงบประมาณรวม 2,984,200 บาท  ใหความสําคัญในทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ที่เนน
การมีสวนรวมของนักศึกษา  วางแผนจัดกิจกรรมครอบคลุม 8 มิติ  คือ (1)  การผลักดันเชิงนโยบายดานการ
เรียนรูเชิงรุกเพื่อใหมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  (2) การประชาสัมพันธและเผยแพรการเรียนรูเชิงรุก   
(3) การพัฒนาฐานขอมูลการเรียนรูเชิงรุก  (4) การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุกสําหรับอาจารย   
(5) การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุกสําหรับนักศึกษา  (6) การจัดการความรูเรื่องเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา  (7) การประชุมวิชาการ/สัมมนาดานการเรียนรูเชิงรุก  และ (8) การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูเชิงรุก  ซึ่งการดําเนินงานมีจุดเดนดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการเรียนรูเชิงรุกและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
มีผลสัมฤทธิ์ใหเห็น  และเขาสูขั้น Key Driver ของการดําเนินโครงการ  เชน  เชิญวิทยากรชาวตางประเทศ 
มาบรรยายเรื่อง Good Practice in Active Learning อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Mind Mapping  เปนตน 

2) สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยตระหนักเรื่องการเรียนรู เชิงรุก  การใช 
การประเมินผลรายวิชาที่สอน เปนเกณฑหนึ่งในตัวบงชี้ผลงาน 

3) จัดทําคูมือที่สามารถจําหนายและนํามาใชทั่วไปสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
คือ Problem-based Learning และ Cooperative Learning  โดยมีคูมือที่อยูระหวางดําเนินการอีกจํานวนมาก
ไดแก Project-based Learning, Case-based Learning, Community-based Learning, Research- 
based Learning, Field Work, Special Problem, Individual Study, Laboratory และ Experience-
based Learning 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

4) กําหนดสัดสวนใหมีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไวอยางชัดเจน คือ
อยางนอยรอยละ 25 

5) ไดประชาสัมพันธใหประชาคมภายในและภายนอกรับทราบ  มีผลผลิตเปนรูปธรรม  
เชน  (1)  โลโกการเรียนรูเชิงรุก  (2)  จลุสาร PBL  (3) ที่คั่นหนงัสือ  และ (4)  Website/Facebook   เปนตน 

6) แตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการสอนและสงเสริมการเรียนรู  เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2557  เพื่อมาดําเนินการใหประชาคมของมหาวิทยาลัยเปน  Professional Learning Community 
(PLC) เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษาไดเรียนรู  ใหเกิดวัฒนธรรมความรวมมือ  และมุงผลลัพธ 

7) กําลังดําเนินการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  โดยปรับปรุงบริเวณใน
อาคารวิชาการ 4 หลัง  ใหสอดรับกับ PLC 

8) ทําบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  โดยเฉพาะใน ASEAN ใหมี
การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  ควรเรงดําเนินการตามแผนที่วางไว  และเรงรัดการใชงบประมาณ  เพราะพบวา 

ใชงบประมาณไปเพียงรอยละ 60.28 (จํานวน 1,798,825.62 บาท) มีหลายกิจกรรมที่วางแผนไวจะสง 
ผลดีตอการดําเนินการทางดาน Active Learning ถาดําเนินการไดตามแผน 

2)  ควรเนนกลยุทธพัฒนาอาจารยที่มีความรูดานการเรียนรูเชิงรุก  ทดแทนอาจารยที่
เกษียณอายุใหมากขึ้น เนื่องจากเริ่มสงผลกระทบใหเห็น  คือ  ไมสามารถดําเนินโครงการ Active Learning 
สัญจรได  แมจะเห็นการดําเนินการบาง  เชน  เพิ่มจํานวนนักวิชาการประจําสํานักวิชา  จัดสรรงบประมาณให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษามาชวยสอน  หรือสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ  เปนตน 
แตยังไมเห็นผลลัพธเปนรูปธรรม 

3)  ควรรายงานผลลัพธตามตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดไวในชุดโครงการ  เพื่อใหงายตอการ
ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

4)  ควรเพิ่มบทบาทของผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการสอนและสงเสริมการเรียนรู  ที่แตงตั้ง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  ในการพัฒนา Active Learning ของมหาวิทยาลัยดวย 

 

2.2.2  ชุดโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล 
ผลการติดตาม 

คณะกรรมการ ฯ ไดติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล  ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักวิชาและสวนวิเทศสัมพันธซึ่งเปนสวนกลาง  โดยสวนวิเทศสัมพันธไดเริ่ม
ดําเนินการดวยการกําหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี ้

1)  ตั้งคณะกรรมการดานวิเทศสัมพันธโดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน  
คณบดีหรือรองคณบดีทุกสํานักวิชาเปนกรรมการ  และผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธเปนกรรมการและ
เลขานุการ  มีหนาที่ในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสํานักวิชาสูสากล 
ตลอดจนติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานเปนระยะ  ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน  
และ 12 เดือน 

2)  สรางความเขาใจใหตรงกันในประเด็นความเปนสากลของมหาวิทยาลัยวาจะตอง 
มีลักษณะอยางไรในการนําเสนอในที่ประชุมเสวนาคณบดี 

3)  สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Softskill  เชน  ภาวะผูนํา  ภาษาและ
การสื่อสาร  การอยูรวมกันในสังคมพหุ-วัฒนธรรม  และกิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนของนักศึกษาและบุคลากร 
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เชน  การศึกษาดูงาน  การเขารวมประชุมสัมมนา  การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  และการเขารวมกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  เปนตน 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยโดยสวนวิเทศสัมพันธไดสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธของมหาวิทยาลัย  โดยมุงหวังใหเปนกลไกการบูรณาการดําเนินงานในดานนี้ระหวางสํานักวิชาและสวน
วิเทศสัมพันธ  ใหมีการแบงรับภารกิจ  หนาที่  ความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ กันไดอยางสมดุล  จึงถือเปน
ความกาวหนาของงานในดานนี้ 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล

อยางตอเนื่อง  เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับจริง  โดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จที่ระบุไวในเอกสารโครงการเปนขอมูล
เชิงเปรียบเทียบได  และรายงานผลใหคณะกรรมการติดตาม ฯ ทราบเปนระยะ ๆ (ทุก 6 เดือน) 
 

2.2.3  ชุดโครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรคชุมชน 
ผลการติดตาม 

มีการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณแลวเปนสวนใหญ  ซึ่งถือวาผูรับผิดชอบโครงการ
ไดดําเนินการตามแผนงานของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  

จากการประเมินผล  คณะกรรมการ ฯ  เห็นวามหาวิทยาลัยมีความสําเร็จในการสราง 
อัตลักษณของบัณฑิตที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยในมิติของภาพลักษณ (Image)  แตยังมีความหวงใยในการสอบ 
วัดคะแนนในแบบทดสอบ (Score Test)  และตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งอยูระหวางการออกแบบจากฝาย
บริหารยังไมมีความกาวหนาอยางมีสาระสําคัญ  ทําใหไมสามารถใชขอมูลในมิตินี้ในการประเมินความสําเร็จได 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  ผลลัพธของมิติภาพลักษณที่ดี  ฝายบริหารโครงการควรคิด  ริเริ่ม  หาวิธีการขยายการ

รับรูในเรื่องภาพลักษณของบัณฑิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอสาธารณะและชุมชนเพื่อเปนการเสริมสราง
ชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย ฯ ตอไป 

2)  คณะกรรมการ ฯ ยังมีความหวงใยในวิธีการออกแบบการวัดคะแนนในแบบทดสอบและ
การกําหนดตัวชี้วัดในมิติตาง ๆ ที่เปนนามธรรม  เชน  การใหคะแนนดานจริยธรรม  การใหคะแนนดาน
คุณธรรม  เปนตน  ซึ่งการใหคะแนนในดานเหลานั้นอาจจะใหผลลัพธที่ไมเที่ยงและขาดความตรงหรือ 
ไมสามารถนําผลลัพธน้ันไปใชประโยชนได 

3)  ฝายบริหารโครงการควรคิด  ริ เริ่ม  หาวิธีการทําใหอัตลักษณของบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยยังดํารงอยูและไมเลือนหายไปหลังจากที่สําเร็จการศึกษา  รวมถึงการรักษาความหมายอัตลักษณ
นั้นไมใหถูกบิดเบือนไปจากที่มหาวิทยาลัยไดตั้งเอาไว 

 

2.2.4  ชุดโครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศ 

ผลการติดตาม 
การติดตามในปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการ ฯ  ไดมุงเนนไปที่ความกาวหนาและ

ความสําเร็จของโครงการโดยดูจากผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ  โดยรวมมีความพอใจกับ
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  โครงการความรวมมือกับภาคเอกชนสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรมและมีผลสําเร็จที่สูง   
โครงการความรวมมือกับชุมชนพบผลสําเร็จจากการตอบรับและใหความรวมมือที่ดี  มีการเริ่มตนขยายผลไปสู
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ความรวมมือในเชิงวิชาการจากหลายโครงการ  และโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษา  ก็พบ
ความสําเร็จในแนวเดียวกัน 

คณะกรรมการ ฯ  จึงมีความมั่นใจวาโครงการตามปงบประมาณนี้ไดสรางความสําเร็จใน
การสรางความรวมมือพื้นฐาน (Foundations) เพื่อนําไปขยายผลใหเกิดพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน 
(Engagement) ตามแผนงานหลัก (Master Plan) ในอนาคตทั้งในภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  มหาวิทยาลัยควรสรางเครือขายความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

ในการดําเนินโครงการและขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและหวังผลไดในอนาคต 
 2)  ผูรับผิดชอบโครงการควรริเริ่มหาวิธีขยายผลและตอยอดจากผลสําเร็จที่ไดรับจาก
โครงการ  มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเปลาของทรัพยากรที่ไดทํามา  รวมถึงเมื่อโครงการไดสิ้นสุดลง  ควรดําเนิน
โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนอื่นตอไป 
  

2.2.5  ชุดโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
ผลการติดตาม 

 1)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานในการสรางความเขมแข็งใหคณาจารยใหมและ
คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  และไดสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการโครงการนี้อยางชัดเจน 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ฯ  ตลอดจนไดกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการชัดเจน 

2)  ทุกสํานักวิชาไดเขารวมโครงการ  โดยไดเสนอโครงการและดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3)  การดําเนินการยังอยูในระยะเริ่มตน  ยังไมสามารถทําการประเมินผลตามดัชนีชี้วัดได 

หากมีการติดตามผลระยะยาวจะทําใหเห็นแนวโนมและแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยชัดเจนขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  ควรเพิ่มดัชนีชี้วัดใหมที่สามารถประเมินสัดสวนของอาจารยใหม  และอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการแลวที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น 
2)  เพื่อเรงใหคณาจารยใหมเริ่มทําวิจัยเร็วขึ้น  มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารยใหม 

ขอตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด  หากปฏิบัติไมไดจะไมไดรับการบรรจุ  โดยอาจมีขอยกเวน
สําหรับอาจารยที่มีความสามารถดานการสอนและการบริหารวิชาการเปนพิเศษ  มาตรการนี้ไดมีการใชแลว 
ในตางประเทศและมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทย 

3)  ควรเพิ่มดัชนีชี้วัดตามการดําเนินงานวิจัยไปใชประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
 

2.2.6  ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรี 

ผลการติดตาม 
1)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานที่ชัดเจนในการสรางความเขมแข็งใหนักศึกษาทุกระดับ

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  โดยจัดงบประมาณสําหรับทุกสํานักวิชาอยางชัดเจน  ตลอดจนมีการ

กําหนดดัชนีช้ีวัดเพื่อประเมินโครงการ 
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2)  สํานักวิชาสวนใหญไดเขารวมโครงการ  โดยเสนอโครงการและจัดกิจกรรมที่สนอง

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3)  มีผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลายรายการ  เชน  จํานวนผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับตาง ๆ และเผยแพรในการประชุมทางวิชาการ  จํานวนผลงานวิจัยระดับ

ปริญญาตรีที่ไดรับการเผยแพรจัดแสดงและไดรับรางวัล  เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีโครงการวิจัยที่เปนความรวมมือระหวางอาจารย  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การเนนใหนักศึกษาปริญญาตรีไดมีโอกาสทํา
วิจัย ซึ่งในปจจุบันกําลังไดรับความสนใจมาก  เพราะจะเปนการปลูกฝงความสามารถในการแกปญหาเอง   
มีความคิดสรางสรรค  และความสามารถในการทํางานเปนทีมซึ่งคุณสมบัตินี้เปนที่ตองการในศตวรรษที่ 21 

2)  ควรเพิ่มดัชนีชี้วัดดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
3)  ควรใหมีการรายงานถึงสัดสวนของนักศึกษาระดับตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรมดวย 
 

2.2.7  ชุดโครงการสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ 
ผลการติดตาม 

1)  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  โดยเฉพาะ 
1.1)  การสรางแบรนดที่เปนภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการ   

ไดจัดทําสื่อวีดิทัศนแนะนํางานบริการวิชาการภายใตหลักคิด  WU Engagement แลวเสร็จ  จํานวน 8 เรื่อง  
จากทั้งหมด  จํานวน 12 เรื่อง  และจัดงาน WU Engagement  โดยเนนการเขารวมแบบสมัครใจ  เพื่อ
สื่อสารภาพลักษณดานบวกและศักยภาพดาน Engagement ใหกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซึ่งผลที่ไดรับคือ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขารวมงานไดรับทราบศักยภาพของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถเพิ่มพูน  ตอยอด  และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ได 

1.2)  การพัฒนาสื่อสัญลักษณนกฮูกเจาปญญาอยางตอเนื่อง  ซึ่งปจจุบันไดรับ 
การยอมรับและนําไปใชเปนสื่อสัญลักษณหลายงาน  เชน  งานดานพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน  งานดาน
การแยกกําจัดขยะ  งานดานการประหยัดพลังงาน  เปนตน  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสื่อสัญลักษณนกฮูก 
เจาปญญาใหอยูในรูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อหารายไดเพิ่มไดดวย 

2)  โครงการสรางแบรนด ฯ ยังดําเนินการไมครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวย  (1) ดานการเรียนการ  (2) ดานการวิจัย  (3) ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  และ      
(4) ดานการบริการวิชาการ  ซึ่งไดสื่อสารสูสาธารณชนเกือบทุกมิติ  คือ  สื่อสารทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  อยากเห็นความรวมมือของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหมีการทํางาน 

เปนทีมของทุกภาคสวน  ภายใตสัญลักษณ “นกฮูก” อยางตอเนื่อง 
2)  ควรพัฒนา Logo นกฮูกในเชิง Commercial เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  เชน  ผลิตเสื้อ 

สมุด ดินสอหรือของชํารวย  เปนตน  เพื่อนํารายไดสวนนี้มาเปนรายไดในการพัฒนาตอยอดในดานการสื่อสาร
องคกร โดยไมตองพึ่งพางบประมาณสวนกลางมากเกินไป 
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2.2.8  ชุดโครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน 
ผลการติดตาม 

มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการดานการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน      
โดยกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  จัดทําโครงการนํารอง “โครงการนํารองการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)”  
มี 5 หนวยงานนํารอง  ไดแก  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  สวนอาคารสถานที่  และสวนการเจาหนาที่  โดยมีกิจกรรมตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือน
กันยายน 2557  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน  การกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบ TQM ของหนวยงาน 
นํารอง  การจัดทําแผนสงเสริม TQM  การอบรมระบบและหลักการ TQM โดยผูเชี่ยวชาญ  การจัดอบรม 
เครื่องมือพื้นฐานที่ใชและการทํา Workshop  และการเขารวมประชุมวิชาการ (หัวหนาหนวยงาน)  เปนตน 

2)  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร      
เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และแผน  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการนี้ตามที่คณะกรรมการติดตาม ฯ ไดใหขอเสนอแนะไว  
และมีความกาวหนามาก  โดยเฉพาะในสวนของการเตรียมความพรอมโดยการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 
ที่เกี่ยวของ 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  หนวยงานนํารองทั้ง 5 หนวยงาน  เปนหนวยงานสนับสนุนทั้งสิ้น ในระยะตอไป 

ควรสนับสนุนใหสํานักวิชา ซึ่งเปนหนวยจัดการศึกษามาใชระบบ TQM นี้  ซึ่งนาจะมีบริบทและประเด็นสําคัญ     
ที่แตกตางไปจากหนวยงานสนับสนุน 

2)  ควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดาน “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
(TQM)” อยางตอเนื่อง  เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับจริง โดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จที่ระบุไวในเอกสารโครงการ
เปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบได  และใหรายงานผลใหคณะกรรมการติดตาม ฯ ไดทราบเปนระยะ (ทุก 6 เดือน) 

 

2.2.9  ชุดโครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
ผลการติดตาม 

เมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) เปนแนวคิดหลักในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ แมวายังไมมีคํานิยามที่ชัดเจน แตเปนไปในแนวทาง “นาเรียน  นาอยู  ดูดี  มีสุนทรียภาพ” โดยมี 
“อุทยานการศึกษาแหงการสรางโอกาส” เปนเอกลักษณที่โดดเดน นอกจากการมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศแลว 
(9,000 ไร) ในปการศึกษา 2556  ไดบูรณาการทําเปนชุดโครงการมีงบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
ประกอบเปนโครงการยอย 6 โครงการ คือ (1) พัฒนาภูมิทัศนในเขตหอพักนักศึกษา  บานพักบุคลากรและ
อาคารเรียนรวม  (2) คัดกรองและเฝาระวังดูแลสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร  (3) ผลิตผักปลอดสารพิษ
เสริมสรางสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน  (4) พัฒนาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5) จัดการ
ขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมสีเขียว (Green Campus)  และ (6) ดานสุขโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดลอม      
ซึ่งการดําเนินงานมีจุดเดนดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยตระหนักที่จะพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในเชิงบูรณาการมากขึ้น  
รวมทั้งสามารถใชจายจริงไดถึงรอยละ 75.35 (จํานวน 1,883,685.75 บาท) 

2)  บรรจุการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงความสุขและสังคมสุขภาพที่ยั่งยืน  เปนประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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3)  มีการปรับนโยบายการสรางหอพักใหม  โดยจะสรางในแนวราบแทนแนวตั้ง       
เพื่อประหยัดงบประมาณ  และใชพื้นที่ที่มีอยูมากเปนพื้นฐานเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4)  เริ่มดําเนินการดานสุขภาพ  โดยเฉพาะการสรางเครือขายอาสาสมัครนักศึกษา 
ดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาลพื้นฐานที่สถานพยาบาล 

5)  โครงการศูนยการแพทย งบประมาณ 5,651 ลานบาท  บนเนื้อที่ 247 ไร ไดมี
การลงนามกอสราง Phase ที่ 1  สงมอบพื้นที่แลวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 แสดงถึงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารที่มุงมั่นแกไขปญหาสุขภาพประชาคมอยางยั่งยืน 

6)  มีการนําเกณฑ Clean Food Good Tastes ของโครงการสุขาภิบาลอาหารสงเสริม
การทองเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย มาใชกับรานอาหารในโรงอาหาร 

7)  รวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลใชเกณฑ Happy Eight มาวัดความสุขของบุคลากร 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 

1)  ควรนิยามความหมายของเมืองมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหชัดเจน  
เชน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัย “นาเรียน  นาอยู  ดูดี  มีสุนทรียภาพ” น้ันเปนอยางไร  เปนตน  
เพื่อใหครอบคลุมความหมาย  ควรนํา Social Progress Index 2014 (ดัชนีความกาวหนาทางสังคม)  

มาประยุกตใช  ซึ่งในความตองการพื้นฐานนั้น  นาจะรวมประเด็น  “ความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal 
Safety)” ไวในคํานิยามของเมืองมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดวย 

2)  โครงการศูนยการแพทยมีแนวโนมในการดําเนินการลาชา  และมีความเสี่ยงตาง ๆ มากขึ้น 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางดําเนินการกอสรางอาคาร ฯ  มหาวิทยาลัยควรรายงาน    
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบสถานการณอยางใกลชิด  เพื่อรวมกันแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

3)  ควรนําพื้นที่มาใชพัฒนาขยายแปลงสาธิตใหมากขึ้น  เพื่อการเรียนรู  และการใชชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะเปนรากฐานของการกินดีอยูดี (Foundations of Wellbeing)    
อีกทั้งควรดูแลการหาประโยชนจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิดดวย 

4)  ควรพัฒนาอาสาสมัครนักศึกษาดานสุขภาพอยางจริงจัง  โดยการกําหนดคุณสมบัติ
อาสาสมัครใหชัดเจน  จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัคร  เพื่อพัฒนาการพยาบาลพื้นฐานใหครอบคลุมมากขึ้น  และ
ควรใหเกียรติบัตรสําหรับผูผานการอบรมและทําหนาที่อาสาสมัครดวย  

5)  ควรดําเนินการเรื่อง Green Campus ใหเปนรูปธรรม  โดยนําหลัก 3R (Reduce 

Reuse and Recycle) ไปใชดวย  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  และชวยลดภาวะโลกรอน 
6)  ควรจัดทําโรงอาหารตัวอยาง (ทุกรานคาในโรงอาหาร) โดยใชเกณฑ Clean Food 

Good Tastes เปนเกณฑขั้นต่ํา 
7)  ควรประชาสัมพันธใหประชาคมทราบถึงผลการวัดความสุขของบุคลากร (Happy 

Eight) ที่ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
8)  ควรดําเนินการตอยอดการวัดความสุขของบุคลากรจาก Happy Eight โดยประยุกตใช 

HPI (Happy Public-organization Index) ซึ่งพัฒนาโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

9)  ควรดําเนินการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยใหเปน 24 Hour University ดวย  โดยให

นักศึกษาสามารถเขาถึงความรูที่ตนเองตองการไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Online และ Offline  อุปมา 
การใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังรานสะดวกซื้อ Seven-eleven ที่สามารถบริการได 24 ชั่วโมง 
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เนื่องจากกระบวนการของ  Information and Technology มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้  มหาวิทยาลัยจึงตอง
มองใหครอบคลุมถึงเรื่องนี้ดวยในทุกครั้งที่ตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

2.2.10  ชุดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
ผลการติดตาม 

1)  มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ หรือชองทางในการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและภายนอก
องคกรหลากหลายรูปแบบ  เชน  อินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  สื่อวีดิทัศน  วิทยุ  โทรทัศน  
เปนตน  เพื่อใชในการสื่อสารนโยบาย  วิสัยทัศน  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  รวมถึงเรื่องอื่น ๆ        
ที่แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณ  หรือทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหประชาคมทั้งภายในและภายนอก
องคกรไดรับรู  ซึ่งการสื่อสารองคกรผานสื่อตาง ๆ  กําลังเติบโตไปดวยดี  และสื่อโทรทัศนในระดับชาติมีเพิ่มมากขึน้ 

2)  ติดตามเรื่องการสรางโรงพยาบาล ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลวในกระบวนการสราง 
เกิดปญหาอยางไร  แตการสื่อสารองคกรในระดับปฏิบัติการเกิดความไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น  ซึ่งทางดาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไมไดชี้แจงภายในใหประชาคมวลัยลักษณทราบ  ทําใหฝายปฏิบัติการ 
เกิดการเขาใจผิดวาสิ่งใดเปนขาวลือสิ่งใดเปนขาวจริง 

3)  ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานมาทั้งสิ้น  จํานวน 13 ตัวชี้วัด มีผล
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด  ไดแก  จํานวนสกูปขาว 6 ยุทธศาสตร  และไดรับการ
ดาวนโหลดคลิป Endorsement ทางยูทูป  ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  จํานวน 7 ตัวชี้วัด     
เชน  จํานวนสกูปขาวสํานักวิชา  การประชาสัมพันธผานกิจกรรมผาน Facebook  เปนตน  และไมสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได จํานวน 4 ตัวชี้วัด  เชน  รอยละการรับรูของกลุมเปาหมาย        
และจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย  เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา 
1)  ควรมีแผนยุทธศาสตรระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร ในปงบประมาณ 

2558 ที่เดนชัดข้ึน  โดยเอาปงบประมาณ 2557 เปนตัวแบบในการทําแผนปฏิบัติการ 
2)  การสื่อสารภายในใหเกิดพลังรวม  มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ/มาตรการในการสื่อสาร

ใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดพลังรวมและ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตอไป  เชน  หาวิธีการสื่อสารที่นาสนใจกระตุน         
ใหบุคลากรเขารวมอบรม  และกําหนดมาตรการควบคุมการเขารวม  เพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคที่วางไว  เปนตน 

 

2.2.11  เรื่องการดาํเนินงานของศูนยการแพทยมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
ผลการติดตาม   

ในการติดตามและประเมินผล  ณ รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2557  คณะกรรมการฯ 
ไดรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  เชน  ความคืบหนาในการกอสรางอาคารศูนยการแพทย            
การเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑและเครื่องมือรองรับศูนยการแพทย  การเตรียมการดานบุคลากร  เปนตน               
โดยคณะกรรมการ ฯ  ไดมีขอแนะนําแกฝายบริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

 1)  ควรเตรียมการและดําเนินการใหชัดเจนและครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของ  ไดแก  
1.1)  ดานการตลาดและพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน  ไดแก  ภาพลักษณของ  

ศูนยการแพทยในชุมชนทองถิ่น  การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ           
และรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 
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1.2)  ดานการผลิต  ไดแก  การกําหนดการใชพื้นที่ที่เหมาะสม  การกอสรางกลุม
อาคารศูนยการแพทยใหแลวเสร็จทันเวลา  ไดคุณภาพและอยูในงบประมาณที่ตั้งไว การเลือกและจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย  การเลือกและการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการ 
และการจัดการ  ความปลอดภัยในการทํางาน  การใหบริการและการจัดการเหตุการณฉุกเฉิน  และความ
ครบถวนของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

1.3)  ดานธุรกิจและการเงิน ไดแก  รูปแบบธุรกิจในปจจุบันและอนาคต  รายไดและ
การจัดการแหลงรายได  กระแสเงินสด  การลงบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับ  ความชัดเจนของ
ระบบการจัดการรวมกับการศึกษาและวิจัย 

1.4)  ดานทรัพยากรบุคคล  ไดแก  บุคลากรทางการแพทย  และบุคลากรสนับสนุน 
1.5)  ดานระบบบริหารจัดการและขอมูล  ไดแก  การสรางวิธีการทํางานและ

วัฒนธรรมองคกร  โครงสรางการจัดการและกํากับดูแล  ระบบคุณภาพและมาตรฐานเพื่อปองกันการผิดพลาด  
ระบบการเงินการคลัง  การจัดซื้อจัดจางและการควบคุมตรวจสอบ  การจัดการทางกายภาพ  และการจัดการขอมูล  

2)  ในระยะเวลาที่รอการดําเนินการกอสรางนั้น  มหาวิทยาลัยอาจเริ่มตนดําเนินการ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก  เปนเสมือนโครงการนํารองเพื่อเปนฐานในการดําเนินการศูนยการแพทยซึ่งมีขนาดใหญ
ตอไปในอนาคต  โดยโรงพยาบาลขนาดเล็กนี้อาจเปนการหาสถานที่ที่มีขนาดเหมาะสม  ใชทรัพยากรและ
บุคลากรที่มีอยูในปจจุบันและจัดหาเพิ่มเติมตามที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถเริ่มเปดใหบริการโรงพยาบาลขนาด
เล็กเพื่อนํารองได  โดยมีวัตุประสงคดังนี้  คือ  (1) เพื่อสรางวิธีการทํางานและกระบวนงาน  เรียนรูปญหา           
ที่อาจจะเกิดข้ึน  ตลอดจนสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปดใหบริการศูนยการแพทย          
ในอนาคต  (2) เพื่อเปนการใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยูแลวในระหวางที่รอการกอสรางศูนยการแพทยใหแลว
เสร็จและยังเปนการพัฒนาทักษะประสบการณบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  เพื่อเตรียมพรอมรองรับ
การเปดใหบริการศูนยการแพทยในอนาคต  และ (3) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  ความคุนเคยและความผูกพัน
กับชุมชนทองถิ่นในฐานะที่ศูนยการแพทยจะเปนที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชนทองถิ่นในอนาคต   
   

ณ สิ้นปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  ดังนี้  
1.  ความคืบหนาในการกอสรางอาคารศูนยการแพทย   

ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามในสัญญาจางกิจการรวมคา พี วี ที ดําเนินการ
กอสรางศูนยการแพทย  พรอมระบบสาธารณูปการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  และกิจการรวมคา พี วี ที               
ไดดําเนินการกอสรางมาเปนเวลาระยะหนึ่ง  ตอมาไดเกิดปญหาเรื่องหนังสือค้ําประกันสัญญาของกิจการ   
รวมคา พี วี ที  ไมสมบูรณตามเงื่อนไขการลงนามในสัญญา  และทําใหกิจการรวมคา พี วี ที ไมสามารถเบิก
จายเงินลวงหนาจากมหาวิทยาลัยไดและการกอสรางหยุดชะงักลง  จนกระทั่งมหาวิทยาลัยไดมีหนงัสอืบอกเลกิ
สัญญาแลว  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  ซึ่งสงผลทําใหเกิดปญหาในดานอื่น ๆ ตามมา  ขณะนี้มหาวิทยาลัย
อยูระหวางพิจารณาดําเนินการเพื่อเรงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว  อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดวางแผน
มาตรการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงานศูนยการแพทยไวคือ  มหาวิทยาลัยจะเรงรัดการดําเนินการ
กอสรางใหเร็วที่สุด  โดยจะจัดทํา Timeline การดําเนินงานที่ชัดเจนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ    
และจะดําเนินการตามกําหนดการนั้นอยางเครงครัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใสถกูตองเปนหลกัตอไป  
   2.  การเตรียมการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ในระหวางที่ดําเนินการกอสรางศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมการ  
และดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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2.1  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดานศูนยการแพทย 
เพื่อสงเสรมิสนบัสนุนและแสวงหาชองทางใหไดมาซึ่งทรัพยากรสําหรบัใชประโยชนในการดําเนินงานของศูนย
การแพทย  ตลอดจนใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2  ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเปนตองไดรับ
การบริหารเรงดวน  กรณีการดําเนินงานศูนยการแพทย  เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2.3  ไดหาแนวทางสร างงานและรายได ใหกับแพทยที่กลับมาจาก             
ที่มหาวิทยาลัยไดใหทุนไปศึกษาตอเพื่อรองรับโครงการศูนยการแพทย  โดยในเบื้องตนไดมีแนวคิดในการจัดตั้ง
โครงการโรงพยาบาลนํารอง (Pilot Hospital) ขึ้น  สวนระบบการดําเนินการดานอื่น ๆ จะมีการวางแผน              
ในลําดับตอไปหลังจากที่การกอสรางมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว 

2.4  ไดจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยการแพทย ระยะ 15 ป 
(พ.ศ. 2555 ถึง 2569) สําหรับใชประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2557  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยสามารถนําแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยการแพทยดังกลาว มาปรับให
เปนแผนการดําเนินงานของศูนยการแพทยในระยะหลังจากนี้ตอไปได 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา    
1)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเตรียมการและดําเนินการใหชัดเจนและครอบคลุมอยางนอย 

5 ดาน  ตามที่คณะกรรมการ ฯ ไดแนะนําไวขางตน  รวมถึงการดําเนินการโรงพยาบาลขนาดเล็ก              
หรือโรงพยาบาลนํารอง (Pilot Hospital)  เพื่อเปนฐานในการดําเนินการศูนยการแพทยซึ่งมีขนาดใหญตอไป  

2)  เนื่องจากคณะกรรมการ ฯ  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการโครงการ
ศูนยการแพทยในประเด็นตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  เชน  การพัฒนาโรงพยาบาลชั่วคราว      
ใหเปนโรงพยาบาลนํารองขนาดเล็กเพื่อใหไดประโยชนจากการรอโรงพยาบาลจริง  การเตรียมการดาน 
การบริหารจัดการและบุคลากร  การมีผูบริหารจัดการโครงการและทีมที่ปรึกษาที่เปนมืออาชีพและมีความ
เชี่ยวชาญ  เปนตน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรนําขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการอยางจริงจังเพื่อให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น    
 

2.2.12  เรื่องการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการขึ้นเงินเดือนตามโครงสรางบัญชี
เงินเดือนใหมของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พ.ศ. 2557 

ผลการติดตาม 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนใหมของพนักงานและ

ลูกจาง  พ.ศ. 2557  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นที่จะตองดําเนินการควบคูกับการปรับโครงสราง 
บัญชีเงินเดือนดังกลาว  ไดแก  (1) การกําหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2557 ถึง 2559               
(2) การพัฒนาระบบประเมินหนวยงาน  (3) การพัฒนาเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  และ (4) การพัฒนาระบบและ           
ตัวแบบการขึ้นเงินเดือน  โดยสภามหาวิทยาลัยไดใหแนวทางในประเด็นตาง ๆ  อาทิเชน 

1)  เนื่องจากคาใชจายดานบุคลากรตอคาใชจายดําเนินงาน  และคาเงินเดือน/คาจาง
ชั่วคราวตอคาใชจายดําเนินงาน เปนสัดสวนที่สูงและเพิ่มขึ้นทุกป  จึงขอใหดําเนินการดวยความระมัดระวัง         
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตองบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคต  และจะตองกําหนดเปาหมายในการเพิ่ม 
ผลิตภาพของงานใหชัดเจน สอดคลอง เหมาะสมกับคาใชจายดานบุคลากรที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อใหงานของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และพัฒนากาวหนาควบคูกันไป 
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2)  การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทน/เงินประจําตําแหนงในครั้งนี้         
ไดใชงบประมาณจํานวนมาก  ในขณะที่รายไดไมเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการในระยะ           
4 ถึง 5 ปขางหนา  ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้  (1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานควบคูกับระบบความกาวหนาในอาชีพมากกวาการเพิ่มอัตรากําลัง  (2) การ Empowerment  เพื่อให
พนักงานทํางานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (3) การ Coaching พนักงานโดยเฉพาะตําแหนงบริหารจัดการ  
และ (4) การใหรางวัล/คาตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานสายวิชาการสรางผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

3)  ขอใหตรวจสอบ (Post Audit) และจัดทําแผนอัตรากําลังที่ชัดเจนและเหมาะสมกบั
ภาระงานตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

4)  ขอใหทบทวนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบคุคลเพือ่ใหสอดคลองกบัโครงสราง
เงินเดือนใหมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5)  การแบงสวนงานภายในหนวยงานตาง ๆ เพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจะตองจาย
คาตอบแทนใหกับผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานมากข้ึน  และจะสวนทางกบัหลกัการบรหิารงานยคุใหมทีม่กีาร
ทํางานเปนทีมแบบบูรณาการ  ดังนั้นการแบงสวนงานยอยจะตองไมกอใหเกิดปญหาที่พนักงานไมสามารถ
ทํางานขามสายงานไดและกระทบตอระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

6)  มหาวิทยาลัยจะตองมีแผนทางการเงิน  มีการจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายที่ดี    
และเหมาะสมเพื่อไมใหการปรับขึ้นเงินเดือนมีผลกระทบตอภารกิจที่สําคัญดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย      

7)  ขอใหอธิการบดีนําแนวทาง/ความเห็นในประเด็นตาง ๆ  ไปพิจารณาจัดทําแผนการ
ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติและมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 ป  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา  โดยใหอธิการบดีรายงานผลทุกปเมื่อสิ้นปงบประมาณ  วาสามารถสรางประสิทธิภาพตามที่ไดให
แนวทางไวไดหรือไม  และเมื่อครบ 2 ปแลวตองนํามาประเมินวาจะยังคงใชระบบเชนนี้ตอไปหรือ 
ตองปรับเปลี่ยนใหมเพื่อความเหมาะสมและความอยูรอดของมหาวิทยาลัยตอไป  ทั้งนี้  ขอใหคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
อยางใกลชิดแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปนระยะตามความเหมาะสม 

ในการติดตามและประเมินผล  ณ รอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการ ฯ 
ไดรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  ไดแก   

1.  การกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ   
1.1  การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ และตําแหนง

ชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยใช Core Competency หรือ WU.CCSTA ควบคูกับ 
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตําแหนง  เพื่อเพิ่มผลิตผลและผลิตภาพการปฏิบัติงาน 

1.2  การพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยมุงเนนวิชาการ  รับใชสงัคม 
(ปรับปรุงเกณฑเขาสูตําแหนงทางวิชาการ)  

1.3  การ Empowerment เพื่อใหพนักงานทํางานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ  ไดแก 
การพัฒนาระบบการประเมินหนวยงาน  การปฏิรูประบบบริหารจัดการทั้งระบบ (การเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ
แบบมีวาระ) การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  และการปรับปรุงพัฒนาตัวแบบการขึ้นเงินเดือน 

1.4  การใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพ  ไดแก  การใหรางวลัหรอื
คาตอบแทนผลการประเมินหนวยงานทั้งที่เปนตัวเงินหรือผลตอบแทนอยางอื่นที่สรางขวัญและกําลังใจให 
กับผูปฏิบัติงาน/หนวยงาน  การปรับปรุงคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการที่สรางแรงจูงใจใหผลิตภาพทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  และการจายคาตอบแทนตําแหนงสายปฏิบัติการตามระบบความกาวหนาในอาชีพ 



43 

 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบการจางเหมาบริการกลาง  ไดแก  การพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจางเหมาบริการกลางเพื่อประสิทธิภาพและคุมคางบประมาณ   การพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยั
โดยยึดหลักใหชุมชนมีสวนรวมและใชกลไกของราชการและหนวยงานของรัฐรวมสนับสนุน  และการพัฒนา
ระบบบริการกลางโดยมุงเนนยุทธศาสตรความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  

โดยคณะกรรมการ ฯ เห็นวา เรื่องการเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเปนเรื่อง
ใหญที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ถึง 10 ป  ขางหนาเชนเดียวกับเรื่อง
ศูนยการแพทย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหชัดเจน
และเหมาะสม อาทิเชน  

1.  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยนําแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  มาใชเปนหลักสําคัญ 

2.  มหาวิทยาลัยควรนําผลที่ไดรับจากการใหบุคลากรตอบแบบสอบถามเรื่องความสุข
ของคนในองคกร (Happinometor) มาศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนตอไป 

3.  จากการที่คณะกรรมการ ฯ ไดไปประชุมรวมกับผูบริหาร/คณาจารยประจําสํานัก
วิชาการจัดการ  เห็นวา  สํานักวิชามีศักยภาพที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในพันธกิจดานตาง ๆ   แตปจจุบันอาจจะ
มีขอจํากัดบางดานทําใหผลิตภาพของสํานักวิชายังไมบรรลุผลตามเปาหมายเทาที่ควร  ดงันัน้ขอใหมหาวทิยาลยั 
พิจารณาจัดทําโครงการนํารอง Human Resource ของสํานักวิชาการจัดการ  แลวติดตามประเมินผลดานผลติ
ภาพเปนระยะ ๆ  หากประสบความสําเร็จมหาวิทยาลัยคอยขยายผลไปสูสํานักวิชาและหนวยงานอื่น ๆ ตอไป  

 

ณ สิ้นปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ดังนี้  
1.  ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลภาระงานของคณาจารยประจํา และปรับปรุงเกณฑ

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  เพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการปฏิบัติงานใหมีความเขมขนและเหมาะสมกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและคาตอบแทนที่ไดรับ  และเปนกลไกสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.  ไดปรับระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือนประจําป  เพื่อกลไกการผลักดันให
พนักงานปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ  และเพิ่มความเขมขนในการเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งทําใหการประเมิน
และการขึ้นเงินเดือนมีความสอดคลองกัน  สงผลใหการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผล
สําเร็จมากขึ้น 

3.  สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป
งบประมาณ 2558 ถึง 2560  โดยในแผนดังกลาวไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานตาง ๆ เชน การเปน
องคกรสมรรถนะสูง  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูอัจฉริยะ  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน  การสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ  เปนตน           
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรตอไป 

4.  กําลังพัฒนาระบบประเมินหนวยงานเพื่อเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนให
หนวยงานทํางานที่มุงเนนความสอดคลองกับทิศทางและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอแนะนํา    
1)  มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดําเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบประเมินหนวยงานใหเสร็จ

เรียบรอยและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงภายในปงบประมาณ 2558  เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดใชระบบ
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ประเมินหนวยงานเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มผลิตภาพ  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลใหแกมหาวิทยาลัย              
ตามเจตนารมณที่กําหนดไว     
      2)  มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดําเนินการในเรื่องระบบความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน              
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  และเรื่องการแตงตั้งพนักงานในตําแหนงบริหารจัดการ (หัวหนาสวน 
หัวหนาฝาย และหัวหนางาน) ใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ  ซึ่งจะทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน              
มีการทํางานเชิงรุก  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

    
 

 
 

ความมุงมั่นบริหารใหบังเกิดผลงานตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความมุงมั่นในการบริหารงานใหเกิดผลงานตามพันธกิจอยางตอเนื่อง  

ทั้งดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และเพื่อให
เกิดความชัดเจนมหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรใหชัดเจนขึ้น  ภายหลังที่มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรโดยจัดทําเปน (ราง) แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 แลวเสร็จ  ก็ไดจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตร
ดังกลาวขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2557  โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย  ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหาร
หนวยงานและพนักงานที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนของหนวยงาน  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภายนอกเขารวมกิจกรรม  จํานวนรวมทั้งสิ้น 61 คน  ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเปดโอกาสให
ประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยไดรวมแสดงความคิดเห็น  และปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรใหมีความครอบคลุมและสมบูรณ
รอบดาน  โดยภายหลังที่ฝายบริหารไดรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมแลว  ไดนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ดังกลาวไปปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  พรอมทั้งไดนําแผน
ยุทธศาสตรที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อขอความเห็นชอบ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557  เมื่อแผนยุทธศาสตรไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลวนั้น   ในสวนของการผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม  มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบยุทธศาสตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร  เพิ่มเติมจากงบประจําที่หนวยงานไดรับจัดสรรเพื่อดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานอยูแลว  โดยแนวทางการดําเนินงานมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีที่เกี่ยวของเปนผูกํากับดูแลชุดโครงการหรือโครงการตางๆ ในภาพรวม  พรอมทั้งมีการติดตาม
ความกาวหนาของชุดโครงการหรือโครงการอยางนอยปละ 2 ครั้ง  คือ  ในรอบครึ่งแรกปงบประมาณและรอบ
สิ้นปงบประมาณ  ซึ่งในการทําหนาที่ของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลโครงการนั้น  ภายหลัง
ที่ไดมีการติดตาม (Monitor) ความคืบหนาในการดําเนินงานโครงการที่ใชงบยุทธศาสตรอยางตอเนื่องแลว
จะตองรายงานขอมูลเสนอตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเพื่อทราบตอไป  

 
 
 
 
 
 
 

3.  ดานระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี
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 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  ไดสอบทานการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พบวา  ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามกรอบกระบวนการในคูมือการบริหารความเสี่ยง  เปนไปตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   

หนวยตรวจสอบภายในไดเขาสังเกตการณการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  และหัวหนาคณะเจาหนาที่
การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  ไดรวมกันเสนอความคิดเห็นและระดมสมอง  เพื่อระบุความเสี่ยง  
วิเคราะหความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  จัดระดับความเสี่ยง  และวางมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมกัน   
ซึ่งในปจจุบันคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ฯ  อยูระหวางพิจารณาขอมูลและทบทวนราง
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ในครั้งนี้หนวยตรวจสอบภายในจึงยังไมสามารถประเมินผล
ความสําเร็จและใหขอเสนอแนะในการระบุความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนบริหารความเสี่ยงได 

 
 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีความชัดเจนเหมาะสม            
และเอื้ออํานวยในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง  โดยใหการบริหารความเสี่ยงแบงเปน  2 ระดับ  
คือ  ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับหนวยงาน  โดยมีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบ
และใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง  ทั้งนี้  หนวยตรวจสอบภายในไดวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ระบบงาน/งาน/โครงการตาง ๆ  และรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะในประเด็นที่ตองแกไข
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม  โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดรับทราบผลการตรวจสอบแลวทั้งหมด 5 เรื่อง  ประกอบดวย 

 

5.1  ระบบการเงินและบัญชี 
จากการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี พบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญดังนี้ 

5.1.1  มีลูกหนี้คางชําระมากกวา 1 ป จํานวน 2,493,068.59 บาท  ประกอบดวย
ลูกหนี้การคา จํานวน 6 ราย เปนเงิน 76,065.10 บาท  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง จํานวน 2 ราย  เปนเงิน 
216,013.17 บาท  ลูกหนี้อื่น จํานวน 14 ราย เปนเงิน 810,503.44 บาท  ลูกหนี้พนักงาน (เงินกูยืมซื้อ
คอมพิวเตอร) จํานวน 2 ราย เปนเงิน 86,217.83 บาท  และลูกหนี้นักศึกษา ไดแก  (1) ลูกหนี้เงินกูยืม
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 26 ราย เปนเงิน  1,304,269.05 บาท   
(2) ลูกหนี้เงินกูยืมไทยชวยไทย จํานวน 1 ราย เปนเงิน 18,100 บาท และ (3) ลูกหนี้เงินยืมคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 4,119.94 บาท  นอกจากนี้ยังพบวามีการปรับปรุงลดยอดลูกหนี้นักศึกษา 
(คาธรรมเนียมการศึกษา) โดยไมไดติดตามใหนักศึกษามาชําระหนี้  ทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการนําเงิน
ไปใชประโยชนเพื่อการดําเนินงาน  สาเหตุเกิดจากผูรับผิดชอบทุกฝาย  ไมไดดําเนินการติดตามหนี้ใหลุลวงไป    
ในเวลาอันควร  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดหลักเกณฑในการติดตามลูกหนี้ไว 

4.  ดานระบบการบริหารความเสี่ยง 

5.  ดานระบบการควบคุมภายใน 
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ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดหลักเกณฑในการติดตามลูกหนี้ทุกประเภทอยางชัดเจน  โดยใหมี

กระบวนการติดตามหนี้จนถึงที่สุด  
5.1.2  มีครุภัณฑจัดทําเองระหวางทางยังไมไดขึ้นทะเบียนทรัพยสิน  และยังไมไดโอน

เปนครุภัณฑ  ทําใหขอมูลครุภัณฑ  บัญชีครุภัณฑ  และบัญชีคาเสื่อมราคา  ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง  
สาเหตุเกิดจากขาดการสอบทานขอมูลระหวางผูรับผิดชอบในการบันทึกบัญชี  ผูรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียน
และผูจัดทําครุภัณฑ  และขาดการกํากับติดตามผลการดําเนิน   

ขอเสนอแนะ 
ผูบริหารทุกฝายที่ เกี่ยวของควรกําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระบบที่กําหนดไว      

อยางเครงครัด   
5.1.3  ขออนุมัติปรับปรุงรายการเงินประกันสัญญาเปนคาใชจาย  จํานวน 87,545.45 

บาท  โดยไมไดดําเนินการในการขอคืนเงินประกันใหถึงที่สุด  ทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการนําเงินมาใช
ประโยชนเพื่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สาเหตุเกิดจากผูรับผิดชอบทุกระดับไมไดดําเนินการใหลลุวงไป
ในเวลาอันควร    

ขอเสนอแนะ 
ควรปรับปรุงรายการบัญชีใหเปนเงินประกันเหมือนเดิม  และกําชับใหผูรับผิดชอบเรงรัด

ขอคืนเงินประกันใหถึงที่สุด   
5.1.4  ยอดเจาหนี้ที่แสดงในรายงานทางการเงินสูงกวาความเปนจริง 13,420.00 บาท  

เกิดจากมีรายการจายเช็คใหเจาหนี้นิติบุคคล  แตไมไดบันทึกลดยอดเจาหนี้  สาเหตุเกิดจากผูรับผิดชอบขาด
ความระมัดระวังรอบคอบในการบันทึกรายการและสอบทาน 

ขอเสนอแนะ 
ควรกําชับใหผูรับผิดชอบเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกรายการ และสอบทานการบันทึก

รายการทุกครั้ง 
5.1.5  เงินรับฝาก (นักศึกษา) ซึ่งเปนเงินที่นักศึกษาโอนเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย     

เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเกินจํานวนที่ตองจายจริง  บางสวนเปนของนักศึกษารหัส 45    
ทําใหเปนภาระทางบัญชี และอาจเกิดความยุงยากในการคนหาที่มาของเงินจํานวนดังกลาว  สาเหตุเกิดจากไมมี
ระบบแจงขอมูลใหนักศึกษามารับเงินคืน 

ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดแนวปฏิบัติในการแจงขอมูลใหนักศึกษามารับเงินคืน  และกําหนดเงื่อนไข

เวลาการรับเงินคืน  เพื่อดําเนินการปรับปรุงรายการเงินรับฝากไมใหคางอยูในบัญชีนานจนไมสามารถหาที่มาได 
5.1.6  เงินประกันสัญญาคงเหลือตามบัญชีบางสวนรับมาตั้งแตปงบประมาณ 2542      

ทําใหเปนภาระทางบัญชี  และคนหาที่มาของขอมูลยากเมื่อเวลาลวงเลยไป  สาเหตุเกิดจากระบบการควบคุม
เงินประกันสัญญาไมมีขอมูลวันหมดภาระผูกพัน 

 ขอเสนอแนะ 
ควรกําชับผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลในทะเบียนคุม  โดยระบุวันหมดภาระผูกพันใหชัดเจน  

และหากพบวารายใดหมดภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยแลว  ขอใหดําเนินการจายคืนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
5.1.7  ไมสามารถตรวจสอบไดวามหาวิทยาลัยไดรับเงินคาหอพักครบถวนตามจํานวน

นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือไม  สาเหตุเกิดจากผูที่มีหนาที่ตั้งหนี้นักศึกษาหอพัก  ไมไดปฏิบัติ
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ตามระบบควบคุมที่วางไวอยางสม่ําเสมอ  เชน  ไมไดบันทึกตั้งหนี้นักศึกษาหอพักในระบบการเงินนักศึกษา 
หรือไมไดบันทึกแบบฟอรมการสมัครอยูหอพักชั่วคราว  เปนตน  

ขอเสนอแนะ 
ผูบริหารควรกําชับใหงานหอพักสวนกิจการนักศึกษาปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน 

ที่วางไวในทุกขั้นตอนอยางเครงครัด  เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน  และเพื่อประโยชนในการ
ดูแลนักศึกษารวมถึงการรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

5.1.8  คารับรองพิธีการที่แสดงในบัญชีสูงกวาความเปนจริง  สาเหตุเกิดจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบไมไดยึดปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว  ทําใหการวิเคราะหบัญชีคารับรองพิธีการ 
ไมถูกตองตามความหมายคารับรองตามประกาศ ฯ  และไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานในการเบิกเงินคารับรองพิธีการ
ไว ทําใหการเบิกจายคารับรองพิธีการสามารถเบิกไดตามดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงาน   

ขอเสนอแนะ 
1)  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
2)  ควรกําหนดเกณฑมาตรฐานในการเบิกเงินคารับรองพิธีการใหชัดเจนมากขึ้น  เพื่อให

ทุกหนวยงานมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  สอดคลองกับนโยบายประหยัดของมหาวิทยาลัย 
3)  ควรวิเคราะหการใชจายในเรื่องคารับรองพิธีการใหเหมาะสมกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยในปจจุบัน  และลักษณะงานของแตละหนวยงาน  เพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 
ในแตละป  รวมถึงพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย ฯ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกเงินคารับรอง           
ที่อาจจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันดวย เพื่อใหถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

5.2  ระบบงานดานการพัสดุ 
จากการตรวจสอบ พบวา การจัดซื้อจัดจางบางรายการไมเปนไปตามแผน สงผลใหไดพัสดุไมทนั

ตามเวลาที่ตองการ  และตองดําเนินการจัดหาหลายครั้ง ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร  ซึ่งเกิดหลายสาเหตุ  ไดแก  
(1) เอกสารจัดซื้อจัดจางไมถูกตอง  (2) ไมมีผูสนใจซื้อเอกสารสอบราคา  (3) ไมมีผูสนใจยื่นซองเพื่อเสนอ
ราคา  (4) มีผูยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว  (5) ผูเสนอราคาไมผานการพิจารณาคุณสมบัติ  (6) มีผูยื่นซอง
ผาน SPEC หรือ TOR รายเดียว  (7) งบประมาณจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
และ (8) SPEC หรือ TOR ที่หนวยงานกําหนดมาไมชัดเจน/ไมถูกตอง  และสงคืนใหหนวยงานทบทวนใหม  
นอกจากนี้ยังพบวาการจัดทําเอกสารประกอบการจัดซื้อกําหนดรายละเอียดของ SPEC หรือ TOR  ไมได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ฯ  เชน  ผูขอใชไมลงนามรับรองเอกสาร  หัวหนาหนวยงานไมลงนาม
รับรอง SPEC  เปนตน  

ขอเสนอแนะ  
1) การแตงตั้งผูรับรับผิดชอบในการกําหนด SPEC หรือ TOR  ควรพิจารณาแตงตั้งจากผูมี

ความรู ความเขาใจในรายละเอียดของงานที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง  และควรใชความระมัดระวังรอบคอบ   
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจาง 

2)  ควรกําชับใหเจาหนาที่พัสดุปฏิบัติตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ. 6 การลงนามของผูจัดทํา SPEC หรือ 
TOR เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน      
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5.3  ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล 
  จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล  พบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญดังนี้ 

5.3.1  ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุมภายในกระบวนการ
ใหบริการระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พบวา  

1)  ผูพัฒนาระบบ  ศูนยคอมพิวเตอร  กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล/โปรแกรม        
ในระบบใหผูดูแลระบบ (Admin) ของสวนการเจาหนาที่ไมสอดคลองกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  เนื่องจากมี
ความเขาใจกรอบภาระงานไมถูกตอง  ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอขอมูล/โปรแกรมในระบบได         
หากผูดูแลระบบกระทําการใด ๆ กับระบบผิดพลาดไป   

2)  ระบบทะเบียนประวัติ ไมไดจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log File) สงผลให
ไมสามารถติดตามการเขาใชงานหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล/โปรแกรมใด ๆ  ในระบบได  อีกทั้งมีการกาํหนดสทิธิ์
ใหมีผูที่สามารถเขาแกไขหรือปรับปรุงขอมูล/โปรแกรม มากกวา 1 คน  จึงทําใหยากตอการติดตามผูรับผิดชอบ   

3)  ระบบหยุดชะงักไมสามารถใชงานได  หากผูพัฒนาระบบเกิดเหตุฉุกเฉิน  
(ไมสามารถมาปฏิบัติงานได) เนื่องจากไมมีคูมือมาตรฐานการพัฒนาระบบเพื่อใหพนักงานคนอื่นสามารถ
ปรับปรุงแกไขระบบแทนกันได  

ขอเสนอแนะ  
1)  ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับภาระงานของผูดูแลระบบของสวนการเจาหนาที่  เพื่อให

เกิดการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล/โปรแกรมในระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสม 
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับตอไป  

2)  ควรจัดทํา Log File เพื่อบันทึกลําดับเหตุการณการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
ทะเบียนประวัติเรียงตามลําดับเวลาที่เกิด  ตั้งแตเริ่มตนจนจบ  เพื่อประโยชนตอการตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล  

3)  ควรจัดทําคูมือมาตรฐานการพัฒนาระบบ  เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
5.3.2  ขอมูลในระบบทะเบียนประวัติยังไมถูกตอง  ครบถวน  เปนปจจุบัน  ทําใหขอมูลที่มี

อยูไมสามารถนําไปใชงานได 
ขอเสนอแนะ  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรเรงดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของขอมูล

พนักงานที่ถายโอนมาจากระบบเดิมเขาสูฐานขอมูลระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลกับเอกสารหลักฐานใน
แฟมประวัติพนักงาน  พรอมทั้งบันทึก/แกไขขอมูลใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณทุกหนวยงาน  และแจงพนักงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทุกคนใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบอีกครั้ง 

 

5.4  การดําเนินงานโครงการอาศรมยาวลัยลักษณ   พบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญดังนี้ 
5.4.1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

อาศรมยาวลัยลักษณ ไมสามารถประเมินไดทุกมิติ  เนื่องจากอาศรมยาวลัยลักษณ  กําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายไวไมครบถวน   

5.4.2  อาศรมยาวลัยลักษณ  ไมไดจัดวางระบบควบคุมภายในไวเปนลายลักษณอักษร  ทําใหไมมี
แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรใหมไดเรียนรู  ซึ่งอาจสงผลตอการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม 

ขอเสนอแนะ  
1) ควรกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน  
2) ควรมีการจัดวางระบบควบคุมภายในไวเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
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5.5  การดําเนินงานโครงการเรือนวลัย   พบประเด็นเสี่ยงที่สําคัญดังนี้ 
5.5.1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

โครงการเรือนวลัย  ไมสามารถประเมินได 2 ตัวชี้วัด  เนื่องจากไมไดบันทึกขอมูลการใชบริการเปนสถานฝก
ปฏิบัติงานใหนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว  และไมไดประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ   

5.5.2  จากการเปรียบเทียบการบรรลุวัตถุประสงค  พบวา  จํานวนผูเขาพักที่มาใชบริการ
หองพัก  อัตราการเขาพักเฉลี่ย  และรายไดจากการใหบริการ ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด   

5.5.3  โครงการเรือนวลัย  ไมไดจัดวางระบบควบคุมภายในไวเปนลายลักษณอักษร ทําใหไมมี
แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรใหมไดเรียนรู  ซึ่งอาจสงผลตอการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม  อยางไรก็ตาม
นโยบายในการบริหารจัดการโครงการเรือนวลัยยังไมชัดเจน  รวมทั้งไมไดรับงบประมาณในการปรับปรุง
หองพัก  และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปใหเพียงพอในการใหบริการ สงผลกระทบให
เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน และไมไดดําเนินการดานการตลาดอยางเต็มที่  

ขอเสนอแนะ  
1) ควรจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของโครงการเรือนวลัย  เพื่อใชเปนขอมูลในการ

บริหารจัดการ  และนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน 
2) ควรมีการจัดวางระบบควบคุมภายในไวเปนลายลักษณอักษร  และควรมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานของโรงแรมทั่วไป  
3) ควรประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  ทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการหองพัก  และ

อาจารยนักศึกษาที่มาใชบริการฝกปฏิบัติงาน  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 
4) ควรประสานใหเกิดนโยบายในการบริหารจัดการโครงการเรือนวลัย  ที่ชัดเจน  และศึกษา

ทิศทางและแนวโนมในการดําเนินงานวิสาหกิจ  เพื่อวางแผนการดําเนินงานระยะยาวในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทุกดาน  ไดสอดคลองกับนโยบาย  

 

5.6  การติดตามผลการตรวจสอบระบบงาน  
               ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ  สําหรับประเด็นเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของป  

งบประมาณ 2556 จํานวน  13  ประเด็น  ซึ่งผูรับผิดชอบไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
รายละเอียด ดังนี้    
                       5.6.1  การตรวจสอบโครงการจัดทําและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย  และสํานักวิชา  จํานวน 3 ประเด็น 
  5.6.2  การตรวจสอบโครงการสรางความเขมแข็งระบบอาจารยที่ปรึกษา  จํานวน       
6 ประเด็น 
  5.6.3  การตรวจสอบการจัดเก็บรายไดคาหอพัก จํานวน 2 ประเด็น 
  5.6.4 การตรวจสอบการดําเนินงานของอาศรมยาวลัยลักษณ จํานวน 2 ประเด็น 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

เฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
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          1.1  การรับนักศึกษา 
       1.1.1 แนวทางและรูปแบบการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตร ีประจาํปการศึกษา 2557 
                      มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางและรูปแบบการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี       
เพื่อใหไดมาซึ่งนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ดังนี้ 
 

     1) นโยบายหลักในการรับนักศึกษา  
               มหาวิทยาลัยไดยึดหลักหรือเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาซึ่งยังเปน

จุดเดน และใชผลการเรียนที่โรงเรียนในการคัดเลือกโดยไมตองใชขอสอบ (มีการทดสอบดวยขอสอบเบื้องตน
บางในบางหลักสูตร) เปนรูปแบบที่ใชมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการรับนักศึกษาแบงเปน 2 ปจจัย คือ  
     1.1) ปจจัยภายนอก  เชน  โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด  กระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียน  บทบาทของผูปกครอง ครูแนะแนว ศิษยเกา สื่อมวลชน คานิยม สภาพเศรษฐกิจ 
อุปสรรค ปจจัยเกื้อหนุน การแขงขันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
    1.2) ปจจัยภายใน/ความพรอมของมหาวิทยาลัย เชน หอพัก ทุนการศึกษา 
จุดเดน  นวัตกรรม คณาจารย บุคลากร  นักศึกษาปจจุบัน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สํานักวิชา โอกาสในการเขาศึกษา  การประชาสัมพันธ  กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสนับสนุนการรับนักศึกษา   
ซึ่งในปจจุบันสามารถแบงสภาพการรับนักศึกษาของสํานักวิชาออกเปน 2 กลุม  กลุมแรก คือ สํานักวิชา                
ที่สามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย ใหพิจารณาเรื่องคุณภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนไดมาตรฐาน และอาจลดระดับเกรดเฉลี่ยในการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง เชน โรงเรียน 
ที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนประจําจังหวัด   และกลุมที่สอง คือ สํานักวิชาที่รับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมาย  จะตอง
ปรับหลักสูตร  ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ  เชน ผลงานอาจารย  ผลงานนักศึกษา รวมมือกับฝายสนับสนุน  
การสรางเครือขาย เปนตน 
 

                  2) การปรับกลยุทธ  ซึ่งไดดําเนินงานเปน  2 ระยะ คือ  
     2.1)  ระยะยาว  ไดขอรับคําปรึกษาจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  
รวมถึงระดมแนวคิดจากผูบริหารระดับสูง  แนวทางของสํานักวิชา  และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    2.2)  ระยะสั้น  ไดปรับรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธไปยังกลุม 
เปาหมายซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  
 

               1.1.2 จํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557  ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภท
โควตา  ประเภทรับตรง  และประเภท Admissions 
 

ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง 
(Specific-issue Approach) 

1.  ผลการดําเนนิงานในเรือ่งที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือหวงใย 



๕๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

     ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
2,538 คน   มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  2,171 คน   คิดเปนรอยละ 85.54  ของจํานวน
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตอจํานวนรับตามแผน   โดยสํานักวิชาที่รับนักศึกษาไดในอัตรารอยละสูงสุด 3 อันดับ 
ไดแก  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร รอยละ 148.33  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 
111.25  และสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร รอยละ 109.35   สวนสํานักวิชาที่รับนักศึกษาไดในอัตรารอยละ
ต่ําสุด  3 อันดับ ไดแก  สํานักวิชาการจัดการ รอยละ 52.12  สํานักวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 60.00  และ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ 65.42  มีรายละเอียด ดังนี้ 
        

 
สํานักวิชา 

แผนการรบั 
นักศึกษา (คน) * 

ผลการรับ 
นักศึกษา (คน) *** 

คิดเปนรอยละ 
ของแผน 

หมาย
เหตุ 

1. การจัดการ 520 271 52.12  

2. เทคโนโลยีการเกษตร 240 157 65.42  

3. พยาบาลศาสตร  80 89 111.25  

4. แพทยศาสตร  48 48 100.00  

5. เภสชัศาสตร 60 56 93.33  

6. วิทยาศาสตร 40 24 60.00  

7. วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 320 235 73.44  

8. ศิลปศาสตร    610 ** 540 88.52  

9. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 70 56 80.00  

10. สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 240 356 148.33  

11. สารสนเทศศาสตร 310 339 109.35  

รวมทุกสํานักวิชา 2,538 2,169 85.54  

 

หมายเหตุ   *    ขอมูลตามแผนการรับนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2557  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
               **   ในจํานวนน้ี ไดกําหนดรับนักศึกษา สาขานิติศาสตร จํานวน 150 คน  แตเนื่องจากการจัดทําหลักสูตร 
                     นิติศาสตรยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถประกาศรับนักศึกษาได 
     ***  ขอมูลจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 

      
      1.1.3 จํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 

     ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ใน 8 สํานักวิชา รวมทั้งสิ้น 445 คน  มีนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา 125 คน  คิดเปนรอยละ 28.09          
ของจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาตอจํานวนรับตามแผน    โดยทั้ง 8 สํานักวิชารับนักศึกษาไดต่ํา  
กวาแผน   สํานักวิชาที่รับนักศึกษาไดในอัตรารอยละสูงสุด  ไดแก  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร           
รอยละ 48.00  และมีสํานักวิชาที่รับนักศึกษาไมไดเลย  ไดแก  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร   มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 
 



๕๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

 
สํานักวิชา 

แผนการรบั 
นักศึกษา (คน) * 

ผลการรับ 
นักศึกษา (คน) ** 

คิดเปนรอยละ 
ของแผน 

หมาย
เหตุ 

1. การจัดการ 140 47 33.57  
2. เทคโนโลยีการเกษตร 25 12 48.00  
3. พยาบาลศาสตร  25 0 00.00  
4. วิทยาศาสตร  55  0 00.00  
5. วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 40 4 10.00  
6. ศิลปศาสตร 25 10 40.00  
7. สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  45  20 44.44  
8. สารสนเทศศาสตร 90 32 35.56  

รวมทุกสํานักวิชา 445 125 28.09  
 

 หมายเหตุ   *     ขอมูลตามแผนการรับนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2557 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
      **    ขอมูลจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 
  
  1.1.4 จํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

     ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก 7 สํานักวิชา  รวมทั้งสิ้น 76  คน  มีนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา 29 คน  
คิดเปนรอยละ 38.16 ของจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาตอจํานวนรับตามแผน โดยมีเพียงสํานักวิชา
เดียวที่สามารถรับนักศึกษาไดในอัตรารอยละสูงสุด  ไดแก  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  รอยละ 100.00  
สวนอีก    6 สํานักวิชารับนักศึกษาไดต่ํากวาแผน  โดยมี 2 สํานักวิชาที่รับนักศึกษาไมไดเลย  ไดแก  สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร   มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
สํานักวิชา 

แผนการรบั 
นักศึกษา (คน) * 

ผลการรับ 
นักศึกษา (คน) ** 

คิดเปนรอยละ 
ของแผน 

หมาย
เหตุ 

1. การจัดการ 10 4 40.00  
2. เทคโนโลยีการเกษตร 11 0 00.00  

3. วิทยาศาสตร 20 6 30.00  
4. วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 10 3 30.00  
5. ศิลปศาสตร 10 6 60.00  
6. สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 5 0 00.00  
7. สารสนเทศศาสตร 10 10 100.00  

รวมทุกสํานักวิชา 76 29 38.16  
 

หมายเหตุ   *    ขอมูลตามแผนการรับนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2557 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     **   ขอมูลจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 
   

    
 



๕๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

   1.2  ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเปาหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  
โดยไดจัดสภาพแวดลอม/บรรยากาศใหเปนชุมชนศูนยกลางการเรียนรู  อยูอาศัย และใชชีวิตอยางเอื้ออาทร 
แกกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไดสรางหอพักรองรับนักศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
และจัดสภาพแวดลอมของที่พักอาศัยใหคลายกับบาน สงเสริมนักศึกษาไดเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
อยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม  รูจักใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะและชวยเหลือเอื้อ
อาทรตอผูอื่น   
   ในปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาเขตหอพักนักศึกษา          
ใหตอบสนองตอนโยบายความเปนเมืองมหาวิทยาลัย ดังนี้   
 

      1.2.1  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหอพักนักศึกษาทั้ง 13 หลังใหสวยงามนาอยู ดวยโครงการ
ซอมหอรอนอง และหอพักสวยดวยมือเรา  พรอมรองรับนักศึกษาไดเต็มที่ 4,848 คน  
        1.2.2  มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยระบบที่ปรึกษาหอพัก 
(หอพักละ 1 คน)  เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง หรือครูใหคําปรึกษา ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดทั้งดานการเรียน               
การใชชีวิต และสุขภาพ   
    1.2.3  มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตหอพักนักศึกษาใหเขมแข็ง  
โดยมีคณะทํางาน (ประกอบดวย หัวหนางานที่ปรึกษาหอพัก  หัวหนางานรักษาความปลอดภัย  และสายตรวจ
งานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ)  ทําหนาที่ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย                 
ที่เขมงวดข้ึน  ในขณะเดียวกันไดติดตั้งระบบกลองวงจรปด ณ จุดสําคัญภายในหอพักครบทั้ง 13 หลัง และ
บริเวณประตูทางเขาหลักของเขตหอพัก 
          1.2.4  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในหอพักและรายรอบใหเกิดบรรยากาศ     
ที่นาอยูอาศัยและนาเรียนมากขึ้น โดยจัดโครงการโลกใบเขียว และโครงการสวนไมผลสมรม  รวมถึงไดพัฒนา
สภาพแวดลอมตามศาลาแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยระหวางอาคารหอพักตาง ๆ จํานวน 18 หลังใหสะอาด 
สวยงามเพื่อใหนักศึกษาไดอานหนังสือหรือทํากิจกรรมกลุม   
       1.2.5  มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการหอพักสีขาว เพื่อรณรงคปองปรามและขจัดปญหายาเสพติด
และอบายมุขในกลุมนักศึกษา  โดยการจัดตั้งคณะทํางานและทําแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ซึ่งมีภาคีรวม 
ไดแก  ที่ปรึกษาหอพัก  เจาหนาที่งานวินัยนักศึกษา ที่ปรึกษาทางวิชาการ ที่ปรึกษางานกิจกรรมนักศึกษา                        
งานรักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดระดับภาคและระดับจังหวัด  รวมถึงคณะเจาหนาที่
ควบคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาระดับจังหวัด   ดังนั้น ปญหายาเสพติดไดลดเบาบางลง มีเพียง
นักศึกษากลุมเสี่ยงที่เสพสิ่งเสพติดชนิดที่ไมรุนแรง   
     1.2.6  มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทั้ง   
5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานกีฬาและ
สุขภาพ  และดานการบริหารจัดการ   กิจกรรมทั้งหมดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยองคการบริหาร
องคการนักศึกษา และสภานักศึกษากลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะกํากับ ดูแล และควบคุม กิจกรรมทั้งระดับ
สํานักวิชา กิจกรรมระดับกลุมสัมพันธ กิจกรรมชมรม  กลุมสนใจและกลุมอิสระ  ดังนั้น นักศึกษาจะมีทักษะ
ชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่พึงพอใจของสังคม ผูนํากิจกรรมไดรับการกลาวถึงในทักษะการทํากิจกรรม
โดยไดรับเชิญใหไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเครือขายสถาบันอุดมศึกษาอยางโดดเดน   



๕๔ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

     1.2.7  มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหงานแนะแนวและใหคําปรึกษาเปนงานที่ดําเนินการคูขนาน
กับงานวินัยนักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา   โดยใหแนวทางวา “นักศึกษาที่มีความผิดและถูกลงโทษ          
ทางวินัยจะตองไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความผิดนั้นดวยโครงการพัฒนาตนเองและบําเพ็ญ
ประโยชนที่จัดใหตามหลักการและวิธีการทางจิตวิทยา”  นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยครั้งแรกจะไดรับโอกาส
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเชิญผูปกครองมารวมรับทราบความผิด และรวมติดตามพฤติกรรมของนักศึกษา
ไมใหกระทําผิดวินัยซ้ํา ทําใหนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยมีจํานวนลดนอยลง 
     1.2.8  มหาวิทยาลัยไดติดตามผลเรื่องการปองปรามและการแกปญหายาเสพติดมาเปน
อันดับหนึ่ง  โดยเรงรัดใหมีการพิจารณาความผิดทางวินัยที่คั่งคางอยูใหแลวเสร็จโดยเร็ว อยางรอบคอบ     
และพิจารณาโทษอยางเปนธรรมตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ดวยกระบวนการที่ถูกตองตามขั้นตอน            
โดยคณะกรรมการงานวินัยนักศึกษา และมีนิติกรรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย  
     1.2.9  มหาวิทยาลัยไดติดตามเรื่องสวัสดิการรานคา รานอาหาร การบริการอาหารตอง
สะอาด รสชาติอรอย สีสันดูดีนารับประทาน ปริมาณเหมาะสมกับราคา และเปยมลนดวยคุณคาทางโภชนาการ 
โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพของแมคาทุกคน กําหนดใหทุกรานตองผานการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
กอนมอบปาย Clean Food Good Taste  และชุดกันเปอน 
    1.2.10 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแกนักศึกษาโดยบริษัท             
ซึ่งมหาวิทยาลัยจายเบี้ยประกันต่ําสุด แตไดผลตอบแทนหรือชดเชยสูงสุด   
   

 

          1.3  การหารายได 
     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี ้

         1.3.1 มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานวิเคราะหและประมาณการเงินรายได  ไดจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2555 ถึง 2559  และปรับปรุงขอมูลประมาณการเงินรายได พ.ศ. 2557 ถึง 2561  
        1.3.2 คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ. 2555 ถึง 2559 เสร็จเรียบรอย  สําหรับในการดําเนินงานนั้นมหาวิทยาลัยไดปรับแผนกลยุทธทาง
การเงินภายใตคณะกรรมการ/คณะทํางานดานตาง ๆ ไดมีการศึกษาขอมูลและวิเคราะหรวมกันเปนระยะ 

   1.3.3 ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดานการใชงบประมาณและ
มาตรการดานคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  และออกระเบียบฯ วาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557           

     1.3.4 ศึกษา วิเคราะห และเสนอโครงการหารายไดเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน  รวมถึงไดออกระเบียบฯ วาดวยการจัดหารายไดจากทรัพยสินและการลงทุน  พ.ศ. 2556  

    1.3.5 กําลังพิจารณาเรื่องการปรับอัตราคาเชาพื้นที่ใหเหมาะสม โดยไมใหกระทบ
ราคาและคุณภาพดานอาหารสําหรับนักศึกษาและพนักงาน 

     1.3.6 ริเริ่มโครงการใหม ๆ ที่มีผลกระทบสูงในดานการใหบริการวิชาการ เชน 
โครงการหนวยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ  โครงการการบริการวิเคราะหทดสอบไมแบบครบ
วงจร เปนตน  นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนใหความสนใจ เชน การเปดสาขายอยของธนาคาร
เพิ่มเติม การเปดสถานีใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  มินิมารท  รานอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน   

    1.3.7  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเรื่องการจัดตั้ งกองทุนศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     
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     1.3.8 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการลงทุนใน 2 สวน คือ  
      1) การลงทุนโดยการจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อหารายได ในลักษณะ         
ศูนยกําไร ในหลายกิจกรรมกองทุน ซึ่งมีทั้งโครงการที่สรางรายไดและมีรายไดสุทธิติดลบ โดยกองทุนที่มีรายได
สุทธิติดลบ ไดแก กองทุนบริการวิชาการเพื่อชุมชน กองทุนฟารมมหาวิทยาลัย กองทุนเรือนวลัย กองทุนการ
จัดการหอพักนักศึกษา กองทุนการจัดการรานคารานอาหาร กองทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย กองทุนศูนยหนังสือ 
กองทุนศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยไดประสานไปยังผูบริหารที่กํากับดูแลกองทุนเหลานี้ ใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใหมีรายไดสุทธิเปนบวก  และในกรณีกองทุนฟารมมหาวิทยาลัย คาดวาจะมีรายไดสุทธิเปนบวก
ภายในปงบประมาณ  ๒๕๕๘  เพราะการลงทุนเรื่องปาลมน้ํามันและยางพาราเพิ่งเริ่มใหผลผลิต   
      2) การนําเงินสดที่ไดรับไปลงทุนตอโดยผูอื่นในรูปแบบตางๆ เชน การลงทุน
ในหลักทรัพย พันธบัตร การฝากประจําที่ใหผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย เปนตน  ซึ่งรวมถึงการนําเงินอีก ๓๐๐ 
ลานบาท ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไปบริหาร เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ปจจุบันมีวงเงินทั้งสิ้น ๙๐๐ 
ลานบาท  

     1.3.9 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐ และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  
๒๕๕๗  โดยในดานการบริหารจัดการทรัพยากรและทุนเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินนั้น มหาวิทยาลัยได
ปรับยุทธศาสตรในการดําเนินการดานการหารายไดและความมั่นคงทางการเงิน  โดยมีมาตรการดังนี้ 

      ๑) ปรับปรุงและพัฒนาผังแมบทการใชพื้นที่ ๙,๐๐๐ ไร ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสรางมูลคาและคุณคาจากฐานทรัพยากร  
    ๒) ขยายผลโครงการที่มีความสําเร็จและมีศักยภาพไปสูมูลคาเชิงพาณิชย
บนพื้นฐานความมั่นคงรอบคอบทางวิชาการและการตลาด เชน การขยายพื้นที่ปลูกไมเศรษฐกิจ การพัฒนาการ
จัดการสวนปาลมแบบครบวงจร การสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิตของมหาวิทยาลัย เปนตน ขยายปลูกปาลม          
เพิ่มเติม ซึ่งจะมีสวนปาลมน้ํามัน รวมประมาณ ๙๐๐ ไร 

      ๓) พัฒนาและเสริมสรางโอกาสผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยใหกลายเปน 
ตราสินคา (Brand) ที่สามารถสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย เชน การจัดทําของที่ระลึก  โครงการหนวยบริการ
ผลิตและตรวจสอบพันธุกุงคุณภาพ  การผลิตขาวสังขหยดอินทรีย น้ําดื่ม ผัก เนื้อสุกร เปนตน 

      ๔) เสริมสรางการนําความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรเพื่อการ
เสริมสรางมูลคาและคุณคาการบริการวิชาการทางดานการใหคําปรึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาหนวยงาน  
และสงเสริมการนําอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรมาสรางมูลคาเพิ่ม 

     ๕) สนับสนุนโครงการภาคเอกชน (Community Mall) ใหเขามาดําเนินการ   
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและเปนไปได พรอมทั้งคํานึงถึงกับการบูรณาการการเรียนการสอน     
ของมหาวิทยาลัย  

    1.3.8 จัดทําแผนบริหารจัดการฟารมมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป  และแผนกลยุทธ
ทางการเงินของฟารมมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีนโยบายใหจัดทําโครงการปลูกปาลม
น้ํามัน  เพิ่มอีก 37๐ ไร  ใหผลิตอาหารปลอดภัย เชน ขาว ผัก เนื้อสุกร  เปนตน  และเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจ เชน จําปาทอง กระถินเทพา ไมสัก ตะเคียนทอง เปนตน รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานการเกษตร  
ซึ่งในปงบประมาณ 2557  ไดปลูกปาลมน้ํามัน 150 ไร  และในปงบประมาณ 2558 ปลูกอีก 220 ไร 
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 1.4  ความเปนสากล 
    เนื่องจาก “เปนเลิศสูสากล” เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงถือวา
ความเปนเลิศสูสากลนั้น เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ   
มหาวิทยาลัยโดยสวนวิเทศสัมพันธไดกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสูสากล ภายใต
แนวคิด คือ การสรางเครือขาย (Networking) การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา (Student and Staff 
Mobility) และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (Education of   the 21st Century)   

โดยในปงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล สรุปไดดังนี้ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1. การสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

    1.1  ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ   
รวมทั้งสิ้น 16 ฉบับ  
    1.2  ตออายุ MOU หลังสิ้นสุดระยะเวลาในขอตกลง 3 ฉบับ 
    1.3 งานโครงการพิ เศษในการแสวงหาความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  อาทิเชน 
             1) การเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศฟลิปปนส  และ
ประเทศอินโดนีเซีย 
             2) การสรางเครือขายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย  ณ ประเทศ
มาเลเซีย 
    1.4 การติดตอประสานงานกับตางประเทศใหบุคคล/หนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  อาทิเชน 

1) คณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยศึกษาดูงาน  FPT 
University  ประเทศเวียดนาม 

2) ผูบริหาร/พนักงานศูนยคอมพิวเตอรศึกษาดูงาน 
Universiti Utara Malaysia 

3) นักศึกษาแพทยศึกษาดูงาน Li Ka Shing Faculty of 
Medicine, the University of Hong Kong 

4) ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตรศึกษาดูงาน Universiti Sains Malaysia  
วิทยาเขตกลันตัน 

2. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 
 
 

    2.1 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนสํานักวิชาและหนวยงานตางๆ 
เชิญอาจารยอาคันตะ (Visiting Professor) มาบรรยายในชั้นเรียน 
หรือเปนวิทยากรในการอบรม ตลอดจนมีการวางแผนความรวมมือ
ดานบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ 
    2.2 นักศึกษาตางชาติ ได เขามาศึกษาและเปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทั้งในสวนที่เปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Inbound Exchange 
Students) และนักศึกษาตางชาติประเภท Visiting Students 
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แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 .  ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
แลกเปลี่ ยนนักศึ กษาที่ ได รับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

    3.1 การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยใน 
ภูมิภาค : 2014 Global Undergraduate Exchange Program 
    3.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําป 
งบประมาณ 2556 และ 2557  
    3.3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 
    3.4 SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014 

    3.5 The 2014 Student Mobility Program - University of 

Bengkulu (Unib) 

4. การสงเสริมสนับสนุนโครงการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติใหมีจํานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

    4.1 มีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน  
โดยไดรับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
   4.2 มีนักศึกษาทุนที่สําเร็จการศึกษาและรับปริญญาแลว  1 คน 
และสําเร็จการศึกษาแลว รอรับปริญญาบัตร  1 คน 
   4.3 ไดสํารวจความพรอมในการรับนักศึกษาตางชาติในระดับ 
บัณฑิตศึกษา และรายละเอียดหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาตางชาติ
โดยไดอัพเดทขอมูลในเว็บไซต http://intergrad.wu.ac.th 

5. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
ความสามารถทางภาษา 

มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เชน นักศึกษา
แลกเปลี่ยนพยาบาลประเทศออสเตรเลีย  นักศึกษาแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพสูสากล  การพัฒนาทักษะความ 
สามารถดานภาษาตางประเทศ  คายพัฒนาภาษาอังกฤษและการ
พัฒนาสมรรถนะสากล  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/วัฒนธรรม เปนตน 

6. การจัดกิจกรรมและอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ สําหรับนักศึกษา
ตางชาติที่มีอยูในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับนักศึกษาตางชาติ  การดูแล
นักศึกษาในเรื่องทั่วไปและเรื่องวีซา/การเดินทางสําหรับนักศึกษา
ตางชาติ และการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติ 

7. การจัดงานพิธีการใหการตอนรับ
แขกจากตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยไดรับรองแขกชาวตางประเทศที่ เดินทางมายัง
มหาวิทยาลัยซึ่งสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางสถาบัน  และแสวงหา/เจรจาความรวมมือทางวิชาการ       
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และเปนวิทยากร 

8. การใหบริการในการแปลเอกสาร
แ ล ะ จั ด ทํ า สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัยสูสากล  

มหาวิทยาลัยไดใหบริการแปลเอกสาร/ภาษา จัดทําหนังสือเชิญหรือ
หนังสือราชการ  ผลิตเอกสารและจัดทําขอมูลเพื่อการผลิตเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง Website ภาษาอังกฤษของหนวยงาน
ตาง ๆ  และจัดทําจุลสาร Online ภาษาอังกฤษ IRO Newsletter    

9. การสงเสริมพัฒนาบุคลากรสวน
วิเทศสัมพันธใหมีประสบการณสากล 

มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
เพื่อเรียนรูการทํางานในตางประเทศโดยตรง 

10 .  การพัฒนาระบบและแบ บ 
ทดสอบทักษะความเปนสากล 

มหาวิทยาลัยไดพัฒนากลไกและแบบทดสอบความคิดหรือความ
เปนสากลของนักศึกษา ขณะนี้ไดจัดทํารางแบบทดสอบเสร็จแลว 
และจะไดดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาแบบทดสอบตอไป 



๕๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

                

 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ โดยเลือกประเด็นที่มี
ความสําคัญในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัยแตละคณะไดใหไวในปงบประมาณ 2557 จํานวน 38 ประเด็น  และที่สืบเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2556 จํานวน  28 ประเด็น  และติดตามผลวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม อยางไร 
   จากการติดตามคณะกรรมการฯ พบวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้  
 

  1) ในปงบประมาณ 2557  มีจํานวน 38 ประเด็น  พบวา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว 
จํานวน  21 ประเด็น คิดเปนรอยละ 55.26 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 17 ประเด็น คิดเปน  
รอยละ 44.74 

 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ไดดําเนินการแลวตามมติ 
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แลว  

(รอยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 14 5 9 35.71 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 2 2 - 100.00 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 10 7 3 70.00 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

8 4 4 50.00 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4 3 1 75.00 
รวม 38 21 17 55.26 

 

    ประเด็นที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 21 ประเด็น ไดแก  (1) การออกระเบียบฯ 
วาดวยการอุทธรณ  การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ และเรื่องรองทุกข (2) ประเด็นที่ควร
ดําเนินการควบคูกับการปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง (3) การออก
ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี  (4) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
(5) งานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอสังคม (6) การจัดตั้งกองทุนศูนยการแพทย (7) คาธรรมเนียม
การศึกษาในชวงปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา  (8) การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ
พนักงานและลูกจาง (9) การวางระบบพัฒนาและสงเสริมผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  (10) ราง 
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... (11) การอนุมัติกําหนดตําแหนง
นักกายภาพบําบัด (12) คาตอบแทนของตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา (13) การกําหนดเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง
บริหารจัดการ (14) ตัวแบบการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2558  (15) การพัฒนาดานการ
เรียนการสอน (16) การพัฒนาดานวิจัย (17) การพัฒนาดานแผนงานและงบประมาณ (18) การพัฒนา          

2.  ดานการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ 



๕๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

ดานการบริหารจัดการ (19) การแกไขปญหาถนนทางเขามหาวิทยาลัย (20) แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ (21) การพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย  
    ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน 17 ประเด็น ไดแก  (1) การพัฒนาระบบ
โครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัย  (2) การดําเนินการสืบเนื่องจากรายงานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556 (3) กรอบแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตภาพของบุคลากร 
(4) การบริหารงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี * (5) การบริหารงานศูนยบริการวิชาการ *           
(6) ศูนยการแพทย (7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 * (8) แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2558 ถึง 2560* (9) แผน
งบประมาณประจําป 2558 *  (10) ระบบการประเมินหนวยงาน  (11) การเทียบประสบการณในการเขา          
สูตําแหนงบริหารจัดการ  (12) นโยบายในการกําหนดมาตรการควบคุมอัตรากําลังพนักงานและลูกจาง            
(13) เรื่อง/คดีตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคดีที่อยูในกระบวนการของศาล (14) แนวทางในการ
ดําเนินงานของศูนยการแพทย (15) การพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ (16) การพัฒนาดานการทะบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  และ (17) การใชประโยชนจากที่ดิน 5 ไร ณ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช           
ที่มหาวิทยาลัยไดรับบริจาค   
            (หมายเหตุ   * สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในชวงไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 
2557 ซึ่งขณะนี้ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะไดติดตามผลการดําเนินการในปงบประมาณ 2558 ตอไป)   

 
 

     2) ที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2556  มีจํานวน 28 ประเด็น พบวา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน  26 ประเด็น คิดเปนรอยละ 92.86 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 
2 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 7.14 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ไดดําเนินการแลวตามมติ 
ท่ีประชุม/ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ    

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ
แลว  

(รอยละ) 
สภามหาวิทยาลัย 8 8 0 100.00 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 2 2 0 100.00 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 6 5 1 83.33 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

10 9 1 90.00 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 2 0 100.00 
รวม 28 26 2 92.86 

 

   ประเด็นที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน  26 ประเด็น ไดแก (1) ขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  (2) การจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (3) ระบบโครงสรางหนวยงานของ
สํานักวิชา  (4) งบการเงินปงบประมาณ 2555  (5) แนวทางการรายงานงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน           
(6) การวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ  (7) การใชงบประมาณ การลงทุน และการหารายได (8) การ
บริหารความเสี่ยง (9) การใชเงินสะสมสมทบโครงการสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ           
(10) โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มเติมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย (11) การเพิ่มเติมประเภทการลาของ



๖๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

พนักงานและลูกจาง (12) โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางประจํา
ปงบประมาณ 2557  (13) การจายเงินเพ ิม่พิเศษชั่วคราวหรือเงินอื่นใด ยอนหลังกรณีของพนักงานหรือ
ลูกจางที่พนสภาพ  (14) การหยุดจายคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
2552 ถึง 2555  (15) การแกไขระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณและรองทุกข (16) คณะกรรมการกํากับดูแล           
การบริหารความเสี่ยง  (17) เรื่อง/คดีตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคดีที่อยูในกระบวนการของศาล            
(18) ระบบรายงานผลการดําเนินงาน (Business Intelligence : BI)  (19) การพัฒนาดานการเรียนการสอน 
(20) การพัฒนาดานการวิจัย (21) การพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ  (22) การพัฒนาดานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (23) การพัฒนาดานแผนงานและงบประมาณ (24) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
(25) การดําเนินงานโครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ (26) การดําเนินงานของคลินิก
กายภาพบําบัด  
   ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จํานวน  2 ประเด็น  ไดแก (1) สมรรถนะหลักของ
บุคลากร  และ (2) การประมวลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
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จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

ความเห็นของฝายบริหาร 
ตอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๖๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

 

 

  
 

 1. ดานการเรียนการสอน           
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทางดาน Active Learning มาอยางตอเนื่องดวยความมุงมั่น      
ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางเปนรูปธรรม สามารถพัฒนาฐานขอมูลการเรียนรูเชิงรุก
และมีการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการสรางความ
เปนสากลในดานนี้ โดยใหสํานักวิชาตาง ๆ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากลและปรับปรุง
ศักยภาพของคณาจารย รวมถึงการพัฒนาทักษะสื่อสารดานภาษาโดยมุงที่ตัวนักศึกษาเปนสําคัญ เชน         
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัด English Camp เปนตน เพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน            
การสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศโดยสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
และนักศึกษาและการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายนอก
รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบัณฑิตศึกษานานาชาติและยึดหลักการพัฒนาคุณลักษณะของการศึกษา                    
ในทศวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในดานภาษา และยังไดพัฒนาดานการดูแลชวยเหลือนักศึกษาใหมีความพรอม
สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา  มหาวิทยาลัยไดใหบริการชวยเหลือ ใหคําปรึกษา บริการ
ขอสนเทศ แบบทดสอบตาง ๆ จัดประชุมพิจารณาปญหานักศึกษารายกรณี  การสํารวจสภาพปญหานักศึกษา 
ที่มีผลการเรียนต่ํา และนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อแกไขปญหารวมกัน การจัดโครงการ Be Myself       
โดยบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไป  การจัดโครงการสัปดาหสุขภาพจิต  โครงการสงเสริมสุขภาวะทางเพศ
และบริการที่เปนมิตร ประสานงานรวมกับเครือขายหนวยงานของรัฐดานสาธารณสุขและองคกรเอกชนเพื่อให
ความชวยเหลือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดและทันทวงที  รวมทั้งประสานดูแลชวยเหลือนักศึกษาพิการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 2. ดานการวิจัย                     
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นในการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหม
และคณาจารยโดยสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและ
คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการชัดเจน 
และใหสํานักวิชาไดมีสวนรวมในการเสนอและจัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการ
โครงการดานการวิจัยนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งสงผลใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแมวา 
ยังอาจไมเห็นผลชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ  รวมถึงการวัดผลตามตัวชี้วัดจะตองรอใหดําเนิน
โครงการไประยะหนึ่งกอน   สําหรับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรีนั้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในการยกระดับศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี  โดยสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 
วิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทุกสํานักวิชาไดมีสวนรวมในการเสนอและกําหนดจัดทํา
โครงการและกิจกรรม ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ทําใหผลการ
ดําเนินงานโครงการมีถึง 12 โครงการ  และสวนใหญไดดําเนินโครงการไปแลว 

จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 

จุดเดน 
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 3. ดานการบริการวิชาการ          
  มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการจัดทําแผนงานที่จะดําเนินงานดานบริการวิชาการโดยมี
การสอบถามจากเจาของกิจการที่เขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัย และพบวามีความพึงพอใจกับความกาวหนา
ในการจัดทําแผนและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น  และมีความมั่นใจในระดับสมเหตุสมผลกับความสําเร็จ
ในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการสรางความรวมมือขั้นพื้นฐาน (Foundation) เพื่อนําไปขยายผลใหเกิดกิจกรรม
สัมพันธ (Engagement)  ซึ่งวางไวในแผนงานหลัก (Master Plan) วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปในแนวทาง
ที่ถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังไดมีการจัดทําสื่อวีดิทัศนพันธกิจสังคม เพื่อสื่อสาร
เรื่องราวดานความโดดเดนของมหาวิทยาลัย ผานการบริการวิชาการของสํานักวิชาที่ดําเนินการตามแนวทาง
พันธกิจสังคม (Social Engagement) โดยจัดทํารูปแบบเปนการรายงานที่มุงเนนประเด็นเนื้อหาทางดานการ
บริการวิชาการ ซึ่งดําเนินการไปแลว 6 เรื่อง จากทั้งหมด 10 เรื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนวย
วิจัยและการบริการวิชาการ  ซึ่งปจจุบันไดวางแผนดําเนินงานรวมกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ  ไดแก  การสื่อสารแบบ 3 in 1 โดยนําเสนอ

การบริการวิชาการที่โดดเดนและคณาจารยหรือเจาหนาที่ที่มีความโดดเดนดานการบริการวิชาการ ผานรายการ
วลัยลักษณสูสังคม และรายการนานาสาระและจัดทําสกูปขาว เพื่อสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทําสกูปนักวิจัยและคณาจารยที่จบระดับปริญญาเอกที่โดดเดน เพื่อสื่อสารศักยภาพ
ในตัวบุคลากรที่เปนคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
 

 4. ดานการบริหารงาน                     
  4.1 มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาการออกแบบองคกรและการบริหารงาน โดยมี
โครงการนํารองการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM) เปนโครงการยอย                      
มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพของงาน กระบวนการปฏิบัติงาน การลดตนทุน และเพิ่มความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  โดยเริ่มดําเนินการในหนวยงานระดับศูนย/สถาบัน ในเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2557 ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดแบงงานดานประกันคุณภาพออกเปน 2 สวน  ไดแก (1) งานประกันคุณภาพสําหรับสํานักวิชา          
อยูภายใตการกํากับของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ใชระบบประกันคุณภาพ EdPEx ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ (2) งานประกันคุณภาพการบริหารจัดการและอื่น ๆ อยูภายใตการกํากับ
ของรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร ซึ่งเปนงานสวนที่จะพัฒนาโดยโครงการนี้ เมื่อวิเคราะหองคประกอบ   
ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบวา การสนับสนุนเชิงนโยบาย (Policy Support) ซึ่งสวนที่ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและมองวาเปนเรื่องที่สําคัญ เปนสวนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพ                   
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   สําหรับดานวิชาการ/หลักการ (Principle) เปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญของ
การนําระบบประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองมีผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความเขาใจในเรื่อง
การประกันคุณภาพอยางแทจริง  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะตองถายทอดความรู หลักการ และประสบการณ
ในเรื่องการประกันคุณภาพนี้ไปสูประชาคมมหาวิทยาลัยในวงกวางโดยเร็ว  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนา
ดานคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาในการ
พัฒนา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อใหมีบุคลากร
หลักที่จะคอยใหคําปรึกษาเชิงวิชาการ และจะเปนหลักในการถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย   ในสวนของ“กลไกดําเนินงาน” (Operational Mechanism) หมายถึง กลไกที่
รับผิดชอบในการพัฒนา ดําเนินการ และติดตามเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งกลไกอาจจะหมายถึงตําแหนง
ผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะดานประกันคุณภาพ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเฉพาะ หรือสํานักงาน
ที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ           
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  4.2 ในการกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพนั้นมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการในหลายประเด็น ไดแก การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรควบคูกับระบบความกาวหนาในอาชีพ 
การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ (หัวหนางาน หัวหนาฝาย หัวหนาสวน        
และที่เทียบเทา)  และตําแหนงชํานาญการ  เช่ียวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยใช Core Competency หรือ 
WU.CCSTA ควบคูกับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตําแหนงเพื่อเพิ่มผลิตผลและผลิตภาพการปฏิบัติงาน          
การพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยมุงเนนวิชาการรับใชสังคม (ปรับปรุงเกณฑเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ)  การ Empowerment เพื่อใหพนักงานทํางานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการ
ประเมินหนวยงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (กลุมสํานักวิชา/สถาบัน/สวน)  การปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ทั้งระบบ (การเขาสูตําแหนงบริหารจัดการแบบมีวาระตามระบบที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับใหม )                   
การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  การปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบการขึ้นเงินเดือน การใหรางวัล
เพื่อสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพ  การใหรางวัลหรือคาตอบแทนผลการประเมินหนวยงานทั้งที่เปนตัวเงิน
หรือผลตอบแทนอยางอื่นที่สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน/หนวยงาน  การปรับปรุงคาตอบแทน
ตําแหนงทางวิชาการที่สรางแรงจูงใจใหผลิตภาพทางวิชาการเพิ่มขึ้น  การจายคาตอบแทนตําแหนง                
สายปฏิบัติการตามระบบความกาวหนาในอาชีพ  เปนตน 
 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  
    

 1. ดานการเรียนการสอน             
  1.1 มหาวิทยาลัยควรวางแผนกลยุทธใหมในการใหไดมาซึ่งอาจารยที่มีความรูดานการเรียนรู
เชิงรุก ทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ เพราะยังไมมีการดําเนินการทางดานนี้ และสงผลกระทบใหเห็นแลววา
บางโครงการดําเนินการไมได                
    1.2 ในประเด็นของความเปนสากลนั้นมีสวนสําคัญยิ่งตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ควรใหหนวยงานกลางที่ดูแลงานดานนี้  เชน สวนวิเทศสัมพันธ เปนตน เขาพบและหารือกับสํานักวิชา
ตาง ๆ เพื่อหาขอตกลงระหวางกันวากิจกรรมที่ควรดําเนินการเรื่องการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากลนั้น           
มีอะไรบาง และกําหนดแนวทางวาสวนวิเทศสัมพันธ และสํานักวิชาควรมีรูปแบบการดําเนินการรวมกันอยางไร
ในแตละกิจกรรม  กิจกรรมใดสํานักวิชาควรรับผิดชอบ กิจกรรมใดสวนวิเทศสัมพันธควรรับผิดชอบ ทายสุดคือ
ในสวนใดควรรับผิดชอบรวมกัน ในลักษณะใด เมื่อใด เปนตน ซึ่งจะทําใหทั้งสวนวิเทศสัมพันธและสํานักวิชามี
ทิศทางการพัฒนาเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในดานการเรียนการสอน         
ในภาพรวมดวย  
 

 2. ดานการวิจัย                 
  2.1 มหาวิทยาลัยควรเนนการวิจัยโดยใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม โดยฝายบริหารควรจะ
รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินการซึ่งมาจากสองสวน คือ งบสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร และงบ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ซึ่งเปนงบประมาณเดียวกัน เพื่อใหเจาหนาที่เล็งเห็นความตั้งใจจากฝายบริหาร           
ที่ตองการเห็นผลสําเร็จของพันธกิจและความสําคัญของยุทธศาสตรการสรางเครือขาย 
     2.2 ระยะเวลาที่ใชเพื่อการบรรลุยุทธศาสตรอาจมีความคลาดเคลื่อนและ/หรือใชเวลานาน
อยางมีสาระสําคัญเนื่องจากมีปจจัยภายนอกในการจะบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งตองไดรับการตอบรับ การยอมรับ 
และการรวมมือจากสังคมเครือขาย  ทั้งนี้ โครงการควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจภาคเอกชน
ทั้งในดานจํานวนและความหลากหลายใหมากขึ้น เนื่องจากความรวมมือนี้จะมีสวนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาท

จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
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สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผานกระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการ  อีกทั้งยังเปนการ
เผยแพรชื่อเสียงและเพิ่มภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยตอภาคเอกชนไดเปนอยางดี        
  2.3 ในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยอาจกําหนด
ระเบียบสําหรับอาจารยใหมใหขอตําแหนงวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากทําไมไดมหาวิทยาลัยตองมี
ชองทางที่จะไมบรรจุแตงตั้ง  มาตรการนี้ใชอยูแลวในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  และมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยหลายแหงไดเริ่มใชแลว   สําหรับอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแลวก็จะตองกําหนดใหมีผลงาน
วิชาการในแตละปอยางตอเนื่อง  สวนอาจารยที่ไมถนัดในการทําวิจัย แตมีความสามารถทางการสอนหรือ
บริการวิชาการอาจจะตองมีกระบวนการประเมินอีกแบบหนึ่งเชนการใชวิธีการที่เรียกวา เมธาจารย เปนตน   
  2.4 ในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยจะตองมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่กําหนดเปนเปาหมายที่เนน
เชิงวิชาการ  ควรเพิ่มตัวชี้วัดความสําเร็จที่บงชี้ถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชย และ     
เชิงสาธารณะดวย  และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหเกิดการสรางกลุมวิจัยซึ่งประกอบไปดวยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  โท และเอก  มาตรการนี้จะสามารถดึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทใหสนใจและเขารวม           
ในการวิจัยมากขึ้น 
 

 3. ดานการใหบริการวิชาการ         
        มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใหบริการวิชาการในลักษณะองครวมโดยใหผูที่เกี่ยวของ               
ที่อาจจะเรียกวาผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นที่คณะกรรมการฯ มีความ
หวงใย คือ ในการวัดผลดวยคะแนนและการกําหนดตัวชี้วัดในสวนคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตซึ่งมี
ลักษณะเปนนามธรรม ทําใหการวัดผลในสวนนี้อาจจะไมมีความเที่ยงตรงเทาที่ควร และในประเด็นการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนั้น  คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้  
   3.1 มหาวิทยาลัยควรมีสวนเขาไปรวมกับชุมชนในลักษณะที่ใหบริการแกชุมชนในเชิงวิชาการ
โดยมีอาจารยที่เชี่ยวชาญดานตางๆ เขาไปใหคําปรึกษาแนะนํา      
  3.2 มหาวิทยาลัยควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนที่สมัครเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมาเปนเกณฑในการรับเขาดวย       
  3.3 มหาวิทยาลัยควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ที่ไดผานการบริการแกชุมชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย มาเปนสวนของกระบวนการ
สําเร็จการศึกษา หรือใหมีเอกสารกํากับเปนการระบุความดีของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัย
สามารถหลอหลอมนักศึกษาในดานความรูและดานวิชาการไดอยางเต็มที่ผานกระบวนการใหบริการวิชาการ    
แกชุมชน อีกทั้งระบบนี้จะมีสวนทําใหอัตลักษณมีความมั่นคงและยั่งยืน    
  3.4 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มในสวนของการสรางเสริมอัตลักษณใหเปนสวนหนึ่งของภาระงาน
แกอาจารยและเจาหนาที่ เนื่องจากการหลอหลอมอัตลักษณไมสามารถทําไดโดยสวนกิจการนักศึกษาเพียงฝาย
เดียวแตจะตองไดรับความรวมมือจากคณาจารยและเจาหนาที่ทุกระดับและทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
โดยใชกระบวนการใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม การรวมมือกันนี้จะชวย
สรางอัตลักษณในระบบสังคม (Socialization) ใหเกิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัย ฝายบริหารควรคิดถึงวิธีการที่จะ
ทําใหบัณฑิตธํารงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไมใหหายไปหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย          
ไปชั่วระยะหนึ่ง เชน การใหรางวัลศิษยเกาที่เปนแบบอยางในการธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนตน 
 4. ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
  4.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณามุมมองของวัฒนธรรมใหกวางขวางมากกวาเดิม เชน          
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การพิจารณาเรื่องของวัฒนธรรมในการใชชีวิตของนักศึกษา วัฒนธรรมองคกร เปนตน  มหาวิทยาลัยควรนิยาม
ความหมายของ “เมืองมหาวิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหชัดเจน เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน
มหาวิทยาลัยนาเรียน นาอยู  ดูดี  มีสุนทรียภาพนั้นเปนอยางไร ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรมในตัวของประชาคม
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหครอบคลุมความหมาย ควรนํา Social Progress Index 2014 (ดัชนี

ความกาวหนาทางสังคม)  มาประยุกตใช ซึ่งในความตองการพื้นฐานนั้น นาจะรวมประเด็น “ความปลอดภัย
สวนบุคคล (Personal Safety)” ไวในคํานิยามของ “เมืองมหาวิทยาลัย”       
  4.2 ควรสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการสรางวัฒนธรรมที่ดีในตนเองอยางยั่งยืน อาทิเชน 
   1) การพัฒนาอาสาสมัครนักศึกษาดานสุขภาพอยางจริงจัง โดยการกําหนด
คุณสมบัติอาสาสมัครใหชัดเจน การจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการพยาบาลพื้นฐานใหครอบคลุม
มากขึ้น และควรใหเกียรติบัตรสําหรับผูผานการอบรมและทําหนาที่อาสาสมัครดวย    
   2) ควรดําเนินการเรื่อง Green Campus ใหเปนรูปธรรม โดยนําหลัก 3 R (Reduce 

Reuse and Recycle) ไปใชดวย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และชวยลดภาวะโลกรอน  
   3) ควรดําเนินการโรงอาหารตัวอยาง (ทุกรานคาในโรงอาหาร) โดยใชเกณฑ Clean 
Food Good Tastes เปนเกณฑขั้นต่ํา    
   4) ควรดําเนินการตอยอดการวัดความสุขของบุคลากรจาก Happy Eight ซึ่งกําลัง
รอผลการคํานวณจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประยุกตใช HPI (Happy Public-Organization Index)                  
ซึ่งพัฒนาโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)   
   5) ควรดําเนินการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยใหเปน 24 Hour University ดวย              

โดยใหนักศึกษาสามารถเขาถึงความรูที่ตนเองตองการไดตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้ง Online และ Offline อุปมา               
การใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังรานสะดวกซื้อ Seven-eleven ที่สามารถบริการได 24 ชั่วโมง    
สิ่งเหลานี้จะเปนการปลูกฝงใหประชาคมวลัยลักษณเปนผูที่มีวัฒนธรรมเชิงสากลมากขึ้นมีสุนทรียเพื่อการ
ดําเนินชีวิตตอไปในอนาคตอีกดวย 
 

 5. ดานแผนงานและงบประมาณ         
          5.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจภาคเอกชนทั้งในดานความ
รวมมือที่เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณไมวาจะเปนเปนการรวมทุนหรืออื่นๆ ตามที่ระเบียบที่วาดวยเรือ่ง
ดังกลาวไดประกาศใชไปแลวใหมากขึ้น เนื่องจากความรวมมือนี้จะมีสวนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงและเพิ่มภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอ
ภาคเอกชนไดเปนอยางดี  และอาจจะเปนการนํารายไดเขาสูมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย เพราะผลกระทบ
จากการขึ้นเงินเดือนใหกับพนักงานที่ผานมาจะเปนภาระดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  
      5.2 การเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเปนเรื่องใหญที่จะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปขางหนาเชนเดียวกับเรื่องศูนยการแพทย  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหชัดเจน
และเหมาะสม          
  5.3 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยนําแนวทางพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชเปนหลักสําคญั  



๖๖ 
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  5.4 มหาวิทยาลัยควรนําผลที่ไดรับจากการใหบุคลากรตอบแบบสอบถามเรือ่งความสขุของคน
ในองคกร (Happinometor) มาศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนตอไป  
  5.5 คณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับผูบริหารและคณาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ 
เห็นวา สํานักวิชามีศักยภาพที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในพันธกิจดานตาง ๆ แตปจจุบันอาจจะยังมีขอจํากัด               
ในบางดานจึงทําใหผลิตภาพของสํานักวิชายังไมบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวเทาที่ควร  ดังนั้น ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําโครงการนํารอง Human Resource ของสํานักวิชาการจัดการ แลวมีการติดตาม
ประเมินผลดานผลิตภาพเปนระยะ ๆ  หากประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยคอยขยายผลไปสูสํานักวิชาและ
หนวยงานอื่น ๆ ตอไป 
 

 6. ดานการบริหารจัดการ              
  6.1 มหาวิทยาลัยจะตองถายทอดความรู หลักการ และประสบการณในเรื่องการประกัน
คุณภาพไปสูประชาคมมหาวิทยาลัยในวงกวางโดยเร็ว  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนาดานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาในการพัฒนา อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อใหมีบุคลากรหลักที่จะคอยให
คําปรึกษาเชิงวิชาการ และจะเปนหลักในการถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพใหกับบุคลากร                    
ในมหาวิทยาลัย              
  6.2 มหาวิทยาลัยควรมีกลไกดําเนินงาน (Operational Mechanism) หมายถึง กลไก                
ที่รับผิดชอบในการพัฒนา ดําเนินการ และติดตามเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งกลไกอาจจะหมายถึงตําแหนง
ผูบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะดานประกันคุณภาพ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเฉพาะ หรือสํานักงาน
ที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประสานกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มี
ระบบการประกันคุณภาพแลว เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และมหาวิทยาลัยแหงอื่น ๆ 
เปนตน เพื่อจะไดเรียนรูประสบการณและไดแนวทางการดําเนินงานในเรื่องนี้ที่ชัดเจนและไดผลเร็ว รวมถึง               
ในการบริหารจัดการดานการสื่อสารในองคกรมหาวิทยาลัยควรจัดเวที/กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหเกิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร และ
ควรนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  มาปรับใชเพื่อพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมใหสามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดอยางยั่งยืนตอไป       
  6.3 ดานการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะตองมีแผนทางการเงิน มีการจัดสรร
งบประมาณ/คาใชจายที่ดีและเหมาะสมเพื่อไมใหการปรับขึ้นเงินเดือน  มีผลกระทบตอภารกจิทีส่าํคญัดานอืน่ ๆ  
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอใหอธิการบดีนําแนวทาง/ความเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยไดใหไว   
ไปพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 ป 
โดยใหรายงานเปนระยะๆ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีการนําเสนอประเด็นวาสามารถสราง
ประสิทธิภาพตามที่ไดใหแนวทางไวไดหรือไม  และเมื่อครบ 2 ปแลว ตองนํามาประเมินวาจะยังคงใชระบบ
เชนนี้ตอไป หรือตองปรับเปลี่ยนใหมเพื่อความเหมาะสมและความอยูรอดของมหาวิทยาลัยตอไป  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจะไดทําหนาที่
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางใกลชิด  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปนระยะตาม
ความเหมาะสมตอไป    
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       6.4 การดําเนินการโครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ  รวมถึงประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจหรือมีความ
หวงใย เชน ศูนยการแพทย  การพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย ความเปนสากล เปนตน  นอกจาก
มหาวิทยาลัยไดใชกลไกการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการแลว มหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการในลักษณะของการบริหารจัดการโครงการ ( Project Management) ที่ชัดเจน กลาวคือ จะตองมี
องคประกอบยอยของโครงการที่ครบถวนสมบูรณ  เชน  แผนงาน งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ในการดําเนินการ การรายงานผล  เปนตน  
    6.5 ในสวนของการดําเนินการโครงการศูนยการแพทยฯ นั้น คณะกรรมการฯ ไดให
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  เชน  การพัฒนาโรงพยาบาลชั่วคราวใหเปน
โรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อใหไดประโยชนจากการรอโรงพยาบาลจริง  การเตรียมการดานการบริหารจัดการ
และบุคลากร การมีผูบริหารจัดการโครงการและทีมที่ปรึกษาที่เปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ เปนตน           
ซึ่งมีรายละเอียดอยูในรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ทั้งในปงบประมาณ 2556 และปงบประมาณ 2557  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนํา
ขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการอยางจริงจังเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
   6.6 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ MIS เพื่อใชประโยชนในการบริหารงานและการตัดสินใจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะรวมถึงระบบการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ  สําหรับการประเมิน          
ในสวนที่เกี่ยวของ  เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สกอ./สมศ. 
เปนตน  และควรนําระบบ IT มาใชในการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อลดจํานวน
กระดาษใหนอยลง (Paper Less)  
   6.7 สืบเนื่องจากในชวงเวลา 2 ถึง 3 ปที่ผานมา คณะกรรมการฯ เคยไดเสนอแนะใหฝาย
มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ เชน ความถูกตอง
ในการอางอิงกฎหมาย  การยึดหลักความเปนอิสระในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน รวมถึงการจัด
หมวดหมูของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศดังกลาวใหชัดเจนและครอบคลุมทุกดานหลัก ซึ่งฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานประมวลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ขึ้นมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2556 แตจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2557 แลวยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการเรื่องนี้  
ดังนั้น ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจังและควรดําเนินการในลักษณะของ
การบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเรื่องนี้มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 
   6.8 คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเรื่อง/คดีที่อยู
ระหวางการดําเนินการมาอยางตอเนื่องหลายป ทั้งในสวนที่ เปนเรื่อง/คดีซึ่งอยูในกระบวนการภายใน
มหาวิทยาลัย และคดีที่อยูในกระบวนการของศาลยุติธรรม  โดยคณะกรรมการฯ ไดพบวามีหลายเรื่อง/คดีที่ยัง
ไมมีความคืบหนาเทาที่ควรซึ่งหากจะปลอยใหคางไวยาวนานเกินไปจะไมเกิดผลดี  ดังนั้น ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยควรนําขอมูลรายละเอียดและปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่อง/คดีดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหนโยบายหรือแนวทางในการดําเนินการตอไป 
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 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ไดสะทอน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณ 2557  ในทุกพันธกิจ ครบถวน และเปนประโยชน  
อยางยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  ขอสรุปในเรื่องจุดเดนของการดําเนินงานจะเปนแรงผลักดันให
มหาวิทยาลัยมุงมั่นพัฒนาใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนอมรับขอเสนอแนะในเรื่อง
จุดที่ควรพัฒนา เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ใหเปนรูปธรรมและบรรลุ
เปาหมายยิ่งขึ้น  

 ในปงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยจะนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาดําเนินการ 
โดยใหความสําคัญในลําดับตน ๆ กับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  -  การสรางความเขมแข็งดาน Active learning ใหถึงระดับ Best Practice และเปนตัวอยาง
สําหรับวงการอุดมศึกษาได 

 -  การผลักดันและสรางแรงจงูใจใหคณาจารยสรางผลงานวิจัยมากขึ้น 
  -  การจัดระบบบริหารจัดการใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานดานพันธกิจสมัพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) 

 -  การจัดใหมีทีม Project Management สําหรับโครงการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 -  การ Implement ระบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏบิัติการฯ 
 -  การปฏิรปูโครงสรางหนวยงาน 
 -  การประกันคุณภาพเชิงรุกทั่วทัง้องคกร 
 -  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่ม Productivity ขององคกร 
 -  การยกระดับสัมพันธภาพที่ดีภายในองคกร 
 

 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และพนักงานทุกคน ที่รวมกันสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นในกระบวนการดังกลาวซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนายิ่ง ๆ  ขึ้นไป 
 

ความเห็นของฝายบรหิาร ตอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายละเอียดประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๖๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตารางท่ี 5 
รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

1.  มิติการสนองตอบตอผูใชบริการ 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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 2554  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  4.22 มีรายละเอียดดังนี้  1) ดานคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย  4.44  2) ดานความรู มีคาเฉลี่ย 4.06  
3) ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 4.26  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.13  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 4.15  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป
การศึกษา 2548 ถึง 2553 
(ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 
    2. ผลการแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2556  ไดคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.30 
    3. ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจําป
งบประมาณ 2557  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.58  (ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 
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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 2556 จํานวน 1,252 คน และในป

การศึกษา 2557 จํานวน 1,379 คน  ดังนั้นจํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอใน 
มวล. ในระบบโควตาเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 10.14 
(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการการศึกษา) 
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๗๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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  318 คน  และ
จํานวนนักเรียนที่เลือก มวล. เปนอันดับ 1 และ 2 จํานวน  195 คน  คิดเปนรอยละ 
61.32 
(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการการศึกษา) 

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 

    ปงบประมาณ 2557  มีงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี
ผูท ร งคุณวุฒิพิ จารณากลั่ นกรอง  (Peer Reviewed)  รวมทั้ งสิ้ น  213 เ รื่ อง  
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยรวม 428 คน คิดเปนรอยละ 49.77  ซึ่งเปน
บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตามฐานขอมูลสากล  จํานวน 112 เรื่อง  และ
เปนบทความวิจัยในวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล จํานวน 101 เรื่อง   
(ผูใหขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

4 5 4 
 

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 2557 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน  8 คําขอ ไดแก 1) สูตรและกรรมวิธีการสังเคราะหอนุภาค
ไมโครกักเก็บสารใหกลิ่น และการนําอนุภาคที่สังเคราะหไดไปใชทําผลิตภัณฑจากยางพารา  
2) เครื่องวัดเปอรเซ็นเนื้อยางในน้ํายางดิบดวยคลื่นอัลตราโซนิค  3) ยางธรรมชาติไรกลิ่น    
ไรสีและขบวนการผลิต 4) พอลิเมอรอิเล็กโตรไลตผสมระหวางพอลิเอทธีลีนออกไซดกับ
ยางธรรมชาติอิปอกไซด 5) ชุดทดสอบตรวจหาเซลลมีชีวิตของเชื้อ Helicobacter Pylori 
จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร 6) น้ํายารักษาสภาพเซลลซีดีโฟร ทีลิมโฟไซต (WU-Met 
CD4 OC)  7) ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ 3 มิติ ความซับซอนต่ํา  และ 8) นาโน

5 2 2 



๗๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

อิมัลชันโลชั่นบํารุงผิวจากน้ํามันรําขาวสังขหยดและทานาคา   
(ผูใหขอมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต) 

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 

    ปการศึกษา 2556 มีอาจารยประจํา จํานวน 411 คน มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 
จํานวน 67 ชิ้นงาน  และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 10 ชิ้นงาน รวม
ทั้งสิ้น  77 ชิ้นงาน  ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนตอจํานวน
อาจารยประจํา เทากับรอยละ 18.73  
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 

4 3 2.4 

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 89.39 
(คาเฉลี่ย 4.47) 

1)  งานอบรม สัมมนา รอยละ 87.80 (คาเฉลี่ย 4.39) 
2)  งานวิเคราะหของหองปฏิบัติการ รอยละ 91.33 (คาเฉลี่ย 4.57) 
3) งานใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 88.81 (คาเฉลี่ย 4.44) 
4) งานถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 89.60 (คาเฉลี่ย 4.48)  

(ผูใหขอมูล : ศูนยบริการวิชาการ  และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร) 

4 
 
 

3 
 
 

2.4 
 
 

7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑการใหคะแนน 

   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตองานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เทากับรอยละ 
91.67 (คาเฉลี่ย 4.58) 
(ผูใหขอมูล : โครงการอาศรมและวัฒนธรรม) 
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๗๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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  
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2.  มิติกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ ๒ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก 
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
    1. มีระบบในการเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตร และปดหลักสูตร โดยกําหนด
ขั้นตอนในแตละระบบไวอยางชัดเจน  และไดดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว 
    2. ทุกหลักสูตรไดดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
วลั ยลั กษณ มีหลักสูต รที่ เ ปดสอน และดํ าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จํานวน 54 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยกเวนหลักสูตรของสํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร และ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรที่ยังไมผานตามเกณฑมาตรฐาน     
    3. มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกในการเสนอหลักสูตร โดยกําหนดขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรผานคณะกรรมการตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการ
วิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวมีบทบาทในการ
ควบคุมใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการดานหลักสูตร   พรอมทั้งดูแลใหทุก
หลักสูตรเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  อยางไรก็ตามมี
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
และสํานักวิชาวิทยาศาสตรที่ยังไมผานตามเกณฑมาตรฐาน     
    4. มีคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบควบคุมกํากับในดานการบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมถึงสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ เปนตน  อีกทั้งมีคณะกรรมการหรือองคกรจาก
ภายนอกมีหนาที่ควบคุมกํากับใหการบริหารหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาหรือองคกรวิชาชีพ เปนตน 
อยางไรก็ตามมีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร  และสํานักวิชาวิทยาศาสตรที่ยังไมผานตามเกณฑมาตรฐาน         
     5. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน 12 หลักสูตร  
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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 

ซึ่งทุกหลักสูตร  มหาวิทยาลัยไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร ใหมีผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิตจากสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน  และได
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝกประสบการณวิชาชีพกับ
สถาบันภาครัฐและภาคเอกชน  
(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 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ  ทั้งในและ

มหาวิทยาลัยโดยสวนสงเสริมวิชาการดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต
ดานการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1. ไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของทุกหลักสูตร โดยกําหนดแผนพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2555-2557 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มาตรการที่ 2.1 วา “พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําที่โดดเดนดานเทคนิคและนวัตกรรมการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning ที่หลากหลายและสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21”  ไดจัดทําแนวปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การเรียนการสอนแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา เปนตน  และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ทําหนาที่กําหนดแผนดําเนินงาน/แผนงบประมาณประจําป ให
คําปรึกษาและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกตามแผนดําเนินงาน ใหการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และประสานความรวมมือกับสํานักวิชา
และหนวยงานที่เก่ียวของ   
    2. ปการศึกษา 2556 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร ไดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการ

4 (2) 1.6 
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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 

ของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยบันทึกรายละเอียดผานระบบบริหารหลักสูตร 
(TQF) ซึ่งปนี้เปนปที่สองที่เริ่มใชระบบ ซึ่งยังมีบางรายวิชาที่ไมไดบันทึกในระบบแตจัดเก็บ
ไวในรูปแบบเอกสาร มคอ.3-7   
    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน หรือจากการทําวิจัยผานกระบวนการสอนใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ การสัมมนา  การปฏิบัติ
สหกิจศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ (เฉพาะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 
และการทําโครงงานวิจัย เปนตน 
    4. ทุกหลักสูตรไดเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เชน เชิญบุคคลภายนอกที่มี
ประสบการณดานการสอนหรือการปฏิบัติงานเขามาเปนอาจารยพิเศษ เปนตน 
    5. ไดดําเนินการโดยจัดเวทีสัมมนา  ประชุมวิชาการ  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางผูบริหาร  คณาจารยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่องทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  และ
ระดับสํานักวิชา  
    6. ไดประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา ทุกรายวิชา  แตในบางรายวิชามีผลการประเมินต่ํากวา 3.51 
    7. ทุกสํานักวิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรูตามผลการประเมินรายวิชาในทุกรายวิชา 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 

1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการในขอ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการในขอ 1 และขอ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจประจําหลักสูตร  และมีประกาศที่เปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ 
สหกิจสําหรับอาจารยและนักศึกษา  รวมถึงไดจัดทําคูมือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 1,200 เลม เพื่อสรางความ

5 (2) 2 
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๗๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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 

เขาใจดานสหกิจ ฯ และสามารถจัดหาแหลงสหกิจศึกษาไดตามจํานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ยื่นสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจ 
    2. จัดสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอน
ปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา สําหรับปงบประมาณ  2557 ภาคการศึกษาที่ 2/2556     
มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 352 คน ผานการประเมิน จํานวน 
347 คน ไมผาน จํานวน 5 คน ภาคการศึกษาที่ 3/2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 360 คน ผานการประเมิน จํานวน 354 คน ไมผาน จํานวน 
6 คน อีกทั้งไดจัดอบรมเตรียมความพรอมเสริมเพิ่มเติมใหแกนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 4 ครั้ง ในหัวขอ บัณฑิตที่พึงประสงคของสถานประการ  การใช
โปรแกรม Microsoft Office ในสํานักงาน  การสรางกําลังใจมุงสูการทํางานจริง  
และประสบการณการทํางานจริง จากรุนพี่สูรุนนอง  และไดเขาพบสถานประกอบการ     
ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล  และ
ภาคตะวันออก จํานวน 40 บริษัท เพื่อสรางความเขาใจและใหการดําเนินการเปนไปตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่จําเปน   
    3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดดําเนินการจัดหาตําแหนงงานสหกิจศึกษา     
ที่สอดคลองกับวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ โดยทุกตําแหนงงานตองผานการรับรองคุณภาพ
งานจากสํานักวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวของ กอนประกาศใหนักศึกษาสมัครงาน 
    4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  โดยกําหนดใหมีการประเมินใน 3 ลักษณะ ซึ่งในปการศึกษา 2556 มีผล
การประเมินในภาพรวมดังนี้  1) อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ผลการ
ประเมินอยูในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.01  2) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา      
ผลการประเมินอยูในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.96) และ 3) นักศึกษาประเมินตนเอง     
ผลการประเมินอยูในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.92) 
    5. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดนําขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในแตละปมาสังเคราะห เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรวมกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องและทันทวงที  ปงบประมาณ 2557 ไดจัดทํา
รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาในตางประเทศ มหาวิทยาลัย
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(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

วลัยลักษณ ในระยะ 10 ป (2545-2555) แลวเสร็จ ทําใหทราบขอมูลทั่วไป และปญหา
ที่นักศึกษาประสบขณะปฏิบัติงานในตางประเทศ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางพัฒนางาน 
สหกิจศึกษาตอไป 
(ผูใหขอมูล : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา) 

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 
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   - กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

    1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ดาน 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ไดแก แผนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี/รัฐพิธี  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
หนาที่พลเมืองที่ดีในสังคม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  ไดแก แผนการจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  การนํานักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ บูรณาการกิจกรรม
รวมกับชุมชน  และจัดใหมีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถ
ของนักศึกษา 4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ไดแก  
แผนกิจกรรมการตอนรับนักศึกษาใหม  การอบรมทักษะพื้นฐานดานวิชาการและการ
ปรับตัวแกนักศึกษาใหม  การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางสมาชิกรวมหอพัก ตลอดจน
การจัดกิจกรรมของกลุมอิสระ และชมรมตาง ๆ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา และการอบรมคอมพิวเตอรแกนักศึกษาที่หอพัก 
    2. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา  เชน  1) นํานักศึกษาฟงการบรรยายหัวขอ กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  2) บรรยายใหความรูเกี่ยวกับคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และบทบาท  การมีสวนรวมของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการนําวงจรคุณภาพ PDCA ไปใชในการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
    3. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษานําเอาความรูดานการประกันคุณภาพไปใช 
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ 2557 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจัดกิจกรรมครบทั้ง  5 ประเภท คือ 1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค โครงการ ICEP 2013 (สงนักศึกษาคัดเลือกเขารับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานวิชาทหาร)  โดยชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  โครงการปฐมนิเทศและพัฒนา

5 (2) 2 



๗๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการรายงานผล
ความคืบหนาในการปรับปรุงตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ศักยภาพการทํากิจกรรมแกคณะกรรมการหอพัก โดยคณะกรรมการหอพักกลาง  
2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เชน  เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11  มหกรรมกีฬาสี ปการศึกษา 2556 และ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการหอพัก ฯ 
13 เปนตน  3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  คายปลุกจิตสํานึก 
พัฒนาชุมชนโดยนักศึกษาชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม  Clean & Clear (พัฒนาหอพัก
และหองพักประจําภาคเรียน) โดยคณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก เปนตน  
4) กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชน  โครงการทํามะวันสุข ครั้งที่ 2 จัดโดย
คณะกรรมการหอพักฯ 4  โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี โดย
นักศึกษาชมรมศาสนศึกษา แผนกพุทธศาสนา  เปนตน และ 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม เชน  ศิลปสรางสุข ครั้งที่ 2  โดยคณะกรรมการหอพักฯ 4  ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 14 โดยชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป เปนตน สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรม 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค  เชน  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร  แผนโครงการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตเพื่อพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2557 และโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
เปนตน  2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน  โครงการสาธารณสุข
เพื่อชุมชน  กิจกรรมโครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชน  และโครงการสัมมนาวิชาการมุมมอง
บูรณาการสาธารณสุขสูชุมชน โดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  เปนตน  
และ 3) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน  โครงการสาธารณสุขมหาบัณฑิต  
จัดโครงการสาธารณสุขมหาบัณฑิตรวมใจบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน
ป 2557 
    4. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและจัดโครงการ/กิจกรรมรวมกัน เชน โครงการเสริมศักยภาพคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก  มุงเนนใหคณะกรรมการนักศึกษาหอพักที่ผานการคัดเลือกตามระบอบ
ประชาธิปไตยไดเกิดการเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน  และกิจกรรมปฐมนิเทศองคการ
บริหาร องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2557 และสานตอภารกิจกับองคการบริหาร 



๗๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๗๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2556 เปนตน และมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  เชน โครงการสัมมนา
เครือขายอุดมศึกษาภาคใตรวมใจ ตานภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล  นักศึกษารวมประกวดการ
นําเสนอผลการดําเนินโครงการและชุดนิทรรศการในกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ผูนํานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรี ดี๊ดี บัณฑิต
นครศรี ไมโกง” เปนตน 
    5. ไดประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย  
การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยทุกรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ  ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามภารกิจ ผลงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาในที่ประชุมหนวยงาน  และประเมินผล
งานตามเกณฑตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
    6. ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงานเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  รวมทั้งปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา  โดยจัดสัมมนาภายในหนวยงาน   
เพื่อพัฒนาแผนงานตามภารกิจใหสอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
(ผูใหขอมูล : สวนสงเสริมวิชาการ) 

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 
เกณฑ   
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่สงเสริมสนับสนุนให
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัยโดยใช
หนวยวิจัยสูความเปนเลิศเปนตัวนําทาง พรอมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนการวิจัยเพื่อนําไปสูจุดหมาย 3 ล คือ เปนแหลงเรียนรู เปนหลัก
ของชุมชนทองถิ่น นําการวิจัยเปนเลิศสูสากล โดยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุงเนนการ
วิจัยแบบ NAB Policy (National Area Base Policy) คือมุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต
เปนหลักสําคัญ เพื่อแกปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใตตอนบนเปน
หลัก  
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๘๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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  
   ๔) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี  
ศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือ ศาสตราจารยรับ เชิญ 
(Visiting Professor) 
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และ
ขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัย ของสถาบัน 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย บนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่ นหรือจากสภาพปญหาของสั งคมเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    2. ไดบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดย
กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของคณาจารย ทั้งในรูปแบบของการรวมวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย หรือ
การศึกษาในรายวิชาโครงงานศึกษา รวมทั้งจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุน
โครงการของนักศึกษาปริญญาตรีใหมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อนําไปสูการนําเสนอผลงานในงาน
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  อีกทั้งไดสรางแรงจูงใจแกนักวิจัยโดยมีงบประมาณสนับสนุนการไปเสนอ
ผลงานการตีพิมพบทความ และรางวัลสมนาคุณการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ  และไดสนับสนุน  สงเสริม ยกยอง ประกาศเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจให
อาจารยที่ทําหนาที่ดีเดนดานการวิจัย โดยการคัดเลือกเพื่อเขารับพระราชทานโลประกาศ
เกียรติคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  สําหรับการใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย  มหาวิทยาลัยไดใชจรรยาบรรณ
นักวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนแนวทางในการใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย  มีระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาวิจัยและการ
ทดลองในมนุษย พ.ศ. 2549 รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
และแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เพื่อเปนหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติสําหรับอาจารยและนักวิจัย  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกคน 
    4.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดสรรทุนภายในเพื่อเปนทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
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จํานวน 10 ประเภท ไดแก ทุนอุดหนุนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  สําหรับ
สนับสนุนการศึกษาความเปนไปไดของงานวิจัยขั้นตนกอนการขอทุนสนับสนุนจากแหลง
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม         
เพื่อสงเสริมผูเริ่มตนหรือผูที่มีประสบการณนอยในการดําเนินงานวิจัย  ทุนอุดหนุนการ
วิจัยประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย สําหรับเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยใหสามารถ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  หรือนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะในภาคใต  ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย (Research Group) ที่มีความมุงมั่น
และมีทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  ทุนสนับสนุนหนวยวิจัย 
(Research Unit)เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับนักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของ
นักวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว (Single Discipline) และสหสาขาวิชา (Cross 
Discipline) และพัฒนาสูหนวยวิจัยที่ เปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน  ทุนสนับสนุน
ศูนยวิจัยความเปนเลิศ (Research Unit of Excellence) เพื่อสนับสนุนใหกลุมนักวิจัย
ที่มีผลงานระดับนานาชาติ ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑที่นําไปพัฒนาประเทศและตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ  สรางนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือผลิตผล
งานที่นําไปใชประโยชนได   ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา     
(โท-เอก) เพื่อเสริมสรางคุณภาพงานวิจัยของคณาจารยและเปนการพัฒนาความรู
ความสามารถในการดําเนินการวิจัยของนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภทโครงการของนักศึกษาปริญญาตรี  เพื่อสงเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มี
ศักยภาพเปนผลงานวิจัยที่ดี  แตยังขาดเงินทุนสนับสนุนใหมีคุณภาพดีขึ้นจนสามารถ
นําไปใชประโยชนและ/หรือตีพิมพผลงานเผยแพรในวารสารได  การสนับสนุนการวิจัยใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ไมใชเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  เพื่อสงเสริมงานวิจัยที่ใชทุน
สวนตัว  หรือไดรับสนับสนุนจากแหลงอื่น ที่ตองการใชสถานที่หรือเครื่องมือวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ  และทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  ซึ่งเปนโครงการวิจัยที่
ตองเสนอเพื่อของบประมาณแผนดินประจําป   โดยกําหนดทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นเปนหลัก 
    5.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรค ตามอัตลักษณของ
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สถาบันดังนี้ 
5.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีระบบการบริหารงานแบบ รวมบริการประสาน

ภารกิจ จึงสนับสนุนหองปฏิบัติการวิจัยโดยผานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนหนวยงานใหบริการจัดบริการวิชาการดานการสอนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาและผลิต
อุปกรณตนแบบ  และบริการวิชาชีพ  อันเกี่ยวเนื่องกับหองปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ 
พนักงาน เครื่องมือวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนตอการดําเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย   

5.2 มหาวิทยาลัยมีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค  บริหารงานโดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเปนแหลงคนควาและ
ใหบริการขอมูลสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเอกสาร วารสารทางวิชาการ  
สื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ฐานขอมูลการวิจัยออนไลนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยในดาน
แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก ขอมูลการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย 
ขอมูลแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสาร Walailak Journal of 
Science and Technology (WJST) การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย การแสดง
นิทรรศการผลงานวิจัย ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร
ผลงานวิจัย รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวิจัย  และมี
สํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เปนหนวยงานที่ใหคําปรึกษาและบริการในเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ 

5.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคลังขอมูลงานวิจัยโดยออกแบบและจัดทําระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเก็บขอมูลสารสนเทศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พรอมทั้งมีการนําขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อีก
ทั้งยังจัดใหมีการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมีทุกภาค
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5.4 กิจกรรมวิชาการที่ส ง เสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค  มีการคัดสรร
โครงการวิจัยเดนและเปนประโยชน ไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัดและ
ในการประชุมระดับชาติ ทั้งในการประชุมเครือขายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)  
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ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยไดคัดสรรผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ รวมจัดนิทรรศการ
โครงการ  การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับพันธมิตรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งเปนเวทีที่มี
ความรวมมือจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบวิจัย  ไดรวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและกิจกรรมสงเสริมการวิจัยที่เปนประโยชนมารวมโครงการจัดงาน
เปนจํานวนมาก และในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได
กําหนดใหมีการจัดประชุมวิชาการประจําป วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 3 ถึง   
4 กรกฎาคม 2557 
    6. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให
ผูทําวิจัยสงรายงานความกาวหนาของโครงการทุก 6 เดือน มีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูพิจารณาความกลั่นกรองกาวหนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่
ไดกําหนดไวในสัญญารับทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมิน
ผลการวิจัยและพัฒนาทราบทุก 6 เดือน ในสวนของคุณภาพผลงานวิจัย กําหนดให
ผลงานวิจัยทุกเรื่องตองผานเกณฑการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ  สําหรับการสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคอัตลักษณของสถาบัน  มีศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯ ติดตามและ
ประเมินผลในดานหองปฏิบัติการวิจัยและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย  โดยมีการ
ตรวจ  ติดตามการทํางานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
(External Audit) ปละ 1 ครั้ง สําหรับการใหบริการวิเคราะหทดสอบ การตรวจ ติดตาม
ภายใน (Internal Audit) ปละ 1 ครั้ง มีแผนการเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 
(Proficiency Testing : PT) ประจําป  และไดสํารวจขอคิดเห็นประจําป 
    7. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินภารกิจการวิจัยและสรางสรรคมาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ใหสอดคลองและอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น      
เชน ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินไดเพื่อสนับสนุนการวิจัย ปรับปรุง
เกณฑการประเมินกลุมวิจัย เปนตน  



๘๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

    8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันใหเกิดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research)      
ที่ครอบคลุมทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาในชุมชน  ซึ่งมีระบบและกลไกในการ
ทํางานที่ชัดเจน  โดยการหนุนเสริมชุมชนดวยงานวิจัย พัฒนาและบริการบนฐานความรู
ของมหาวิทยาลัย กอใหเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนดาน เปนหลักในถิ่น  มีโครงสรางการบริหารงานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานดานการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง  และไดสรางความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและแหลงทุนภายนอก  เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนดวยการเปนแมขาย  เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 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  
เกณฑ  
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับ 
การเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับ 
การวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม  
    1. มหาวิทยาลัยโดยศูนยบริการวิชาการ ไดพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
ภารกิจบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานบริการวิชาการ สําหรับใหผูดําเนินงานบริการวิชาการบันทึกขอมูลการใหบริการ      
ในระบบ เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการใหบริการที่เปนปจจุบัน เปนประโยชนให     
ผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ทันตามความตองการ  ไดจัดทําโครงการ
เชื่อมโยงเครือขายบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ไดออกพบปะพูดคุยกับสํานักวิชา
ตาง ๆ เพื่อส ง เสริมการสร างความสัมพันธและความรวมมือที่ดี ในการประสาน 
การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคมรวมกัน  รวมทั้งไดดําเนินงานสนับสนุนการสราง
ความรวมมือกับเครือขายตาง ๆ เพื่อพัฒนาการบูรณาการความรวมมือกันในการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่รวมกับภาคีความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จัดเวทีพบปะหารือเฉพาะกลุม กับกลุมทางดานการบริหาร
สถานศึกษา จากสํานักงานเขตการศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหได
ประเด็นความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะที่ชัดเจนขึ้น  เปนตน  และไดเผยแพร
บริการวิชาการทางดานสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง  เชน  โครงการวิทยุโทรทัศน
รายการวลัยลักษณสูสังคม  ไดถายทอดรายการออกสูสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

5 2 2 



๘๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

บริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง
ตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ 

โทรทัศน ชอง 11 นครศรีธรรมราช จํานวน 40 ตอน และนําเสนอผานชองทางอินเทอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัยและชองดาวเทียม กรมประชาสัมพันธ  โครงการรายการวิทยุกระจายเสียง 
วลัยลักษณ  Everyday English ไดมีการถายทอดผานคลื่นวิทยุกระจายเสียงกระแสหลัก  
15 ความถี่ 13 สถานี จํานวน 240 ตอน  เปนตน   
    2. ไดบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยอาจารย 
ที่ปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคมไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการวิชาการไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ 
เชน  โครงการใหคําปรึกษาแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑของสํานักวิชา บูรณาการ
เรียนการสอนรายวิชา IND-352 การออกแบบบรรจุภัณฑและสื่อประชาสัมพันธ             

3 โครงการบริการวิชาการปองกันโรคกระดูกพรุน  โครงการสาธารณสุขเพื่อชุมชน  
โครงการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนและการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนในรายวิชา MTH-233 และ MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย  โครงการ

จัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษารอบดานสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคใตบูรณาการกับรายวิชา NUR-261 การสรางเสริมและปกปองสุขภาพ  เปนตน 

    3. ไดบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ซึ่งมีโครงการบริการ
วิชาการของสํานักวิชาตาง ๆ เชน โครงการบริการวิชาการเรื่อง ปองกันโรคกระดูกพรุน 
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2557   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
โครงการเสริมสรางการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใชการวิจัยเปนฐาน บูรณาการกับ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใชการวิจัยเปนฐาน  เปนตน 
   4. ไดประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม        
กับการเรียนการสอนและการวิจัย  ซึ่งไดกําหนดเปนตัวชี้วัดในโครงการ และจะรายงานผล 
การดําเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   5. ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม  
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง 
ตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ  เชน  โครงการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการ
เขากับการเรียนการสอนและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในรายวิชา MTH-233 และ 



๘๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย รายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส  เมื่อสิ้นสุด
โครงการไดรายงานผลตอโรงเรียนวัดโมคลาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เปนตน (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 
๒. มีการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยมีการรายงานผลความคืบหนาในการปรับปรุง
ตอผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ 

ระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณมีระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว โดยมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานในระยะยาว และกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําป  ซึ่งไดดําเนินการใหเกิดผลงานตามแผนงานและสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง   
    2. การดํ าเนินงานดานการบูรณาการงานทะนุบํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
การเรี ยนการสอน ในป งบประมาณ 2557 นั้ น อาศรมวัฒนธรรมวลั ยลั กษณ 
ไดจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม 
และจัดทําโครงการเฉพาะเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู และพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
แกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพลงบอก 
โนราห หนังตะลุง และลิเกปา : ศาสตร-ศิลปถิ่นใตที่ควรคาแกการสงเสริมและสืบสาน  
เพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะการแสดงพื้นบานภาคใตแกครู ซึ่งถือเปนผูถายทอดมรดกดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมดั งกลาวแกนักเรี ยน นักศึกษาได อย า งถู กตอง เหมาะสม  
อันจะยังผลใหศิลปะและวัฒนธรรมมีการสืบทอดอยางสมบูรณและดํารงอยูคูสังคมได
เหมาะกับกาลสมัย  เปนตน  ตลอดจนการจัดเวทีการประกวดแขงขันดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาทักษะและฝมือของนักเรียน  
นักศึกษา และเปนการสรางแรงจูงใจในการกระตุนใหเยาวชนสนใจและเล็งเห็นคุณคาและ
ความสําคัญในมรดกดานศิลปะและวัฒนธรรม และนําความรูจากหองเรียนมาฝกพัฒนา
ทักษะในเวทีการประกวดแขงขัน เชน การประกวดเพลงรองเรือเด็ก การประกวด
เรียงความเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ เปนตน 
    3. ไดบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย โดยผลงานที่ปรากฏ
เดนชัด คือ การนําผลจากการศึกษาองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต ในชุด
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๘๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

โครงการศึกษาอาณาจักรตามพรลึงค ศรีวิชัย ลังกาสุกะ และศรีธรรมราชมหานคร        
เพื่อทบทวนองคความรู ในแงมุมประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใตที่มีอยูอยางมากมาย          
มารวบรวมสังเคราะห และตีพิมพเผยแพรเปนหนังสือเชิงวิชาการ  เพื่อสามารถนําองค
ความรูดังกลาวไปพัฒนาตอยอดสูการนําไปประกอบการจัดการเรียนการสอน  การคนควา
อางอิงทางวิชาการ  และการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของภาคใตตอไปในอนาคต 
    4.  ในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณไดจัดทําแบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม และนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนางานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง    
   5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 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 
๑.  มีการกํ าหนดกลยุทธและแผนการปฏิบั ติ งานที่
สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภา มวล.  
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
๓. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํา

    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. 2555 ถึง 2557 ที่ไดกําหนดพันธกิจยุทธศาสตรดาน 
เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใตสิ่งแวดลอมเมืองมหาวิทยาลัยและความเปนสากล  ซึ่งมีกลยุทธ
การดําเนินงานใน  2 ดาน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ 
Active Learning และความเปนสากล และ 2) สรางปจจัยเอื้อใหมหาวิทยาลัยสรรคสราง
เมืองแหงการเรียนรูอยูอาศัย  ซึ่งทั้งสองกลยุทธลวนมีมาตรการดําเนินงานที่สนับสนุน 
การมีอัตลักษณของบัณฑิต  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2557 ถึง 2559 เพื่อให เปนแผนแบบหมุนตอเนื่อง 
(Rolling Plan) จากแผนยุทธศาสตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2555 ถึง 2557) โดยมีการระดม
ความคิดเห็นจากผูบริหารและพนักงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในแผนฉบับดังกลาวนี้ได
กําหนดยุทธศาสตรหลายดาน อาทิ ขยายฐานการศึกษาและการบริการดานวิทยาศาสตร
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๘๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชน
และ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 
 

สุขภาพ  บมเพาะศึกษิต และสรางสะพานวิชาการนานาชาติ เปนตน แตละยุทธศาสตรลวน
มีมาตรการดําเนินงานที่สนับสนุนการเกิดอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  โดยแผน
ดังกลาวก็ไดผานการพิจารณาและเห็นชอบแลวจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลวใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 
    2.  มหาวิทยาลัยไดสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร ในการปฏิบัติตาม
กลยุทธที่กําหนด ภายใตระบบการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนี้  
1) จัดการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถทั้งศาสตร
และศิลป มีคณาจารยในสํานักวิชาตาง ๆ ที่ถายทอดองคความรูใหแกผูเรียน และมีเทคนิค
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตาง ๆ โดยมีหนวยงานสนับสนุนเขามามีสวนรวม
ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน  2) ฝกประสบการณทางวิชาชีพ มีศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
ทําหนาที่เตรียมความพรอมและประสานงานดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
และมีสวนรวมโดยอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษาที่จะให
ขอมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประเมินผลเพื่อการปรับปรุง และ 3) จัดกิจกรรม    
ที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารยผูสอนสอดแทรกเขาไปในระหวางการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และมีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการโดยสวนกิจการนักศึกษา    
ที่จะพัฒนาผูเรียนใหไดคุณลักษณะตามอัตลักษณที่กําหนด  โดยมีหนวยงานสนับสนุนเขา
มามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 
    3. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตาง ๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให
มีอัตลักษณ ดังนี้  1) ดานการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีความรูคูการปฏิบัติ ศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพไดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา 
(เกณฑสมาคมสหกิจศึกษาไทย) รวมถึงสถานประกอบการ มีผลการประเมิน 3.92   4.01 
และ 3.96 ตามลําดับ  2) ประเมินดานการจัดปจจัยเอื้อที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถทั้งในดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี โดยสวนสงเสริมวิชาการรวมกับ
ศูนยคอมพิวเตอร ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ 2 สวน ไดแก สวน
ของการจัดบริการดานหองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู       



๘๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๘๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(ตัวบงชี้ สกอ. 2.5)  และสวนของการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
(ตัวบงชี้ สกอ. 3.1)  
    4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้   

4.1 บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ  ไดดําเนินการดังนี้  1) ดานปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ทําใหนักศึกษามีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ จบไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอสังคม 
โดยจัดใหนักศึกษาบูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษามาทั้งหมด 
นําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน  ซึ่งจากผลการ
ดําเนินการดังกลาวพบวาในปการศึกษา 2556 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและมี
งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ดังนี้  ดานสังคมศาสตร 
รอยละ 89.30  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90.40  ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ รอยละ 96.30  และโครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม รอยละ  100  2) ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดฝกงานและ
สัมผัสประสบการณจริงในสถานประกอบการ โรงพยาบาล และชุมชน ทําใหชุมชนไดรับ
ประโยชนและการดูแลในดานสุขภาพ  ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาวพบวาในป
การศึกษา 2556 มีจํานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรกตอจํานวนผูเขา
สอบทั้งหมด  รอยละ 68.23  และ 3) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Active  Learning) ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีทักษะ
การคิดวิเคราะหสังเคราะห และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง
ได ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาวพบวาผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ในปการศึกษา 2556 มีคาคะแนนเทากับ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 

4.2 อุตสาหะสูงาน  ไดจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trimester) เพื่อให
นักศึกษาไดใชเวลาอยางคุมคา กระตุนใหมีการแขงขันกับตัวเอง มีความอดทน และมี
ศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น  ไดจัดระบบการศึกษาใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพ ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาวพบวามีจํานวนโครงงาน/การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน รอยละ 83.80  รวมถึงมี
นักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถามี
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ตําแหนงงานวาง รอยละ 86.0 ดวยเชนกัน 
4 .3 เ ก ง ด านศิ ลปศ าสต ร แ ละ เ ทค โนโ ลยี   ไ ด จั ด โค รงส ร า งหลั กสู ต ร 

ทุกหลักสูตรใหมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยกลุมวิชาภาษา สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร กีฬาและนันทนาการ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงไดดําเนินการผานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่ใชงบสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ  เพื่อบมเพาะใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถทั้งศาสตรและศิลป รอบรูในเรื่อง     
ที่เกี่ยวกับความเปนมนุษย มองเห็นคุณคาของมนุษย มีจิตใจออนโยน เขาใจผูอื่น มีทักษะ
การสื่อสาร เขาใจและยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย และมีทักษะในการทํางานเปนทีม   

4.4 มีคุณธรรม ไดปลูกฝงดานจรรยาบรรณวิชาชีพใหนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1     
ไดจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริมคุณธรรม และไดมอบรางวัล ศึกษิตแหงปที่วลัยลักษณ 
(Walailak Award) แกนักศึกษาที่มีผลงานและคุณงามความดีที่กระทําตอเนื่องจนเปน 
ที่ประจักษ เปนที่ยอมรับในความรูความสามารถและเปนแบบอยางที่ดี 
    5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับรางวัลทางวิชาการ/วิชาชีพ รวมถึงดาน
คุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ ดังนี้  นักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
เชน  กิจกรรม Scoopy i นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด สํานักวิชาการจัดการ ไดรับรางวัล
รองทีมชนะเลิศ จากการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest 
ครั้งที่ 6  โครงการและชุดนิทรรศการ ในกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมผูนํานิสิต
นักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครศรี ดี๊ดี บัณฑิตนครศรี 
ไมโกง  นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ บัณฑิต
ไทยไมโกง จํานวน 7 คน และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดการ
นําเสนอผลการดําเนินโครงการ บัณฑิตไทยไมโกง จํานวน 1 คน  เปนตน  บุคลากรที่ไดรับ
รางวัล  เชน  นักวิทยาศาสตร ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการคัดเลือก
ใหรับโลเชิดชูเกียรติ 1 ใน 4 คน ผูทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ประจําป 2557 และ
ไดรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ “เครื่องใหความรอนเมลามีนดวยเครื่องไมโครเวฟ” และ 
“เครื่องอบแหงลูกเดือยสําหรับแปรรูปดวยคลื่นไมโครเวฟ”  เปนตน 
(ผูใหขอมูล : สวนแผนงาน) 
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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 
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 

    1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแนวทางการบริหารความเสี่ยง  ทั้งในสวนของ 
การประเมินความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยในการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยงจะพิจารณาสภาพแวดลอมและองคประกอบบริบทของมหาวิทยาลัยมาเปน 
ตัววิเคราะหอยางรอบดาน  เพื่อใหเทาทันกับสภาพสิ่งแวดลอมทางสังคม และไดใหความ
เห็นชอบในคูมือการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจัดทําเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแก
บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบตอเนื่องในทิศทาง
เดียวกัน  สําหรับระบบการบริหารความเสี่ยง สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวทางในการปฏิบัติ
วาจะตองมีการผลักดันระบบบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง  โดยใหทุกหนวยงาน
ถือวานอกจากพันธกิจหลัก 4 ดาน ที่มีอยูเดิมแลว  ทุกหนวยงานจะตองเพิ่มความ
รับผิดชอบในดานการบริหารความเสี่ยงดวย  โดยมหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานและ
บุคลากรเพื่อรองรับงานดานการบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
    2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Oversight Committee : RMOC) เพื่อทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการใหแนวทาง 
ควบคุมกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee : RMC)  ทําหนาที่ในการบริหารงานระบบบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ  มีประธานเจาหนาที่การบริหาร
ความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) ทําหนาที่ดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ผลักดันการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  และ
ติดตามประเมินผลการนําแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ  และทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีสวนแผนงาน  เปนหนวยงานระดับดําเนินการ
สวนกลาง  และมีหัวหนาคณะเจาหนาที่การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน (Risk 
Officer : RO) เปนตัวแทนในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานยอย  
โดยจะเปนผูใหขอมูลและสนับสนุนการทํางานของ CRO  
    3. มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยางมีสวนรวม 
และสรางความเขาใจโดยผานกิจกรรมและการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ  คือ  ดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับระบบการ
บริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ใหกับผูบริหารและบุคลากร  และดําเนินการ

3 4 2.4 
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และมีบทลงโทษผูกระทําผิดที่เหมาะสมและเปนธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอยางเปน
รูปธรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
เพื่อดําเนินการระบุ  ประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยแบบมีสวนรวม  ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 5 ดาน 
ไดแก ดานกลยุทธและชื่อเสียง  ดานการดําเนินงาน  ดานการเงิน  ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และดานกฎหมาย  ระเบียบ  และเหตุการณภายนอก 
    4. มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรผาน
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลว และจะเขาสูที่ประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงตอไป  ดังนั้น ในปงบประมาณ 2557 อยู
ระหวางดําเนินการ  และยังไมไดดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ   
    5. ในระหวางที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงตามกระบวนการปกติ  คณะกรรมการรวมกับฝายอธิการบดีไดใหความสําคัญเรงดวน
ในการดําเนินการจัดทําแผนการบริหาร จํานวน 7 เรื่อง  ไดแก  การสํารองขอมูลที่สําคัญ
ในฐานขอมูล  แผนฉุกเฉินดานภัยพิบัติ  การประกันภัย สถานที่ อุปกรณหลัก เครื่องจักร
หรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินทุนและนโยบายดานเงินทุน  การจัดการขยะ  
การดําเนินงานสรางศูนยการแพทย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะห  ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและดําเนินการความเสี่ยงทั้ง 7 เรื่อง แลว  ทั้งนี้ปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินการ  จึงยังไมมีกระบวนการติดตาม   
(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 

    1. มหาวิทยาลัย โดยศูนยคอมพิวเตอรไดมีนโยบายการวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  มุงเนนประโยชนของนักศึกษาและชวยใหฝายบริหารไดรับ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบที่จะพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ศูนยคอมพิวเตอร มีจํานวน 22 ระบบ  ประกอบดวยระบบที่ดําเนินเสร็จสิ้น จํานวน 15 
ระบบ  ระบบที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ระบบ  ระบบที่พิจารณาเพื่อจัดทําใหม  
ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 4 ระบบ  และระบบที่ตองชะลอไวกอนโดยยังไมได
กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหม จํานวน 2 ระบบ  

5 3 3 
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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 และบุคลากรโดยภาพรวมของ มวล. อีกทั้งมี
ระบบการแกไข ซอมบํารุงอุปกรณทางสารสนเทศที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
4 = มีการจัดการอบรมพัฒนา และใหความชวยเหลือ
สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
5 = มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในดาน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

    2. มีการใหบริการดานสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย         
โดยครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก 
พันธกิจดานที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาคใตและของประเทศ  ไดแก  ระบบสารสนเทศการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม  ระบบ Website Walailak http://wu.ac.th Version ภาษาอังกฤษ  
ระบบจัดเก็บและสืบคนสัญญาอิเล็กทรอนิกส 
พันธกิจดานที่ 2 ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใช
ในการผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขัน   
ในระดับนานาชาติ ไดแก ระบบรายงานผลการดําเนินการ  ในดานการบริการการศึกษาและ
งานวิจัย 
พันธกิจดานที่ 3 ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ไดแก GIS เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลบริการวิชาการ 
พันธกิจดานที่ 4 อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมทั้ง
ศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปน
แบบอยางที่ดีของสังคม ไดแก  ระบบงานทะเบียนศิลปะและวัฒนธรรมสวนบุคคล 
    3. มีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษา ผูบริหาร และบุคลากรโดยภาพรวมของ มวล. โดยไดวางแผนใน
การจัดหาอุปกรณเครื่องแมขายคอมพิวเตอร เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับบุคลากร เพื่อใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทะนุบํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย            
ในอัตราสวน 1 : 0.84  จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ในอัตราสวน 1 : 
6.70 รวมถึงวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหสามารถเชื่อมตอไดครอบคลุมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งมีระบบการซอมบํารุง ซึ่งไดพัฒนาระบบ e-Services  เพื่อใหบริการ
ในการรับแจงซอมบํารุง และการขอใชบริการตาง ๆ จากศูนยคอมพิวเตอร ณ จุดเดียว  
โดยผูใชบริการสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานในการซอมบํารุงได  และศูนยคอมพิวเตอร 
ไดพัฒนาระบบบริหารวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถที่จะควบคุมการจัดหาวัสดุสําหรับการ



๙๔ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

ซอมบํารุ ง การเบิกจายและติดตามการใชงานของเครื่ องคอมพิวเตอร  ไดอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    4. จัดอบรม พัฒนาและใหความชวยเหลือ สนับสนุนในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับผูใชระบบภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  รวมถึงไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    5.  ในการบริ หารความเสี่ย งและการควบคุ มภายในดานระบบสารสนเทศ  
ศูนยคอมพิวเตอร ไดมีการดําเนินการสํารองระบบและขอมูลระบบสารสนเทศไวเปนประจํา 
ทุกเดือน แตไดมีการเก็บขอมูลไวที่ศูนยคอมพิวเตอรเพียงที่เดียว ซึ่งจะไดมีการวางแผน 
ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
(ผูใหขอมูล : ศูนยคอมพิวเตอร) 
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3.  มิติการเรียนรูและพัฒนา 
  

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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 

 
     ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดสอน และดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จํานวน 60 หลักสูตร โดยแบงเปนระดับ
ปริญญาตรี 33 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 27 หลักสูตร  โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชา
รอยละ 100 ที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ TQF ตอรายวิชาทั้งหมด  ทั้งนี้ทุกหลักสูตรมี
หัวหนาสาขาวิชา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูประสานงาน
หลักสูตร ประธานหลักสูตร ผูประสานงานรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     
ทําหนาที่จัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3-4) กอนเปดภาคการศึกษา  มีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5-6) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นปการศึกษา 
     ทั้งนี้ในการจัดทํา มคอ.3-7 มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบบริหารหลักสูตร  เพื่อให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาไปบันทึกขอมูล มคอ.3-7 
ในระบบดังกลาว  และสําหรับอาจารยที่ไมไดดําเนินการผานระบบดังกลาวสามารถจัดทํา 
มคอ.3-7 ในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บไวที่สํานักวิชา 
 
 

     การจัดการเรียนการสอนในหลายหลักสูตรของทุกสํานักวิชาใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดรับกับนโยบายยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  โดยอาจารยผูสอนจะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น   ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
ซึ่งรูปแบบ/วิธีการเรียนการสอนที่ใชอยูมีหลากหลาย เชน การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูแบบกรณีศึกษา การเรียนรูแบบภาคสนาม  การเรียนรูแบบโครงงาน  การเรียนรู
จากชุมชนเปนฐาน เปนตน ทั้งนี้ในปการศึกษา  2556  มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 
2,070 รายวิชา  มีรายวิชาที่จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) รวมทั้งสิ้น 455 
รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน 887 รายวิชา คิดเปนรอยละ 51.29 ของรายวิชา
ทั้งหมด    
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๙๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 301 คน จากอาจารยประจําทั้งหมด 443 คน คิดเปนรอยละ 67.94 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 187 คน และระดับ
ปริญญาเอก 213 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 69 คน  
รองศาสตราจารย 20 คน เมื่อเทียบกับคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย  มีผลรวมถวง
น้ําหนักของอาจารยประจํารวม 1,568 คะแนน  คิดเปนคาดัชนีคุณภาพอาจารยเทากับ 
3.66 
 
 
 
 

พนักงานสายปฏิบัติการที่ไดไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน จํานวน 167 คน   จากพนักงานทั้งหมด 544 คน คิดเปนรอยละ  30.70  
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๙๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
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 
 

 
   

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ไดแก  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 2 ระบบ สํานักวิชา 
เภสัชศาสตร 12 ระบบ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 8 ระบบ ศูนยบริการการศึกษา 
จํานวน 7 ระบบ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 5 ระบบ  ศูนยคอมพิวเตอร  
1  ระบบ  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  15 ระบบ  ศูนยกีฬา ฯ  2 ระบบ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 2 ระบบ สวนกิจการนักศึกษา 8 ระบบ  สวนการ
เจาหนาที่  7 ระบบ สวนพัสดุ 2 ระบบ  ฟารมมหาวิทยาลัย 2 ระบบ  และงานชวยนักบริหาร 
1 ระบบ   รวมทั้งสิ้น  จํานวน  74  ระบบ 
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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   
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน   

มหาวิทยาลัยนําเอาผลประเมินขอเสนอโครงการวิจัยไปปรับปรุงแนวทางการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสงเสริมนักวิจัยใหม  และประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น 
ตลอดจนการปรับเกณฑการดําเนินกิจกรรมที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งไดสรุปผล
การดําเนินการและขอมูลวิจัยในรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  
     2. หนวยงานดานการวิจัยไดปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยจะนําจุด
แข็งดานงานวิจัย ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายองคความรูจากสํานักวิชาตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่น
ภาคใตตอนบนเปนหลัก  สรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล 
สงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเขาดวยกัน เพื่อสรางสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูใหมกับ 

3 3 1.8 



๙๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

การวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนให
งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต  สามารถตอยอดนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม    
และภาคการผลิตเชิงพาณิชยที่พึ่งพาตนเอง ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  เชน 
ศูนยความเปนเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการกสิกรรม  ไดพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ 
ในเชิงฟสิกสและวิศวกรรม ซึ่งสามารถควบคุมการทํางานของแมกนีตรอนเพื่อใชในการ
อบแหงและการใหความรอนกับวัสดุ  

การวิจัยเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยและศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ NECTEC รวมกันจัดตั้งศูนยความรูเฉพาะดานนิเวศวิทยา
พยากรณและการจัดการ  มีศูนยวิจัยความเปนเลิศดานกุง  ดําเนินการชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สนับสนุนเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภาคใตตอนบน เครือขาย
การวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ในการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย เชิ งพื้นที่ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 
     3. มีการสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุน เปนผูพิจารณาใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความเหมาะสม 
     4.  ในปงบประมาณ 2556  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 261  โครงการ และใน
ปงบประมาณ 2557   มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 237  โครงการ หากเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณที่ผานมา  ลดลงรอยละ 9.20 
     5. ในปงบประมาณ 2556 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 76,670,107 บาท 
และในปงบประมาณ 2557  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 82,239,832.79 บาท  
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.26 
 
 
 
 



๙๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๙๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

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 19 
โครงการ  
     2) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 8  โครงการ  จากทั้งหมด 8 โครงการ 
     3) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  4 โครงการ จากทั้งหมด 4 โครงการ 
     4) สํานักวิชาเภสัชศาสตร  3 โครงการ จากทั้งหมด 9  โครงการ 

5) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 3 โครงการ จากทั้งหมด 3 โครงการ 
6) สํานักวิชาการจัดการ 12 โครงการ จากทั้งหมด 20 โครงการ 
7) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ 2 โครงการ จากทั้งหมด 2 โครงการ 
8) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ จากทั้งหมด 2 โครงการ 
9) สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 โครงการ จากทั้งหมด 2 โครงการ 
รวมทั้งสิ้นโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย  จํานวน  48  โครงการ จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 69 โครงการ คิด
เปนรอยละ 69.57 

 5 3 3 

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 

    มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู พัฒนา และปรับตัวในประเด็นที่สภาฯ ใหความสนใจ ดังนี้   
    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยสํานักงานสภาฯ ไดประมวลเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่ 
สภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ/หวงใย ในปงบประมาณ 2557 และประสานงานให
หนวยงานที่เก่ียวของ/รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ รับทราบในชวงตนปงบประมาณ 
เพื่อจะไดดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงานที่กําหนดไว  และรายงานความกาวหนา/
ผลสําเร็จ/ขอบกพรองจากการดําเนินงาน ณ รอบครึ่งป และสิ้นปงบประมาณตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน และสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณทราบ 
    2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด และปรับแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสนใจไวอยางเหมาะสม  ไดแก  (1)  การรับนักศึกษา  
(2) การพัฒนาสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  (3) การหารายไดของมหาวิทยาลัย  (4) การ
จัดตั้งศูนยการแพทย และ (5) ความเปนสากล 
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๑๐๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

๒) มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให
ความสนใจอยางเหมาะสม 
๓) มีการสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอการ
ดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนใจ 
เพื่อการพัฒนา 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณรับทราบอยางสม่ําเสมอ และขอคําแนะนํา
เพิ่มเติม 
๕) มีการเผยแพรผลการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสนใจตอประชาคม
มหาวิทยาลัย 

    3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนําประเด็นตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนใจ/
หวงใย เสนอตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เชน สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนตน  โดย
คณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดพิจารณาใหแนวทาง/ขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานในประเด็นที่ เกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง  และเกิดผลดีตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาตอไป 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดรายงานผลการดําเนินงาน    
ในทุกประเด็นตอสภา ฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งแรกของป และ ณ สิ้นปงบประมาณ  
นอกจากนั้น ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ ฯ ที่รับผิดชอบดูแลในประเด็นตาง ๆ    
ไดมีการรายงานรายละเอียดการดําเนินงานในประเด็นนั้น ๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
โดยตรงอีกชองทางหนึ่งดวย โดยสภามหาวิทยาลัย ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
    5. ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ฯ ไดนํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ     
รอบครึ่งแรก และรอบสิ้นปที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณเห็นชอบแลว สงใหผูบริหารทุก
ระดับ/ทุกหนวยงานเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป รวมถึงเผยแพรไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

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. ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัย เสนอขอจัดสรรงบประมาณตอสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,674,456,900 บาท  หลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแลวมีเงิน
สําหรับการใชจริง จํานวน 1,615,801,350.90 บาท มีการเบิกจายงบประมาณแลว
ทั้งสิ้น 1,003,665,262.86 บาท และมีงบประมาณผูกพันรอการจาย 532,316,877.39 
บาท  ดังนั้นอัตราการเบิกจายตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 95.06    
   2. ไดเบิกจายงบประมาณแลวทั้งสิ้น 1,003,665,262.86 บาท  ดังนั้นอัตราการ
เบิกจายตองบประมาณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 62.12    
   3. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจายดําเนินงาน ประกอบดวย เงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทนใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น 
937,976,194.60 บาท  ซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 882,183,446.25 บาท 
มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 48,736,873.08 บาท คิดเปนรอยละ 5.95 
   4. ในปงบประมาณ 2557 มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปจากปงบประมาณ 2556 จํานวน
217,166,448.27 บาท ภายในไตรมาสแรก (1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 56) มีการเบิกจาย
งบประมาณที่กันไวแลวจํานวน 44,370,326.17 บาท คิดเปนรอยละ 20.43  
    5. ในปงบประมาณ  2557  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบลงทุน  และระหวางปไดจัดสรร
งบลงทุนเพิ่มเติมอีก  รวมงบประมาณทั้งส้ิน 546,415,405.40 บาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
ผลการใชจายในภาพรวมรอยละ 99.63  ของงบลงทุน โดยสวนพัสดุไดจัดทําแผนจัดหา
รวมกับหนวยงานที่ไดรับอนุมัติงบลงทุน  มีการใชจายจริงรอยละ 10.25 มีภาระผูกพันรอ
จายรอยละ 89.38 
 (ใชขอมูลจากสวนแผนงาน และรายงาน จากระบบ MIS )       
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๑๐๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

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 2557  มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณรายได และในระหวาง
ปงบประมาณมีการปรับเพิ่ม/ลด  รวมประมาณการรายไดจํานวน 1,600,018,900  
บาท มีรายไดจริงจํานวน 1,633,453,565.00 บาท สูงกวาประมาณการรายไดรอยละ 
2.09  
(ขอมูลจากสวนแผนงาน และระบบ  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 2557 มหาวิทยาลัยไดมีการใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเปนเงิน 
18,563,105.34  คิดเปนรอยละ 1.98 ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ 
937,976,194.60 บาท )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 2 

4. การจัดงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา  
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการไมเกินรอยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 

ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 12,214,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.68 ของงบดําเนินการ  
(งบดําเนินการ 455,472,900 บาท) 
  

5 3 3 



๑๐๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได 

ระดับ 4  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการรอยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 
ระดับ 5  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษาตอ 
            งบดําเนินการมากกวารอยละ ๒.๐0 

 



๑๐๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตารางที่ 6 
งบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ 

ปงบประมาณ  2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 626,748,565.50 549,377,209.27 87.66 45,249,755.74 7.22 594,626,965.01 94.87 32,121,600.49 5.13 
แผนงานจัดการศึกษา 464,099,048.00 411,584,308.34 88.68 39,139,348.05 8.43 450,723,656.39 97.12 13,375,391.61 2.88 
  งานจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

75,745,549.00 73,501,090.51 97.04 - - 73,501,090.51 97.04 2,244,458.49 2.96 

  งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

98,648,330.00 91,692,600.59 92.95 3,361,931.14 3.41 95,054,531.73 96.36 3,593,798.27 3.64 

  งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ* 

- - - - - - - - - 

  งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

191,374,867.00 162,200,189.39 84.76 24,660,938.19 12.89 186,861,127.58 97.64 4,513,739.42 2.36 

  งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* 

139,000.00 39,000.00 28.06 - - 39,000.00 28.06 100,000.00 71.94 

  โครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพิ่ม 

96,319,802.00 83,456,973.85 86.65 11,116,478.72 11.54 94,573,452.57 98.19 1,746,349.43 1.81 

  โครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพิ่ม* 

1,871,500.00 694,454.00 37.11 - - 694,454.00 37.11 1,177,046.00 62.89 

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

113,276,827.50 98,167,071.11 86.66 5,396,807.69 4.76 103,563,878.80 91.43 9,712,948.70 8.57 

  งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

92,606,267.00 83,977,080.72 90.68 5,396,807.69 5.83 89,373,888.41 96.51 3,232,378.59 3.49 

  งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา * 

20,670,560.50 14,189,990.39 68.65 - - 14,189,990.39 68.65 6,480,570.11 31.35 

 
 
 

         



๑๐๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานพัฒนาวิชาการ 10,000,000.00 7,304,618.79 73.05 - - 7,304,618.79 73.05 2,695,381.21 26.95 
  งานพัฒนาวิชาการ 10,000,000.00 7,304,618.79 73.05 - - 7,304,618.79 73.05 2,695,381.21 26.95 
แผนงานกิจการนักศึกษา 38,172,690.00 31,842,438.85 83.42 713,600.00 1.87 32,556,038.85 85.29 5,616,651.15 14.71 
  งานกิจการนักศึกษา 28,249,920.00 26,249,376.15 92.92 713,600.00 2.53 26,962,976.15 95.44 1,286,943.85 4.56 

  งานกิจการนักศึกษา* 9,922,770.00 5,593,062.70 56.37 - - 5,593,062.70 56.37 4,329,707.30 43.63 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 1,200,000.00 478,772.18 39.90 - - 478,772.18 39.90 721,227.82 60.10 

งานพัฒนามหาวิทยาลัย          

  โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูสูรูปแบบ Active Learning 

1,000,000.00 345,253.08 34.53 - - 345,253.08 34.53 654,746.92 65.47 

  โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมี
ปญญาและคุณธรรมเรียนรู
รวมกันสรางสรรคชุมชน 

200,000.00 133,519.10 66.76 - - 133,519.10 66.76 66,480.90 33.24 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 150,437,774.00 115,736,221.35 76.93 18,968,219.11 12.61 134,704,440.46 89.54 15,733,333.54 10.46 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 54,401,935.14 33,023,886.69 60.70 17,055,742.07 31.35 50,079,628.76 92.05 4,322,306.38 7.95 

  งานวิจัย  พัฒนา และ
ถายทอดเทคโนโลยี 

28,495,280.00 26,505,685.02 93.02 123,357.00 0.43 26,629,042.02 93.45 1,866,237.98 6.55 

  งานวิจัย  พัฒนา และ
ถายทอดเทคโนโลยี* 

25,162,555.14 5,917,528.96 23.52 16,932,385.07 67.29 22,849,914.03 90.81 2,312,641.11 9.19 

  งานสนับสนุนการวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 

744,100.00 600,672.71 80.72 - - 600,672.71 80.72 143,427.29 19.28 

แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

86,771,171.86 77,274,676.15 89.06 1,293,217.04 1.49 78,567,893.19 90.55 8,203,278.67 9.45 

  งานบริการวิชาการแกชุมชน 13,674,393.00 12,004,686.04 87.79 110,000.00 0.80 12,114,686.04 88.59 1,559,706.96 11.41 

  งานบริการวิชาการแกชุมชน* 73,096,778.86 65,269,990.11 89.29 1,183,217.04 1.62 66,453,207.15 90.91 6,643,571.71 9.09 

 
 
 
 
 

         



๑๐๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 2,400,000.00 1,536,692.37 64.03 120,000.00 5.00 1,656,692.37 69.03 743,307.63 30.97 

  งานพัฒนามหาวิทยาลัย           

     โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน 
ชุมชน และสถาบนัการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ 

1,000,000.00 781,803.73 78.18 - - 781,803.73 78.18 218,196.27 21.82 

     โครงการสรางความเขมแข็ง
นักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 

500,000.00 311,804.59 62.36 - - 311,804.59 62.36 188,195.41 37.64 

     โครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี 

500,000.00 209,652.05 41.93 - - 209,652.05 41.93 290,347.95 58.07 

     โครงการสรางแบรนดที่เปน
ภาพลักษณของสํานักวิชาดาน
บริการวิชาการ 

400,000.00 233,432.00 58.36 120,000.00 30.00 353,432.00 88.36 46,568.00 11.64 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6,864,667.00 3,900,966.14 56.83 499,260.00 7.27 4,400,226.14 64.10 2,464,440.86 35.90 

  งานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6,864,667.00 3,900,966.14 56.83 499,260.00 7.27 4,400,226.14 64.10 2,464,440.86 35.90 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 18,935,860.00 16,451,126.82 86.88 863,402.00 4.56 17,314,528.82 91.44 1,621,331.18 8.56 

แผนงานกิจการนักศึกษา 13,015,180.00 11,748,214.87 90.27 863,402.00 6.63 12,611,616.87 96.90 403,563.13 3.10 

  งานหอพัก 12,226,020.00 10,976,926.87 89.78 863,402.00 7.06 11,840,328.87 96.85 385,691.13 3.15 

  งานอาหารและรานคา 789,160.00 771,288.00 97.74 - - 771,288.00 97.74 17,872.00 2.26 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 2,500,000.00 1,883,685.75 75.35 - - 1,883,685.75 75.35 616,314.25 24.65 

  งานพัฒนามหาวิทยาลัย          

     โครงการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัย 

2,500,000.00 1,883,685.75 75.35 - - 1,883,685.75 75.35 616,314.25 24.65 

  
 

        



๑๐๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

3,420,680.00 2,819,226.20 82.42 - - 2,819,226.20 82.42 601,453.80 17.58 

  งานพัฒนาองคกร 3,420,680.00 2,819,226.20 82.42 - - 2,819,226.20 82.42 601,453.80 17.58 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 31,506,886.40 17,101,066.60 54.28 - - 17,101,066.60 54.28 14,405,819.80 45.72 

แผนงานเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

3,801,800.00 1,136,416.00 29.89 - - 1,136,416.00 29.89 2,665,384.00 70.11 

  งานเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

3,801,800.00 1,136,416.00 29.89 - - 1,136,416.00 29.89 2,665,384.00 70.11 

แผนงานพัฒนาองคกรและ
บุคลากร 

26,905,086.40 15,751,414.60 58.54 - - 15,751,414.60 58.54 11,153,671.80 41.46 

  งานพัฒนาบุคลากร 26,858,500.00 15,705,449.84 58.47 - - 15,705,449.84 58.47 11,153,050.16 41.53 

  งานพัฒนาบุคลากร* 46,586.40 45,964.76 98.67 - - 45,964.76 98.67 621.64 1.33 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 800,000.00 213,236.00 26.65 - - 213,236.00 26.65 586,764.00 73.35 

  โครงการพัฒนาสํานักวิชาสู
ความเปนสากล 

800,000.00 213,236.00 26.65 - - 213,236.00 26.65 586,764.00 73.35 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 766,303,630.00 285,579,119.55 37.27 466,400,422.54 60.86 751,979,542.09 98.13 14,324,087.91 1.87 

แผนงานสนับสนุน           
การจัดการศึกษา 

765,703,630.00 285,131,766.58 37.24 466,250,422.54 60.89 751,382,189.12 98.13 14,321,440.88 1.87 

  งานบริหารจัดการกลาง 82,312,948.00 75,792,920.17 92.08 813,171.00 0.99 76,606,091.17 93.07 5,706,856.83 6.93 

  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

211,416,387.00 191,308,518.49 90.49 12,325,884.36 5.83 203,634,402.85 96.32 7,781,984.15 3.68 

  งานกอสราง ปรับปรุง และ
ซอมบํารุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

471,974,295.00 18,030,327.92 3.82 453,111,367.18 96.00 471,141,695.10 99.82 832,599.90 0.18 

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 600,000.00 447,352.97 74.56 150,000.00 25.00 597,352.97 99.56 2,647.03 0.44 

  งานพัฒนามหาวิทยาลัย          

     โครงการพัฒนาการออกแบบ
องคกรและการบริหารงาน 

100,000.00 97,766.97 97.77 - - 97,766.97 97.77 2,233.03 2.23 



๑๐๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจาย 
คงเหลือ รอยละ 

หลังโอน จายจริง รอยละ ผูกพัน รอยละ รวมใชไป รอยละ 
     โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องคกร 

500,000.00 349,586.00 69.92 150,000.00 30.00 499,586.00 99.92 414.00 0.08 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 21,868,635.00 19,420,519.27 88.81 835,078.00 3.82 20,255,597.27 92.62 1,613,037.73 7.38 

แผนงานดานบริการที่มีรายรับ 21,868,635.00 19,420,519.27 88.81 835,078.00 3.82 20,255,597.27 92.62 1,613,037.73 7.38 

  งานเรือนวลัย 1,624,430.00 1,589,636.00 97.86 - - 1,589,636.00 97.86 34,794.00 2.14 

  งานศูนยกีฬาและสุขภาพ 5,127,880.00 4,961,496.01 96.76 9,000.00 0.18 4,970,496.01 96.93 157,383.99 3.07 

  งานศูนยกีฬาและสุขภาพ* 500,000.00 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00 - - 
  งานฟารมมหาวิทยาลัย 12,025,230.00 10,337,931.70 85.97 799,078.00 6.65 11,137,009.70 92.61 888,220.30 7.39 

  งานอาศรมยาวลัยลักษณ 1,696,015.00 1,520,588.65 89.66 27,000.00 1.59 1,547,588.65 91.25 148,426.35 8.75 

  งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด 895,080.00 510,866.91 57.08 - - 510,866.91 57.08 384,213.09 42.93 

รวมงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 

1,615,801,350.90 1,003,665,262.86 62.12 532,316,877.39 32.94 1,535,982,140.25 95.06 79,819,210.65 4.94 

รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย 1,484,391,600.00 911,415,271.94 61.40 514,201,275.28 34.64 1,425,616,547.22 96.04 58,775,052.78 3.96 

รวมเงินงบประมาณระหวางป 131,409,750.90 92,249,990.92 70.20 18,115,602.11 13.79 110,365,593.03 83.99 21,044,157.87 16.01 

 
หมายเหตุ  * เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกที่ไดรับมาระหวางป                  ขอมูลจากระบบ MIS  ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 



๑๐๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ตารางท่ี 7 
ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลิต/ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ประจําปงบประมาณ 2557  

 
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การสรางบัณฑิตใหมีอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน "เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม" 
กลยุทธที่ 1  สรางระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดาน ไดแก ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรม
จริยธรรม    
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
1. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 80 98 122.50      สวนกิจการนักศึกษาไดทําการศึกษา  สํารวจคุณธรรมจริยธรรมใน 
บัณฑิตผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 
1,020 คน พบวา บัณฑิตรอยละ 98 มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 10 ประการดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

เปาประสงคที่ 2  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยดาน " มีความรูคูการ
ปฏิบัติ อุตสาหะสูงาน" 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
2. รอยละของนักศึกษาที่สูญเสียตอรุน                 
    (พนสภาพจากผลการเรียน) 

รอยละ 15 28.40 84.23      นักศึกษาที่สูญเสียตอรุนในระดับปริญญาตรีมี 443 คนจากนักศึกษา
ทั้งสิ้น 1,560 คน  คิดเปนรอยละ 28.40  

3. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามเวลาปกติ  (ของผูที่เขาศึกษาในรุนนั้น) 

          สรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  817 คน
จากนักศึกษาที่เขาศึกษาในรุน 1,560 คน  คิดเปนรอยละ 52.37   ดังนี้ 

    3.1 ดานสังคมศาสตร รอยละ 65 55.33 85.12      1) ดานสังคมศาสตรจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  441  คนจากนักศึกษา 
ที่เขาศึกษาในรุน 797 คน  คิดเปนรอยละ 55.33 

    3.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 40 21.88 54.70      2) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  70  คน
จากนักศึกษาที่เขาศึกษาในรุน 320 คน  คิดเปนรอยละ 21.88 

    3.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 80 61.97 77.46      3) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  220 คนจาก
นักศึกษาที่เขาศึกษาในรุน 355 คน  คิดเปนรอยละ 61.97 

    3.4 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม รอยละ 100 97.72 97.72      โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  86 คน
จากนักศึกษาที่เขาศึกษาในรุน 88 คน  คิดเปนรอยละ 97.72 



๑๑๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบ
ครั้งแรกทั้งหมด 

รอยละ 60 55.14 91.90      1.  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรเทคนิค
การแพทยและกายภาพบําบัดมีนักศึกษาเขาสอบทั้งสิ้น  78 คน  สอบผาน 
53 คน คิดเปนรอยละ 67.95  
     2. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีนักศึกษาเขา
สอบทั้งสิ้น  13 คน ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 6 คน คิดเปนรอยละ 46 
     3. สํานักวิชาแพทยศาสตร นักศึกษาเขาสอบทั้งสิ้น  46 คน  สอบผาน 
46 คน คิดเปนรอยละ 100 
     4. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  มีนักศึกษาเขาสอบ 76 คน  สอบผาน 
12 คน คิดเปนรอยละ 16 
     5. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  นักศึกษาเขาสอบ 1 คน  สอบ
ผาน  1 คน  คิดเปนรอยละ 100  

5. รอยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

รอยละ 40 51.29 128.22      ในปการศึกษา 2556 (ตั้งแต 6 พฤษภาคม 2556 ถึง 4 สิงหาคม 
2557 รวมภาคพิ เ ศษ)  มี จํานวนรายวิชาที่ จั ดการ เ รียนรู เชิ ง รุ ก  
(Active Learning) รวมทั้ง 4 ภาคการศึกษา จํานวน 455 รายวิชา  
จากรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน 887 รายวิชา คิดเปนรอยละ 51.29 

กลยุทธที่ 2  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหโดดเดน และเปนตนแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในตางประเทศ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
6. จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ในแตละป 

ชิ้นงาน 3 18 600.00      1. สํานักวิชาการจัดการ 3 ชิ้นงาน  ไดแก   
        1.1 ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ (3 ครั้ง)  
        1.2 โครงการเรียนรู โดยใชการทํางานเปนฐาน (Work-based 
Learning)  
        1.3 การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในตางประเทศ (In-country)   
     2. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 ชิ้นงาน  ไดแก  
        2.1 การจัดทํา Arch Pavalion ของนักศึกษาปที่ 4  
        2.2 การจัดทําหุนจําลองโครงสรางไม 1 : 1 ของนักศึกษาปที่ 1 
     3. สวนสงเสริมวิชาการจํานวน 12 ชิ้นงาน  ไดแก 
 



๑๑๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
        3.1 การศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบ
เชิงรุก (Techniques of Active Learning) 
        3.2 หลักสูตร Coffee, Tea, Me & English 
        3.3 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตอความเปนผูนํา
ของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร ในรายวิชาองค การและการจัดการ 
ทางการพยาบาล 
        3.4 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการสอนและเรียนรูในภาคสนาม
ของการเรียนการจัดการทองเที่ยว   
        3.5 การใชเกม คําถาม และ การเสริมแรงเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        3.6 ความสามารถในการเรียนรูแบบชี้นําตนเองตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
        3.7 การเรียนรูแบบนําตนเองและรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
        3.8 การสรางเครื่องยิงลูกเทนนิส “วลัยลักษณโมเดล” 
        3.9  การ เรี ยนการสอนแบบผสมผสานในวิชาการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
        3.10 เพื่อนชวยเพื่อน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษารายวิชาทัศนศิลปเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่องการวาดเสน 
        3.11 การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ 
        3.12 การเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
     4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 ชิ้นงานไดแก การพัฒนาชุดปฏิบัติการ
แบบ  Active Learning เรื่องการสรางภาพดวยคลื่นเหนือเสียง 

7. รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-Learning หรือ ผานระบบสื่อสาร Online ที่
มีการนําไปใชจริง 

รอยละ 20 18.18 90.90     หลักสูตรปริญญาตรี  6 หลักสูต ร  จากทั้ งหมด 33 หลักสูต ร  
ประกอบดวย   

1. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 หลักสูตร 
2. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 หลักสูตร 



๑๑๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
8. รอยละของบัณฑิตที่ผานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติ
วิชาชีพดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

รอยละ 80 95.30 119.12      ในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 1,172 
คน  ผานการประเมินคะแนนรอยละ 60 ขั้นไป  จํานวน 1,117 คน   

9. รอยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินดานคุณ
จริยธรรม(อุตสาหะ สูงาน) จากสถานประกอบการ
ระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 80 N/A N/A      มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการเก็บขอมูลของบัณฑิตที่มีผลการประเมิน
ดานคุณจริยธรรมจากสถานประกอบการ  มีเพียงผลจากสถานประกอบการ
ผูใชบัณฑิตจํานวน 609 แหง  ประเมินนักศึกษาจํานวน 1,015 คน  
พบวาผูประกอบการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาอยูในเกณฑสูงมาก คิดเปนรอยละ 92.80   

10. จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการตางประเทศในแตละป 

คน 30 34 113.33      ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ 
จํานวน 34 คน ในประเทศมาเลเซีย 20 คน ประเทศสิงคโปร 9 คนและ
ประเทศจีน 5 คน  ซึ่งเปนนักศึกษาจากสํานักวิชาตางๆ ดังนี้  

1. สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน 15 คน   
2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร จํานวน 2 คน        
3. สํานักวิชาการจัดการ  จํานวน 15 คน    
4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน  
5. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จํานวน 1 คน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมเขมแข็ง แขงขันได และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เปาประสงคที่  3  มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง และเปนศูนยเรียนรูเฉพาะ รองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคใตตอนบนและการขับเคลื่อนประเทศ   
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
11. จํานวนศูนยเรียนรูเฉพาะทาง (ดานการบริหาร
จัดการการใชปุยในสวนปาลมฯ การผลิตแพะนมครบ
วงจร การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรและอาหาร 
และการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตไมผลปลอดภัย) 

ศูนย 1 1 100.00      สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูเฉพาะทางดาน
การผลิตนม 1 ศูนย โดยไดรับทุนสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 
 

กลยุทธที่ 3  เสริมสรางศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใตสูความเปนเลิศในอาเซียน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
12. จํานวนงานวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (ISI) 
และ/หรือขับเคลื่อนใหมีการนําใชมาใหเกิดประโยชน

เรื่อง 
 

10 11 110.00      บทความในวารสาร ISI 11 เรื่อง และผลงานที่นําไปใชกับพื้นที่ เรื่อง
แกปญหาแมลงวันผลไมใหเกษตรกร และ การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาใน
สวนสมโอบานแสงวิมาน เปนตน  ซึ่งประกอบดวย  



๑๑๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
อยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาของพื้นที่  และ
ประเทศ 

     1. Physicochemical Instability of Muscles from Two Species 
of Scad During Iced Storage  
     2. Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities 
of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca 
catechu) leaf  sheath  
     3. Antibacterial activity of essential oils and their main 
components enhanced by atmospheric RF plasma  
     4. Antioxidant activity of maillard reaction products derived 
from stingray (Himantura signifier) non-protein nitrogenous 
fraction and sugar model systems  
     5. Efficacy of Trichoderma harzianum, Bacillus cereus and 
Their Lytic Enzymes for the Control of Damping-Off Disease of 
Yard Long Bean Caussed by Pythium aphanidermatum  
     6.  Retention of hemicellulose during delignification of oil 
palm empty fruit bunch (EFB) fiber with peracetic acid and 
alkaline peroxide  
     7.  Functional characterization of two members of histidine 
phosphatase superfamily in Mycobacterium tuberculosis  
     8. Flattening of half tubular bamboo culms and fixation of 
bamboo boards  
     9. Lightweight sandwich panel from oil palm wood core 
and rubberwood veneer face 
      10. Mass Transfer in Relation to Limiting Mechanism and 
Back mixing Phenomenon in Diffusion-Backmixing System of 
Pineapple Juice Extraction 
      11. A Genetic Linkage Map of Kelp Grouper (Epinephelus 
Bruneus) Based on Microsatellite Markers 



๑๑๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงคที่ 4  มีชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน และการแขงขันของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต
ตอนบน 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
13. จํานวนชุมชนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยี
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน 
(ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภู เก็ต  สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช) และการแขงขันของประเทศ 

ชุมชน 3 4 133.33      1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ชุมชน  ไดแก 
          1.1  ชุมชนต นแบบสมโอแสงวิมาน อําเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
          1.2 ชุมชนตนแบบการถายทอดเทคโนโลยีไมโครเวฟพื้นที่ ตําบล
ปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชุมชน  ไดแก ชุมชนบานบอนนท 
     3. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 ชุมชน  ไดแก การดําเนินการโครงการ
ตนแบบการศึกษาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนและเครื่องมือประมงที่เหมาะสม
สําหรับประมงพื้นบาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปาประสงคที่  5 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูล5 ฐานขอมูลที่สมบูรณ ทันสมัยโดยใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
14. จํานวนฐานขอมูลเพื่อการบริการวิชาการสูสังคมที่มี
ความสมบู รณ   ทั นสมัย ในรู ปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ดานองคกรเกษตร ทองเที่ยว วิทยาศาสตร
สุขภาพ และศิลปะและวัฒนธรรม)   

ฐานขอมูล 1 1 100.00      ศูนยบริการวิชาการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยนําระบบ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาประยุกตใช  ซึ่งหากมีการบันทึกและนํา
ขอมูลเขาในฐานขอมูลนี้แลว  จะทําใหเห็นการบริการ  ผูรับบริการวิชาการ
และผูใหบริการในชวงเวลาที่ตองการทราบไดอยางชัดเจนบนแผนที่   

 กลยุทธที่ 4  เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความตองการทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ      
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
15. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบและ
กลไกที่สงเสริมสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคม 

รอยละ 40 50 125.00      ระบบการมอบรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนดําเนินการไดตามแผน 
(มีพิธีมอบรางวัลเปนหลักฐาน) สวนกลไกใหมในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการยังไมสามารถประกาศใชในปนี้  นั่นคือมี 1 ใน 2 ดําเนินการได 
ตามเปาคิดเปนรอยละ 50   

16. รอยละของอาจารย/นักวิจัยและบุคลากรที่
ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคม 
     16.1  วิจัย (อาจารย/นักวิจัย)    

รอยละ 60 23.29 38.82 

 
      

     มีอาจารยที่มีผลงานวิจัย/โครงการวิจัย สายรับใชสังคม 99 ทาน เมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งมหาวิทยาลัย 425 คน คิดเปนรอยละ  23.29 



๑๑๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
     16.2 บริการวิชาการ (อาจารย/นักวิจัย) รอยละ 70 67.30 96.14      อาจารย ทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใชสังคมจํานวน 282 

คน จากอาจารยทั้งสิ้น 419 คน คิดเปนรอยละ 67.30  
     16.3 บริการวิชาการ (พนักงานสายปฏิบัติการ) รอยละ 10 14.34 143.40      มีพนักงานสายปฏิบัติการที่ใหบริการวิชาการจํานวน 78 คน จาก

พนักงานทั้งสิ้น 544 คน คิดเปนรอยละ 14.34  ประกอบดวย  พนักงาน
จากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 คน ศูนยคอมพิวเตอร  
1 คน ศูนยบริการวิชาการ 12 คน  ศูนยบริการการศึกษา 1 คน  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 17 คน  สวนกิจการนักศึกษา 6 คน 
โครงการศูนยกีฬาและสุขภาพ 9 คน หนวยพัฒนาองคกร 1 คน  
อาศรมวัฒนธรรม 1 คน สวนประชาสัมพันธ 3 คน  ศูนยสหิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 1 คน ศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัด 
สุราษฎรธานี 1 คน ฟารมมหาวิทยาลัย 9 คนและสวนวิเทศสัมพันธ 1 คน  

1 7 .  จํ า น ว น อ ง ค ก ร / ชุ ม ช น ที่ มี ส ว น ร ว ม ใ น
โครงการวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองความ
ตองการของสังคม ในลักษณะ  Social Engagement        
       17.1 วิจัย 

 
 
 

องคกร/
ชุมชน 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

100.00 

 
 
      
      สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชุมชน ไดแก ชุมชนเครือขายการวิจัย
ไขเลือดออกในพื้นที่ อําเภอสิชล  อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       17.2 บริการวิชาการ                       องคกร/
ชุมชน 

3 15 500.00      1. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 4 องคกร/ชุมชน   ไดแก 
         1.1 สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช  
         1.2 สํานักงานโยธาธิการ นครศรีธรรมราช 
         1.3 สํานักงานพระพุทธศาสนา   
         1.4 สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร   ความรวมมือกับเอกชน : 
บริษัทนครศรีพาราวูด จํากัด ภายใตโครงการอุตสาหกรรมไมยางพารา 
แปรรูป (Best Practice ระบบควบคุมการอบไมยางพาราแบบอัตโนมัติ)   
      3. โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ
สวนวิเทศสัมพันธ 
 



๑๑๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
          3.1 โครงการการพัฒนาผูประกอบการหนวยบมเพาะธุรกิจ WUSP 
กับ NPUS ประเทศไตหวัน  
          3.2 โครงการ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ ฟลิปปนส
และประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนรวม  5 มหาวิทยาลัย คือ 
1) Central Luzon State University  2) University of the 
Philippines Los Banos  3) Chongqing University of Posts and 
Telecommunications  4) Southwest University  5) Chongqing 
University  
          3.3 ความรวมมือกับ Kogakuin University ประเทศญี่ปุน 
4. ศูนยบริการวิชาการ/สถาบันวิจัยฯ/ส.เทคโนโลยีการเกษตร 
          4.1  โครงการ ชุมชนอินทรียวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตยั่งยืน  ตําบล
บานตูล  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          4.2 โครงการ การเรียนรูและพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ ตําบลโมคลาน  อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
          4.3 โครงการ การบูรณาการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ชุมชนทองถิ่นพื้นที่ ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
          4.4 โครงการ ชุมชนชายฝงปกปองพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร  
บานปากพญา ตําบลทาซัก  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          4.5 โครงการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนชุมชนตนน้ําบาน   
เขาวัง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          4.6  โครงการ การพัฒนาองคความรูและเครือขายดูแลและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใชประโยชนจากพื้นที่ปลูกปาชายเลน 
บริเวณ ตําบลสระบัว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          4.7 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชไสเดือนผลิตปุยอินทรีย
จากขยะชุมชน บานเตาหมอ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



๑๑๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
18.  ร อยละความสํา เร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศทางวิชาการและบริการวิชาการ 

รอยละ 100 100 100.00       ศูนยบริการวิชาการเปดใหบริการระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง
วิชาการและบริการวิชาการ  มีการแนะนําประโยชนและการใชงานของ
ระบบแกพนักงานในหนวยงานตางๆ และประชาสัมพันธผูที่ใหบริการ
วิชาการบันทึกข อมู ลลง ในระบบฐานข อมูลให เป นปจจุบั นเพื่ อให 
ผูที่ เ กี่ย วของนํ าขอมูล ไปใชประโยชนได ตร งความตองการ  และ
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงพัฒนางานโดยนําระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ(GIS) 
มาประยุกต ใชกับฐานขอมูลดั งกลาว  เพื่อจะทําให เห็นการบริการ  
ผูรับบริการ และผูใหบริการทางวิชาการไดอยางชัดเจนบนแผนที่  แตยังพบ
ขอจํากัดดานการบันทึกขอมูล จึงตองมีการพัฒนาตอไป 

เปาประสงคที่  6  มหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน ดานประโยชนและคุณคาพรรณไมประจําถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
19 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูใชบริการ จากแหลงเรียนรู
ในพื้นที่จริง             

รอยละ 10 61.84 618.40      1. โครงการอุทยานพฤกษศาสตร   มีผู ใชบริการเขาชมอุทยาน
พฤกษศาสตรในป 2557  จํานวน 3,134 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมี
ผูเขาใช บริการจํานวน 2,028 คน คิดเปนรอยละ 54.54 
     2. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ มีผูใชบริการเขาชมโบราณสถานตุมปง
และโบราณสถาน บานเนินอิฐ จํานวน 1,250 คน เพิ่มขึ้นจากป 2556 
ซึ่งมีผูใชบริการผูเขาบริการจํานวน  850 คน  คิดเปนรอยละ 47.06 
     3. โครงการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผูเขารวมโครงการคาย
วิทยาศาสตรในป 2557 จํานวน 370 คน เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมี
ผูเขารวมโครงการ 62 คน คิดเปนรอยละ 496.77 

20. รอยละของผูใชบริการที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 70 N/A N/A      มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการดานตางๆ  

21. รอยละของผูใชบริการที่มีผลการประเมินดานการ
นําความรูไปใชประโยชนระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม  

รอยละ 40 N/A N/A      มหาวิทยาลัยไมรายงานผลการประเมินดานการนําความรูไปใชประโยชน
ผูใชบริการ 

 
 



๑๑๘ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธที่   5 สรางอุทยานการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
22. จํานวนอุทยานการเรียนรูที่มีการบริหารจัดการที่
เปนสากล และทันสมัย (ดานประโยชนและคุณคา
พรรณไมประจําถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรม  และการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม) 

อุทยาน 1 N/A N/A      1 .  อ าศ ร มวัฒนธรร มวลั ยลั กษณ   ดํ า เนิ นกา รผลิ ตแผนพั บ
ประชาสัมพันธและใหความรู เกี่ยวกับแหลงโบราณสถานตุมป งเปน
ภาษาไทย 3,000 แผน และเปนภาคภาษาอังกฤษ 3,000 แผน เพื่อแจก
และบริการความรูแกผูสนใจทั่วไป 
     2. ดําเนินการประสานสวนอาคารสถานที่ในการกําหนดราคากลาง 
การกอสรางปายชื่อ และถนนทางเขาแหลงเรียนรูโบราณสถานตุมปง  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพสูการมีสุขภาพดีของสังคม 
เปาประสงคที่ 7  นักศึกษา  อาจารยและบุคลากรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
23. จํานวนชุมชนที่มีความเขมแข็งดานสุขภาพและมี
สุขภาวะที่ดี 

ชุมชน 3 N/A N/A      มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการประเมินความเขมแข็งดานสุขภาพและสุข
ภาวะที่ดี  แตมีผลดําเนินงาน ดังนี้   
     1 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มีชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประกอบดวย  1) โรงเรียนวัดโมคลาน  2) บานควนทอง 
อําเภอขนอม  3) จัดตลาดนัดสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ตําบลทาขึ้น อําเภอ 
ทาศาลา  4) โครงการสรางเสริมสุขภาพ ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา 
     2. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มี 16 ชุมชน ซึ่งดําเนินการภายใต
โครงการการสร างสมรรถนะชุมชนในการแกไขปญหาไข เลือดออก 
อยางยั่งยืนสูตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบดวย  1) ตําบลบานโมคลาน  2) ตําบลบานสองแพรก  3) ตําบล
บานหาร  4) ตําบลบานตนเลียบ  5) ตําบลทุงชน  6) ตําบลชุมชนสาธิต
วลัยลักษณพัฒนา  7) ตําบลจันพอ  8) ตําบลบานคูใหม  9) ตําบลบาน
ดอนใคร  10) ตําบลบานตลาดอาทิตย  11) ตําบลบานปลักปลา  
12)  ตํ าบลหั วคู  13)  ตํ าบลบ านนาทอน  14)ตํ าบลปร ะ ดู ห อม  
15) ตําบลบานสาขา  16) ตําบลบานสงวน 
 



๑๑๙ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธที่  6 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเชิงรุก และสงเสริมการสรางความสัมพันธของเครือขายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือขายภายนอก                
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
24. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับ
การคัดกรองสุขภาพ  

รอยละ 80 56.04 70.05      นักศึกษาไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคในภาคที่  3  
ปการศึกษา 2556 จํานวน 2,811 คนของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป  จํานวน 
5,016 คน คิดเปนรอยละ  56.04 

25. รอยละของอาจารย บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่
ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคตามเกณฑ
มาตรฐาน และไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 70 71.35 101.83      พนักงานผูที่มีสิทธิ์ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปจํานวน 974 คน 
จํานวนผูเขารับการตรวจทั้งหมด 695 คนคิดเปนรอยละ 71.35 โดยมี
การจัดรายการตรวจตามเพศและอายุ 

26. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพเปนกลุมเฉพาะตามความเสี่ยงของการเกิดโรค 

รอยละ 80 2.92 3.65      จากขอมูลการประเมินความเสียงสุขภาพ สงผลใหมีการคัดกรอง
นักศึกษาเพื่อติดตามและเขาถึงนักศึกษาที่เปนกลุมเฉพาะตามความเสี่ยง
ของการเกิดโรค ดังนี้ 
     1. คัดกรองนักศึกษาที่เสี่ยงตอภาวะโรคเสียชีวิตเฉียบพลันในวัยรุน  
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 2.17 ของจํานวนนักศึกษาที่ประเมินความ
เสี่ยง โดยไดดําเนินการนัดหมายใหนักศึกษากลุมเสี่ยงดังกลาวเขาพบแพทย
เพื่อวิเคราะหและประเมินสภาพอาการความเจ็บปวยโดยละเอียดอีกครั้ง   
     2. คัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพจิตระดับสูง คือ มีความ
พยายามฆาตัวตาย จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 0.75 ของจํานวน
นักศึกษาที่ประเมินความเสี่ยงใหกับฝายงานแนะแนวซ่ึงไดมีแผนงานรวมกัน
กับฝายงานหอพักโดยที่ปรึกษาประจําหอพัก ในการติดตามนักศึกษา 
กลุมดังกลาว  เพื่อสํารวจสภาวะจิตใจที่เปนปจจุบันของนักศึกษาดวยแบบ     
คัดกรองความเสี่ยงตอการฆาตัวตายและแบบคัดกรองภาวะซึมเศราของ
กรมสุขภาพจิต ดวยวิธีการสรางสัมพันธภาพและชวนพูดคุยตามประเด็นใน
แบบคัดกรอง หากพบวานักศึกษามีภาวะเสี่ยง 2 ใน 8 ขอ ใหสงตอขอมูล
แกฝายงานแนะแนวเพื่อดูแล เยียวยา ตามขั้นตอนของระบบการใหคําปรึกษาตอไป 

27. รอยละของอาจารย บุคลากรรวมถึงผูบริหารที่
เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลุมเฉพาะตาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรค 

รอยละ 80 95.38 119.22      จํานวนผูเขารวม 124 คน จากเปาหมายระยะแรกระหวางเดือน
กันยายน 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 กําหนด 130 คน  ประกอบดวย  
ประเภทบุคคลมีผูเขารวมจํานวน 79 คน ประเภททีมมีผูเขารวมจํานวน  



๑๒๐ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
9 ทีม รวม 45 คน  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้  
     1. โครงการพรอมกับตรวจสุขภาพเบื้ องตน  วัดดัชนีมวลกาย 
ในปงบประมาณ 2557 
     2. การชั่งน้ําหนัก สวนสูง คํานวณ BMI วัดรอบเอว เพื่อบันทึกขอมูล
ทางดานรางกายประกอบการพิจารณา 
     3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย Fitness Test ตามโปรแกรมออก 
กําลังกายพื้นฐานที่ทางโครงการศูนยกีฬาและสุขภาพกําหนดไว เพื่อบันทึก
ขอมูลดานสมรรถภาพของรางกาย 
     4. ผูสมัครสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ในคูมือสุขภาพของโครงการ 
     5. ออกกําลังกายตามอัธยาศัยตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะตองบันทึก 
ในบันทึกกิจกรรมดวยตนเอง รวมทั้งหากตองการรับรางวัลในกิจกรรมพิชิต
รางวัลสุขภาพ 
     6. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพ  1) แอโรบิก  
ลดพุง/โยคะ  2) T25 ฟตหุน 

28. จํานวนแหลง/พื้นที่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูอยูอาศัย (เขตหอพักนักศึกษา ที่
พักบุ คลากร อาคาร เรี ยนรวม อาคารวิชาการ  
 เปนตน) 

แหลง 3 5 166.67 มหาวิทยาลัย ดําเนินการ 5 พื้นที่  ไดแก 
     1. ปรับปรุงพื้นที่จุดชมวิว ริมสระน้ํา 2 ดานหนามหาวิทยาลัยเปนพื้นที่
สําหรับการพักผอนและออกกําลังกาย 
     2. ปรับปรุงพื้นที่ดานหนาอาคารไทยบุรี  เพื่อความสวยงามของอาคาร
และสําหรับการพักผอน อานหนังสือของนักศึกษา 
     3. ปรับปรุงพื้นที่สนามหนาอาคารบริหาร ริมสระบัว 
     4. ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารกิจกรรมโดยการปลูกตนไมริมรัว 
     5. ปรับปรุงภูมิทัศน ดานหนาหอพักนักศึกษา (หอ 5)   

29. รอยละความสําเร็จของแผนแมบทเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรและระบบงานรองรับการเปดศูนย
การแพทย 

รอยละ 50 20 40.00      1. ความพรอมดานระบบงานอยู ในระหวางการศึกษาขอมูลจาก
โรงพยาบาลและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการ
จัดทําระบบของศูนยการแพทยตอไป 
      2. มหาวิทยาลัยมีการแต งตั้ งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการ



๑๒๑ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยดานศูนยการแพทย โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2557 ซึ่งมีการประชุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้  1) เรื่องการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดานศูนยการแพทย  
2) แนวทางการดําเนินงานศูนยการแพทยโดยมีประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
(1) ผูบริหารศูนยการแพทย (2) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  
(3) การกําหนดฐานะของศูนยการแพทย  และ(4) การแสวงหาชองทาง
งบประมาณ   

30. จํานวนกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ
ที่ใหบริการแกชุมชน/สังคม         

กลุม 5 2 40.00     1. สํานักวิชาเภสัชศาสตรรวมกับสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
จัดบริการวิชาการเนื่องในงานวันมหิดล ประจําป 2557 ณ ชุมชนบาน 
ทุงเทียบ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2. สํานักวิชาแพทยศาสตรมีกลุมบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ 
ที่ใหบริการชุมชน สังคมจากโครงการบริการวิชาการปองกันโรคกระดูกพรุน 

31. จํานวนเครือขายดานสุขภาพที่มีความเขมแข็ง 
(โดยบุคลากรมวล.มีบทบาทสําคัญ) 

เครือขาย 3 4 133.33      1.  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  2 เครือขาย ไดแก  1) เครือขายการ
จัดการความรู การดูแลผูปวยโรคเบาหวานทั่วประเทศ  2) เครือขายโรค

ไขเลือดออก    

     2.  สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 เครือขาย ไดแก  เครือขายปองกันโรค
กระดูกพรุน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวม  226 คน 
     3.  สวนกิจการนักศึกษา เปนเครือขายนักศึกษาอาสาสมัครประจํา
หอพัก ซึ่งมีอยูจํานวน 106 คน 

32. รอยละของคนทํางาน และผูเขารวมในเครือขาย
มีความพึงพอใจระดับ 4  ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 70 100 142.85      ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการปองกันโรคกระดูกพรุนทุกคนมีความ 
พึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 ในทุกกิจกรรม 

33. จํานวนกิจกรรมบูรณาการดานวิชาการสุขภาพ
หรือการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพแบบ 
สหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรม 5 12 240.00      1. สํานักวิชาแพทยศาสตร 10 กิจกรรม (ภายใต 2 โครงการ) ไดแก 
         1.1  โครงการใหความรูการดูแลสุขภาพเบื้องตนในกิจกรรม อําลา
ชุมชนรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน จํานวน 6 กิจกรรม 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 8 คน จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม 
ใน 6 หมูบานของตําบลทาศาลา เดือนกุมภาพันธ 2557) 
          1.2 โครงการเสริมสรางการเรียนรูการจัดบริการสุขภาพแบบ 



๑๒๒ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
องครวมรายวิชาวงจรวิวัฒนแหงชีวิต ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบาน 
ศรีธรรมราช   กิจกรรมคลินิกสุขภาพเด็กดี  กิจกรรมการใหคําปรึกษาผูบัด
รักษายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตามวัยจํานวน 4 กิจกรรม 
(นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 8 คน) 
     2. สํานักวิชาเภสัชศาสตร  มีการจัดโครงการวันมหิดลซึ่งเปนโครงการ
รวมของนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 4 สํานักวิชา คือสํานักวิชา
แพทยศาสตร  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  สํานักวิชา
เภสัชศาสตรและสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
     3. สํานักสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  จัดโครงการสหเวชรวม
ใจมอบใหชุมชนนักศึกษากายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย และสาธารณสุข
ศาสตรรวมออกใหบริการตรวจสุขภาพ ใหการรักษาทางกายภาพบําบัดและ
ใหความรูกับประชาชนในชุมชนรอบ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโรง
เหล็กและบานหัวทุง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

34. รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่
เข าร วมกิจกรรมบูรณาการดานวิชาการ/พัฒนา
นักศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 

รอยละ 25 26.09 104.36      1. โครงการวันมหิดลมีนักศึกษาแพทยเขารวมจํานวน 371 คน จาก
จํ านวนนั กศึ กษาทั้ ง หมด  1 ,316 คน  คิ ด เ ป น ร อย ละ  28 .19  
(ประกอบดวย สํานักวิชาแพทยศาสตร 371 คน สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร  299 คน  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 347 คน 
และสํานักวิชาเภสัชศาสตร 229 คน)   
     2.  โครงการสหเวชรวมใจมอบใหชุมชน มีนักศึกษาของทุกสาขาวิชา
เขารวม 250 คน จากทั้งหมด 1,064 คน คิดเปนรอยละ 23.50 

35. จํานวนโครงการวิจัยรวมด านวิทยาศาสตร
สุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ 

โครงการ 5 2 40.00      1. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 โครงการ  ไดแก โครงการวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการแกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 1 โครงการ  ไดแก
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราอยางยั่งยืนดวยเครื่องมือ
การจัดการทางสิ่งแวดลอมและรูปแบบการจัดการทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 



๑๒๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและโดดเดนในประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคที่ 8  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความรวมมืออยางเปนทางการกับสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันวิชาการ และองคกรภาคเอกชน ทั้งในประเทศ   โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต
ตอนบนและตางประเทศในลักษณะ University to University (U2U)  และ University to  Organization (U2O) 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
36. จํานวนนักศึกษา/อาจารยและนักวิจัยตางชาติ
ที่มาศึกษาหรือปฏิบัติงานที่มวล.    

คน 150 166 
 

110.67      มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและอาจารย นักวิจัยตางชาติ จํานวน 166 คน 
ประกอบดวย  1) นักศึกษาแลกเปลี่ยน 13 คน  2) Visiting Student 
141 คน   3) และ Visiting Professor 4 คน   4) อาจารยอาสาสมัคร  
2 คน   5) อาจารย 5 คน   และ6) ผูบริหาร 1 คน 

37. จํานวนนักศึกษา (ไมรวมสหกิจตางประเทศ) /
อาจารยและนักวิจัยของมวล.ที่ ไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ    

คน 150 
 

8 5.33     มีนักศึกษา นักวิจัยและอาจารยไปปฏิบัติงานในตางประเทศจํานวน 8  
คนประกอบดวย  นักศึกษา Outbound Exchange Student จํานวน  
4 คน  อาจารยไปปฏิบัติงานวิจัยในตางประเทศ จํานวน 4 คน คือ  สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 1 คน  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
2 คน และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 คน 

38. จํานวนผลงานที่มีอาจารย/นักวิจัยตางชาติเปนผู
แตงรวม(Co-author) และตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

Paper ตอ
อาจารย 

0.3 0.06 
 

20.00       จากบทความมากกวา  115  เรื่องในปนี้  เปนบทความที่มีอาจารย
และผูเขียนรวมเปนชาวตางชาติ เพียง  26  เรื่อง เทียบตอจํานวนอาจารย
ทั้งหมด 425 คน  คิดเปนรอยละ 0.06   

39. จํานวน Citation ของผลงานที่มีอาจารย/
นักวิจัยตางชาติเปนผูแตงรวม(Co-author) และ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติในแตละป 

ครั้ง 100 157 100.00      จากบทความ IS Iทุกปทั้งหมด 390 เรื่องมีบทความที่มีการ Citation 
249 บทความ  เมื่อนับเฉพาะ150 บทความแรกที่มีการ Citation สูงสุด
พบวามี Citation ใหมในรอบปนี้รวม 157 ครั้ง 

40. รอยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร าง สร รค จากสถาบั นการ ศึ กษา /องค กร ใน
ตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 25.62 512.40      ในป 2557 ทุนจาก JICA และองคกรตางประเทศอยูในระดับ 13.68 
ลานบาท เพิ่มขึ้น จาก 10.89 ลานบาทในป 2556 จํานวน 2.79  
ลานบาท 

กลยุทธที่  7 เสริมสรางศักยภาพภายในและภายนอกองคกร และพัฒนาวิชาการที่มุงยกระดับมหาวิทยาลัยกาวสูประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
41. จํานวนความรวมมืออยางเปนทางการกับ
สถาบันการศึกษาแหงใหมทั้งในและตางประเทศแบบ 
University to University (U2U)  ในแตละป              

ฉบับ 5 17 340.00      1. University Paul-valery Montpellier III  ประเทศฝรั่งเศส 
     2. Haiphong University ประเทศเวียดนาม 
     3. Dong Thap University  ประเทศเวียดนาม 



๑๒๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
     4. National Pingtung University of Science and Technology  ประเทศไตหวัน   
     5. Department of Chemistry, The University of Hong Kong  
ประเทศฮองกง 
     6. The Interdisciplinary  Center  for Science  Computing of the University 
of Heidelberg ประเทศเยอรมนี 
     7. King Edward Medical University ประเทศปากีสถาน 
     8  University of Heidelberg  ประเทศเยอรมนี 
      9. Josai University Educational Corporationประเทศญี่ปุน 
     10. Chongqing University of Posts and Telecommunications 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     11. Central Luzon State University  ประเทศฟลิปปนส 
     12. University of the Philippines Los Banos  ประเทศฟลปิปนส 
     13. Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย 
     14. Universiti  Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
     15. University Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย 
     16. Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     17. Department of University of Technology Sydney โดยทํา
โครงการรวมวิจัยระยะสั้น เรื่อง Drug release property of coated 
PLA/gentamicin film onmacroporous sintered  microspheres 
bioactive glass scaffoids chemistry and forensic science 

42. จํานวนความรวมมืออยางเปนทางการกับองคกร
ภายนอกแหง ใหมทั้ ง ในและต างประ เทศแบบ 
University to Organization (U2U)  ในแตละป 

ฉบับ 3 2 66.67      1. สํานักวิชาเภสัชศาสตรรวมกับสํานักงานหลักประกันสังคมแหงชาติ 
เขต 11 สุราษฎรธานี (สปสช.) จัดโครงการเรียนรูและพัฒนาระบบบริการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ 
     2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมมือกับ  (WACE-ISO@SUT) The 
World Association for Cooperative Education-International 
Satellite Office at Suranaree University of Technology หรือ
สํานักงานสหกิจศึ กษาภู มิภาค เอเชี ย -แปซิฟค มีที่ ตั้ งสํ านักงานใน 



๑๒๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับเปน 
Host University แก Mr. MKHIZE NKOSIKHONA WISEMAN นัก
ศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 
Durban University of Technology Republic Of South Africa เขา
ปฏิบัติงาน ณ บริษัทเวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยปฏิบัติงาน จํานวน 6 เดือน ทั้งนี้ ศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ กําหนดแผนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ประเทศแอฟริกาใตในปการศึกษา 2558 

43. จํานวนนักศึกษาและอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศในแตละป 

คน 220 734 333.64      1. งานวลัยลักษณวิจัย มีอาจารยที่ ไดรับทุนรวมทั้งนักศึกษาและ
อาจารยที่ลงทะเบียนรวมงานวลัยลักษณวิจัย 510 คน 
     2. สํานักวิชาเภสัชศาสตร นักศึกษาไปนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ 2 คน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 3 คน 
     3. สํานักวิชาแพทยศาสตร อาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ จํานวน 25 คน 
     4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร นักศึกษาและอาจารยเขารวมประชุมและ
เสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 74 คน  
     5. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มีผูเขารวม 111 
คน ประกอบดวย อาจารย 70 คน นักศึกษา 41 คน จากสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย  สาขาวิชากายภาพบําบัด  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     6. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  มีผู เขารวม 9 คน ประกอบดวย 
อาจารย 4 คน นักศึกษา 5 คน 

44. จํานวนการจัดประชุมนานาชาติในแตละป ครั้ง 1 1 100.00       สวนวิเทศสัมพันธ รวมเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัย UniMAP และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางดานภาษาศาสตร SILK Conference ณ ประเทศมาเลเซีย 

45. จํานวนนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (World  Class) ทั้ง
ในและตางประเทศ 

คน 90 91 101.11      1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน  
     2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 15 คน  
     3. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 14 คน  
     4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 10 คน  



๑๒๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
      5. สํานักวิชาการจัดการ 9 คน 

     6. สํานักวิชาศิลปศาสตร 8 คน  
     7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 8 คน  
     8. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 4 คน 
     9. สํานักวิชาแพทยศาสตร 1 คน  
     10. สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 คน  
     11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 คน  
     12. ทุนบัณฑิต 5 คน   

46. จํานวนทุนสนับสนุนการศึกษาตอ /ปฏิบัติงาน
สอนและ/หรือวิจัยรวมกับนักวิชาการตางชาติของ
มวล. และสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก 

ทุน 20 21 105.00      1. ทุนการศึกษาจากโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
     2. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค : 2014 

Global Undergraduate Wexchange Program (Global UGRAD) 
     3. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําป 2556 
     4. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําป 2557 
     5. ทุนบริษัท ARM Ltd., บริษัท Freescale Semiconductor Inc.,
บริษัท Analog Devices Inc., บริษัท Nuvoton Technoloy Corp 
     6. ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน) Asian Core 
program สาขาวิทยาศาสตรการประมง(โครงการการพัฒนาเทคนิคสําหรับ
การเพาะเลี้ยงและการจัดการความเสี่ยงของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา : การ
เพิ่มจํานวนพอแมพันธุและการควบคุมคุณภาพนํ้า 
      7. ทุน Japan International Cooperation Agency (JICA)  
      8. ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน) Asian Core 
Program  สาขาวิทยาศาสตร การประมง (โครงการการประมาณ
คาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและคนหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงกุลาดํา 
     9. ทุนสงเสริมนักวิจัยใหมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใน
โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของสารตอตานโรคตัวแดงดวงขาว
โดยการหอหุมดวยโปรตีนเปลือกหุม (Macrobachium Rosenboji) ในตัว



๑๒๗ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ไวรัสของอาจารย ดร.พิชชานีย จริยพงศ ซึ่งมี Professor Ikuo Hirono 
สังกัด Tokyo University of Marine Science and Technology เปนที่
ปรึกษาโครงการ 
     10. ทุนศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนับสนุนบางสวนประจําป 
2557 จํานวน 8 ทุน โดยเปนทุนในประเทศจํานวน 6 ทุน ตางประเทศ
จํานวน 2 ทุน 
     11. ทุนศึกษาตอที่สนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยเปนทุนตางประเทศจํานวน  2 ทุน  ในประเทศจํานวน 1 ทุน 
    12. ทุนศึกษาตอที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร (ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน) เปนทุนตางประเทศ จํานวน 1 ทุน 

47. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย
และบุ คลากรกับสถาบันการศึ กษา/องค กร ใน
ตางประเทศ (โครงการ) 

โครงการ 10 4 40.00      1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 
2556  (ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
     2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําปงบประมาณ 2557  
     3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางดานวัฒนธรรมและการพัฒนา
ศักยภาพสูสากล 
     4 . โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมกับTadulako 
University ประเทศอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

48. จํานวนนักศึกษา/อาจารย /บุคลากรมวล.และ
ประชาชน/ผูประกอบการในภาคใตตอนบนที่ไดรับ
การพัฒนาเตรียมพรอมสูสากลเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน              

คน 1,000 2,771 277.10      1. หนวยพัฒนาองคกร จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรที่ 1 General 
English Communication Skills การสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีผูเขารวม  
จํานวน 63 คน   
     2. สวนวิเทศสัมพันธ  ไดจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสูสากลมี
ผูเขารวมทั้งส้ินจํานวน 201 คน  ดังนี้       
          2.1 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ     
          2.2 โครงการคายภาษาอังกฤษและการพัฒนาสมรรถนะสากล  
          2.3 โครงการนักศึกษานานาชาติสัมพันธ   
          2.4 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางดานภาษาศาสตร SILK 
Conference   
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
          2.5 โครงการ SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014 

(Global Leadership Summer Camp 2014)  

          2.6 The 2014 Student Mobility Program - University of 

Bengkulu (Unib) ประเทศอินโดนีเซีย 

          2.7 โครงการ English Discovery  ณ Universiti Utara 
Malaysia และ Universiti Putra Malaysia 
           2.8 โครงการ Bahasa Indonesia for Foreign Speaker (BIPA 

2014) กับ Tadulako University 

           2.9 โครงการ Asia Summer Program 2014  ณ university 

Malaysia Perlis 

          2.10 โครงการ The 2nd  ASEAN FUTURE LEADERS SUBMIT 

2014 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 

          2.11 โครงการสรางเครือขายนักศึกษาไทย - มาเลเซีย  ณ ประเทศมาเลเซีย   
          2.12 โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ เนนทักษะ
การพูดแบบโตวาที  ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย 
     3. สํานักวิชาเภสัชศาสตร  จัดโครงการฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษใน
รานยา สําหรับนักศึกษาบุคลากรและคณาจารยของสํานักวิชาเภสัชศาสตร
มีผูเขารวม จํานวน 50 คน 
     4. สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 10 คน โครงการ Physiology 
Quiz โดยมีจํานวน 8 คน และอาจารยจํานวน 2 คน รวม 10 คนเขารวม
โครงการ ณ ประเทศมาเลเซีย และโครงการ The Siriraj  International 
Siriraj  International Medical Microbiology Parasitology and 
Immunology Competition 2014 ณ ประเทศไทย 

     5. สํานักวิชาวิทยาศาสตร การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ การสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยเขารวมการ
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติและการสนับสนุนใหอาจารยไปรวมวิจัย



๑๒๙ 
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 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมีผูเขารวมจํานวน 137 คน 
     6. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  จัดกิจกรรม
ผูเขารวมทั้งส้ิน  จํานวน 429 คน ประกอบดวย   

6.1  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดยสวนสงเสริมวิชาการและสํานักวิชา 
6.2  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (USM)  
6.3 เปดโลกทางอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการกาวสูสากล   
6.4 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการเรียนการสอน  
6.5 การบูรณาการวิชาการและการวิจัยสูสากล 

     7. สํานักวิชาศิลปะศาสตร  มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น  จํานวน 1,872 คน 
ประกอบดวย  
          7.1 กิจกรรม Health Fair มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 445 คน      
          7.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพดานภาษาอังกฤษดวยการเรียนรูดวย
ตนเอง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและUniversiti Malaysia Perlis 
นักศึกษาเขารวม 300 คน  
           7.3 กิจกรรมฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษและในเชิงแสดง 
ความคิดเห็นรวมกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย UniMAP มีนักศึกษาเขารวม
18 คนและบุคลากร 3 คน  
           7.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเพื่อเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในงานดานการบริการ
และการทองเที่ยว  ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง มี
ผูเขารวม 131 คน 
          7.5 ดานการบริการวิชาการแกชุมชน มี 3 กิจกรรม ไดแก .  
                7.5.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษใหครูอาจารยโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูเขารวม จํานวน 113 คน  
                7.5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศกอาสาพาตางชาติชม
เมืองคอน มีผูเขารวม จํานวน 69 คน  
                7.5.3 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสาร
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย มีผูเขารวม 
793 คน มีหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง
(Advanced English Preparation for Proficiency Tests)  2) หลักสูตร
การอานขั้นพื้นฐาน  (Basic Reading Skills )  3) หลักสูตรการเขียนเพื่อ
การสื่อสารในวงการธุรกิจ  4) หลักสูตรการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงการ
ธุรกิจรุนพิเศษ  5) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบรุนพิเศษ (รัฐศาสตร)  
และ6) หลักสูตรการพูดในชีวิตประจําวันและการพูดในที่สาธารณะ 
      8. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   จัดอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากร
โดยการฝกทักษะดานภาษากับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสมี
ผูเขารวมกิจกรรมโดยเปนอาจารยในสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 9 คน 
และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 5 คน  

49. จํานวนกิจกรรมดานวิชาการ/ดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีนักศึกษา /อาจารย/บุคลากรตางชาติ
เขารวม      

กิจกรรม 15 21 100.00      1.  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จัดกิจกรรมความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณตางวัฒนธรรมระหวาง นักศึกษา 
อาจารยพยาบาลไทยและออสเตรเลีย 
     2. สวนสงเสริมวิชาการ  จัดโครงการ/กิจกรรมรวม 7  โครงการ 
ประกอบดวย  
         2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน ไดจัดใหแกนักศึกษา 5 ครั้งโดยกลุมเปาหมายที่เขารวมเปน
นักศึกษาคนละกลุม  

 2.2 โครงการ/กิจกรรมฐานอยาลืมฉัน (เทคนิคการอาน ฟง ถาม 
และจดบันทึก)  

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแผนที่ความคิด 
        2.4 โครงการ/กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการเรื่ อง Good 
Practices in Active Learning   
         2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
โดยใชชุมชนเปนฐานอยางสรางสรรค  
         2.6 โครงการประชุมวิชาการการเรียนรูเชิงรุกเรื่อง สอนอยางไรให
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
เปนผูเปนคน  
         2.7 โครงการรวมคิด รวมทํา นําPBL สูหองเรียน รุนที่ 3 
     3. สํานักวิชาเภสัชศาสตร  จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
นักศึกษาตางชาติ เรื่องชีวิตและการศึกษาเภสัชศาสตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 โครงการ 
     4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร  จัดสัมมนาทางวิชาการและการบรรยาย
พิเศษจํานวน 3 โครงการ  
     5. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร จัด 2 กิจกรรม 
ไดแก (1) สัมมนาชีวเวชศาสตร (2) ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย (USM) 
     6. สํานักวิชาศิลปศาสตร จัด 2 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรม Chinese 
Festival  (2) ประกวดรองเพลงจีน ประจําป 2557 
     7. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาหัวขอ " ขับเคลื่อน
โครงการวิจัยแบบสหวิยาการทางสารสนเทศศาสตร" โดยเชิญ Professor 
Kiyota Hashimoto มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture ประเทศญี่ปุน มา
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการศึกษาขั้นสูงในประเทศญี่ปุน การวิจัย
ดาน Tourism Informatic / Education  Technology  และแนวทาง
วิจัยแบบสหวิทยาการ 

50. รอยละของนักศึกษาตางชาติที่เขารวมกิจกรรม
การเรียนรู วัฒนธรรมอาเซียน  วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมประจําถิ่น       

รอยละ 65 N/A N/A      ไมมีรายงานผล 

51. รอยละของอาจารยและนักวิจัยตางชาติที่เขามา
มีสวนรวมดานวิชาการและดานศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 10 N/A N/A      ไมมีรายงานผล 

52. จํานวนของผลงานวิจัยดานประชาคมอาเซียน       เรื่อง 2 N/A N/A      ไมมีรายงานผล 
53. รอยละของหนวยงานที่มีการปรับปรุงพัฒนา
บริการพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนรู การปฏิบัติงาน
และการอยูอาศัยของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
ตางชาติ 

รอยละ 25 15.91 63.64 มี 7 หนวยงาน จาก 44 หนวยงาน ดังนี้ 
     1.  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร พัฒนาระบบ
สารสนเทศสองภาษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร  หลักสูตรชีวเวชศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
      2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากรจัดทํารายละเอียดของ
หลักสู ตร เป นรูป เล ม  (มคอ.2 )  หลักสู ต รระดั บบัณฑิ ตศึ กษาด าน
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรเพื่อรองรับความเปนสากล 
     3. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ผลิตแผนพับประชาสัมพันธและให
ความรูเกี่ยวกับแหลงโบราณสถานตุมปงเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     4. สวนวิเทศสัมพันธ จัดทําเว็บไซตและจุลสารออนไลน ภาษาอังกฤษ 
รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงานใหมีขอมูลเปน
ปจจุบัน 
     5. ศูนยคอมพิวเตอร พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Version 
ภาษาอังกฤษ 
     6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร กําหนดใหมีการใชสื่อการเรียนการสอน 
Power Point เปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
     7. ศูนยบรรณสารและสือการศึกษา จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานขอมูลออนไลน โดยขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อฐานขอมูล
ออนไลน ไปแลวครบทั้ง 4 ฐานขอมูลประกอบดวย Mc Graw-Hill ,Up to 
Date , Micromedex และ CINAHL PLUS 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เปาประสงคที่ 9  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารได 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
54.  ร อยละความสํา เร็ จของการพัฒนาระบบ 
Business Intelligence (BI) ตอบสนองผูบริหารระดับสูง 

รอยละ 100 100 100.00      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) 
เพื่อ ใหผูบริหารระดับสูงใชขอมูลไดตรงตามความตองการ  

เปาประสงคที่ 10  มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คลองตัวเอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
55. รอยละของหนวยงานที่มีผลการประเมินดาน
ความพึงพอใจในการประสานงานและ/หรือการ
ใหบริการ ระดับ 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

รอยละ 70 N/A N/A       อยูในกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจและ
กระบวนการสุมเพื่อเก็บขอมูล 

56. จํานวนนวัตกรรมที่เปนระบบงานที่เกิดขึ้นจาก ระบบ 2 25 100.00      1.  ศูนยคอมพิวเตอร 5 ระบบ ไดแก   



๑๓๓ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาในแตละป  1.1 ระบบจัดเก็บเอกสารและสืบคนสัญญาอิเล็กทรอนิกส  

     1.2 GIS เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบริการวิชาการ  
     1.3 ระบบสารสนเทศการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม  
     1.4 ระบบสารสนเทศการปฏิบัติงานนอกพื้นที่  
     1.5 เว็บไซตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Version ภาษาอังกฤษ  

      2.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 5 ระบบ ไดแก  
     2.1 ฐานขอมูลจดหมายเหตุ มวล.  
     2.2 จัดทํา Fanpage WU Memorial  
     2.3 สรางระบบการจัดเก็บขอมูลการทํางานในโปรแกรม Google 

Document ซึ่งเปนโปรแกรมสรางเอกสารออนไลน เพื่อจัดเก็บระเบียบใบ
งาน/งาน ของฝายผลิตและพัฒนาสื่อ ฯ  

     2.4 สรางระบบจัดการคลังพัสดุอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณที่ศูนย
บรรณสาร ฯ จัดซื้อและควบคุมดูแล  

     2.5 แบบขอใชพื้นที่จัดกิจกรรมศูนยการเรียนรูออนไลน 
     3. ศูนยบริการการศึกษา ระบบรวมบริการประสานภารกิจดาน
บัณฑิตศึกษา 
     4. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร ระบบฐานขอมูล
วิทยานิพนธออนไลน 
     5. สวนการเจาหนาที่ 9 ระบบ ไดแก 
        5.1 การพัฒนาโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินคาตอบแทนของ
พนักงานและลูกจาง ประจําปงบประมาณ 2557 ทั้งระบบ 

    5.2 การพัฒนาระบบประเมินหนวยงาน 
    5.3 การพัฒนาเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
    5.4 การพัฒนาระบบความกาวหนาในอาชีพ 
    5.5 การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพนักงาน 
    5.6 การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน 
    5.7 ระบบการจัดทําบัตรพนักงาน 



๑๓๔ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
    5.8 ระบบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน 
    5.9 การใช งานแบบฟอรมออนไลน โดยใช โปรแกรม Adobe Acrobat  

X Pro 
     6. สวนแผนงาน  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
     7 . สวนการเงินและบัญชี  ปรับปรุ งระบบควบคุมการเบิกจาย
ใบเสร็จรับเงินของฟารมมหาวิทยาลัย 
     8. หนวยพัฒนาองคกร พัฒนาระบบโครงสรางหนวยงานของสํานักวิชา 
     9. หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระบบขอใชรถยนต
ออนไลน 

เปาประสงคที่ 11 เปนองคกรแหงการเรียนรู 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
57. รอยละของหนวยงานที่มีระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู ระดับ 4 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ สกอําเภอ) 

รอยละ 25 25 100.00      หนวยงานที่มีระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหง
การเรียนรูมีทั้งสิ้น  11  สํานักวิชา  จากหนวยงานรวม 44 หนวยงาน 

กลยุทธที่  8  บูรณาการการจางที่ปรึกษาภายนอก (Outsourcing) กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองคกรเพื่อสรางระบบ และกลไกในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
58. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุ งระบบ
งบประมาณแบบ 3 มิติ (เดิม) 

รอยละ 100 100 100.00      1. จัดทําระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลใหมีความเปนมาตรฐาน 
     2. ใหบริการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาทางเทคนิคใหกับผูใชงานระบบ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจตาง  ๆของมหาวิทยาลัยไดรอยละ100 

59. รอยละความสําเร็จของการจัดหาและพัฒนา
ระบบงบประมาณแบบ 3 มิติ (ใหม) 

รอยละ 20 10 50.00      1. ศูนยคอมพิวเตอรไดเชิญและเปดโอกาสใหบริษัทเอกชน ไดนําเสนอ
ขอมูลและกรอบแนวคิดของการติดตั้งระบบ MIS ใหม ใหสอดคลองกับ
ความตองการของมหาวิทยาลัย 
     2. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายดานการจัดหาระบบ MIS เพื่อหา
มติในแนวทางของการจัดหาระบบMIS ใหมีความเหมาะสม นัดประชุมกับ
หนวยงานผูใชบริการระบบเพื่อสรุปความตองการใหมีความชัดเจน เปนปจจุบัน 
     3. จัดทํารางคําสั่งคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดหา 
     4. จัดทําราง TOR อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ TOR 



๑๓๕ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
60. รอยละความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของขอมูล รอยละ 95 95 100.00      ศูนยคอมพิวเตอรดูแลรับผิดชอบฐานขอมูลดานการเรียนการสอน ไดแก    

     1. ระบบ m-Learning  
     2. ระบบ  BI ที่เชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ไดแก ฐานขอมูลระเบียนนักศึกษา (ศูนยบริการการศึกษา) ฐานขอมูล
บุคลากร (สวนการเจาหนาที่ )  ฐานขอมูลวิจัยและบริการวิชาการ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา, ศูนยบริการวิชาการ)  
     3. ดูแลการสํารองขอมูลระบบ MIS   
         ทั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
ระบบงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีมาตรการในการจัดเก็บ
และสํารองขอมูลของระบบขางตนตามมาตรฐานครบถวน 

61. ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชขอมูล ระดับ 4 3.77 94.25      ศูนยคอมพิวเตอรสรางความตระหนักการเรียนรู โดยใหความรูที่ถูกตอง
แกหนวยงาน โดยโครงการนี้อยูระหวางหารือกับหนวยพัฒนาองคกร ใน
การจัดฝกอบรม ใหความรูกับผู ใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชบริการขอมูลระบบสารสนเทศ 
จํานวน 183 คน มีผลการประเมินเทากับ  3.77  อยูในระดับมาก    

62. รอยละของหนวยงานที่จัดทําโครงการ PAP 
อยางนอย 1 โครงการ                         

รอยละ 50 18.18 36.36      มีหนวยงานที่เขารวมจัดทําโครงการ Project Action Plan (PAP) 
ทั้งหมดมี 8 หนวยงาน ไดจัดทําโครงการ PAP  9 โครงการ 

63. จํานวนโครงการ R2Q โครงการ 30 33 110.00 มีหนวยงานสงโครงการเสนอหนวยพัฒนาองคกรในโครงการ R2Q จํานวน 

33 โครงการ 
64. จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ TQM หนวยงาน 5 5 100.00      มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดอบรมระบบและหลักการTQM ใหกับ

หนวยงานนํารอง 5 หนวยงานไดแก 1. ศูนยบรรณสารฯ 2. ศูนย
คอมพิวเตอร 3. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 4. สวนอาคารสถานที่  
5. สวนการเจาหนาที่  โดยมีหัวหนาและตัวแทนหนวยงานเขารวม 48 คน 
และจัดอบรมเครื่องมือพื้นฐานที่ใชและทํา Workshop กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูไปเขียน
กระบวนการปฏิบัติงาน  5. กระบวนการไดพรอมทั้งหัวหนาหนวยงาน 5 
คนไดเขารวมประชุม The 15 th Symposium on TQM-Best Practices 



๑๓๖ 

รายละเอยีดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล %ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
in Thailand 

65. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ชุมชน 10 10 100.00       มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ที่ยังดําเนินการอยูในปจจุบัน จํานวน 10 ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความม่ันคงทางการเงิน 
เปาประสงคที่ 12 มหาวิทยาลัยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาหลากหลายดาน  ประกอบดวยรายไดจากดานการเกษตรเชิงพาณิชย  การบริการวิชาการ  การสรางผลิตภัณฑ และ
ดานการบริหารพื้นที่ 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค      
66. รอยละของเงินรายไดสุทธิที่ เพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินงานในแตละปภายใตแผนความมั่นคงทางการ
เงินของมหาวิทยาลัย (ไมนับรวมเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษา) 

รอยละ 5 N/A  N/A     ไมสามารถวัดไดเนื่องจาก   การคํานวณรายไดสุทธิ  คํานวณจากรายได  
ที่ไมรวมเงินอุดหนุนทางการศึกษา   แตคาใชจายไมสามารถแยกเงิน
อุดหนุนได  สงผลใหมีผลขาดทุน  จึงไมสามารถใชผลสําหรับการประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้ได 

กลยุทธที่  9 สรางคุณคา และมูลคาจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ/มาตรการ      
67. มีผังแมบทการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหมที่
สมบูรณแบบ 

ผัง 1 1 100.00       มหาวิทยาลัยมีผังแมบทภายใตชื่อ "อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" 
ซึ่งมีการแบงพื้นที่อุทยานเปนโซนตาง ๆ จํานวน 11 อุทยาน 

68. รายไดจากโครงการวิสาหกิจในแตละป           ลานบาท 36 13.89 38.58      มหาวิทยาลัยมีรายไดจากโครงการวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 13.89  ลาน
บาท  ประกอบดวย 1) รายไดจากฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 7.77 
ลานบาท  2) รายไดโครงการเรือนวลัย 1.68 ลานบาท  3) โครงการศูนย
กีฬาและสุขภาพ 3.48 ลานบาท และ4) อาศรมยาวลัยลักษณ 0.96 ลาน
บาท  ทั้งนี้ไมรวมรายไดของโครงการศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

69. รายไดจากการบริการวิชาการในแตละป        ลานบาท 50 70.15 140.30      ใ น ป นี้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  
70,155,077.14 บาท 

70. รายไดจากการระดมเงินบริจาคเพื่ อศูนย
การแพทยในแตละป 

ลานบาท 3 N/A N/A      ไมมีรายไดจากการระดมเงินบริจาคเพื่อศูนยการแพทยในปนี้ 

71 . รายไดจากการใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการ
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในแตละป 

ลานบาท 8 5.99 74.88     มหาวิทยาลัยมีรายไดจากคาเชาสถานที่และอื่นๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
5,998,544.75 บาท  

 
ขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานจากสวนแผนงาน  ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

ตารางท่ี 8 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลยั จํานวน 10 ชุดโครงการ 

 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

1. ชุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
เขาสูรูปแบบ Active Learning 

  งบประมาณรวม 2,984,200  1,798,825.62 60.28 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1 มีการกําหนดและถายทอดนโยบาย
ดานการเรียนรูเชิงรุกสูหนวยงานภายใน 

 

 
มี 

 
มี 

ชุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู เขาสูรูปแบบ Active 
Learning ประกอบดวย 2 โครงการยอย ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเขาสูรูปแบบ Active 
Learning  (ดําเนินการโดยสวนสงเสริมวิชาการ) มีผล 
การดําเนินงานดังนี้ 

กําหนดตัวชี้วัดที่สงเสริมใหสํานักวิชามีการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม เปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมิน
หนวยงานของกลุมสํานักวิชา 

 
 

1,400,000 

  
 

976,390.48 

 
 

69.74 

1.2 จํานวนกิจกรรมประชาสัมพันธและ - N/A 1.1 จัดกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ การเรียนรูเชิงรุก     
เผยแพรการเรียนรูเชิงรุก   1.2 ผลิตจุลสาร PBL วลัยลักษณ 3 ฉบับ พรอมสง เผยแพร/

ประชาสัมพันธไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
    

   1.3  ผลิตที่คั่นหนังสือ เพื่อใชเปนสื่อประกอบการอบรมและ 
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 

    

   1.4 ประชาสัมพันธรูปแบบอื่น ๆ เชน จัดทําไวนิล  เว็บไซต 
 (http ://active-learning.wu.ac.th)  Facebook เปนตน 

    

1.3 จํานวนฐานขอมูลการเรียนรูเชิงรุก - N/A 1.5 จัดทํ าฐานข อมูลรายวิชาการเรี ยนรู เชิ งรุ กในแต ละ 
ภาคการศึกษา 

1.6 รวบรวมข อมูลอาจารย เพื่ อจั ดทําฐานขอมูลอาจารย 
ประจํากลุม (Facilitator) 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

1.4 จํานวนอาจารยที่ เข าร วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุก 

 204 คน 
 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุกสําหรับอาจารย โดย 
1.7 จัดอบรมการวัดและประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น  51 คน 

    

   1.8 จัดกิจกรรม Professional Learning Community (PLC)  
มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น  45 คน   

    

   1.9 สนับสนุนการพัฒนารายวิชาเพศวิถีรวมสมัย  โดยไดจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการเรียนรูแบบประสบการณ  มีผูเขาอบรม
ทั้งสิ้น  15 คน  

    

   1.10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาจารยที่ปรึกษารุนใหม 
เขาใจศิษย” มีอาจารยเขาอบรมทั้งสิ้น 44 คน 

    

   1.11 จัดโครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Good Practices in 
Active Learning”  มีอาจารยเขาอบรมมากกวา 100 คน 

    

   1.12 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ชุมชนเปนฐานอยางสรางสรรค” มีอาจารยเขาอบรมทั้งสิ้น จํานวน 42 คน 

    

   1.13 จัดโครงการรวมคิด รวมทํา นํา PBL สูหองเรียน รุนที่ 3  
มีอาจารยเขาอบรมทั้งสิ้น จํานวน 18 คน 

    

1.5 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุก 

 2,150 
คน 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเชิงรุกสําหรับนักศึกษา โดย 
1.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน

ฐานสําหรับนักศึกษา  จํานวน 5 ครั้ง มีนักศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  และสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เขารวมทั้งสิ้น  จํานวน 582  คน   

    

   1.15 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
เพื่ อฝกทักษะการอาน ฟง ถาม และจดบันทึกใหกับนักศึกษา   
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประมาณ 1,393 คน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.16 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนที่ความคิด  
มีนักศึกษาสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  เขารวมทั้งสิ้น 
จํานวน 175  คน   

    

1.6 รอยละอาจารยที่ เขารวมประชุม/
สัมมนาวิชาการ 

 81 คน 1.17 จัดโครงการประชุมวิชาการการเรียนรูเชิงรุก “สอนอยางไร 
ใหเปนผูเปนคน”  มีอาจารยเขาอบรมทั้งสิ้น จํานวน 81 คน 

    

1.7  มีแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกใหม ๆ 

มี มี 1.18 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู
เชิงรุก โดยการจัดหองเรียน Active Learning ที่อาคาร 
เรียนรวมใหพรอมตอการใชงานจริง 

    

1.8 รอยละของรายวิชาทุกหลักสูตรที่
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning 

 18.15 1.19 ปการศึกษา 2556 มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู
เชิงรุก จํานวน 161 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมด 887 
รายวิชา คิดเปนรอยละ 18.15 

    

1.9  จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

  1.20 สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา PBL  โดยจัดทําคูมือ
การเรียนการสอน สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ  

1.21 การพัฒนาสื่อการสอนสารสนเทศเพื่อการเรียนรูเชิงรุก : 
Software for Active Learning  

    

1.10  รอยละหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ e-Learning หรือผาน
ระบบสื่อสาร Online ที่มีการนําไปใชจริง 

- 18.18 หลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร จากทั้งหมด 33 หลักสูตร 
ประกอบดวย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 1 หลักสูตร  และ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 5 หลักสูตร 

    

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ        
1.11  ระดับความพึงพอใจของอาจารยที่
เขารวมกิจกรรมการถายทอดแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา 

 มาก 
- 

มากที่สุด 

1.22 จากผลการประเมินการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง พบวา
อาจารยมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
1 ครั้ง และระดับมาก 2 ครั้ง 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

1.12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
หองเรียน/หองปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

  1.23 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอม 
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปการศึกษา 2556 
คาเฉลี่ยในภาพรวม 3.67  (ระดับดี) ประกอบดวย 

    

   1.23.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด 
หนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพต าง ๆ และแหลง เรียนรู อื่น ๆ  
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร คาเฉลี่ย 3.93 (ระดับดี) 

    

   1.23.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณ จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต และเครือขาย
คอมพิวเตอร คาเฉลี่ย 3.56 (ระดับดี) 

    

   1.23.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร คาเฉลี่ย 3.70 
(ระดับดี) 

    

   1.23.4 ความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา 
ประปา ระบบกําจัดของเสีย อุปกรณปองกันอัคคีภัย) และ 
การรักษาความปลอดภัย คาเฉลี่ย 3.57 (ระดับดี) 

    

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในรูปแบบตาง ๆ  (ดําเนินการโดยสํานักวิชา) 
มีผลการดําเนินงานดังนี ้

1,584,200  822,435.14 51.92 

   สํานักวิชาศิลปศาสตร 
2.1 จัดกิจกรรมการศึ กษาเพื่อปฏิ รูปหมวดศึกษาทั่ วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (The Study for Reforming General 
Education Program in WU) โดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 

196,000  152,002.14 77.55 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดการจัดการเรียน
การสอน  หัวขอ วิชาศึกษาทั่วไปควรตอบสนองตออะไรในสังคม
ปจจุบัน  มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน 

    

   2.1.2 ประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตร
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

    

   2.1.3 โครงการวิจัยเชิงเอกสาร สถานภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในบริบทของสังคมปจจุบัน 

    

   2.1.4 ศึกษาดูงานดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีอาจารย
และบุคลากรเขารวม จํานวน 12 คน 

    

   2.1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นหัวขอ 
วิชาศึกษาทั่วไปควรจัดการเรียนการสอนอยางไร และมีการบรรยาย 
หัวขอ แนวโนมการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลอง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ หัวขอ 
ทิศทางและบทบาทการศึกษาทั่วไปในบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21  
มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 26 คน 

    

   2.2 จัดกิจกรรมการระดมความคิดเพื่อพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
วิ ชาเพศวิ ถี กั บการศึ กษาและการปฏิ บั ติ อย างรอบด าน   
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน  โดยมีการอบรมกระบวนการ 
Active Learning รูปแบบการเรียนการสอน การทดลองบทเรียนและ 
เสริมศักยภาพอาจารยประจํากลุม ทําใหมีรูปแบบการเรียนการสอน 
Active  Learning แบบใหมที่เรียกวา การเรียนรูโดยใชประสบการณ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   สํานักวิชาการจัดการ  
2.3 สาขาวิชาบัญชีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงแผนการสอนสาขาวิชาบัญชี 

368,900  288,261 78.14 

   2.4 สงเสริมศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต โดยจัดสัมมนา Wms Active Learning และหัวขอ  
ทาทายในบทบาทของการเปนอาจารยในศตวรรษที่ 21 

    

   2.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพ
บัณฑิต โดยจัดกิจกรรมติดตามผลการดําเนินโครงการนํารอง Work 
Based Learning และจัดกิจกรรมพัฒนาเครือขายระบบการศึกษา
รูปแบบใหม 

    

   2.6 สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมพี่ติวนอง และกิจกรรม 
B.B.A.Siminar เพื่อจัดสัมมนาและเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรู
เพิ่มเติมจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของแตละสาขา  

    

   2.7 จัดกิจกรรมทบทวนความรูและเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาบัญชี
ขั้นตนสําหรับนักศึกษาป 1 เพื่อเตรียมความพรอมการเรียนบัญช ี
ขั้นสูง   

    

   สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
2.8  อาจารยของสํานักวิชา จํานวน 2 ทาน เขารวมสอบวัด

มาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) 

285,000  172,480 60.52 

   2.9 หลักสูตร MTA จัดอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร Zbrush.SLR  
มีนักศึกษาเขารวมอบรม จํานวน 31 คน และอาจารย จํานวน 4 คน 

    

   2.10 จัดทําขอตกลงความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟแวร 
เพื่อจัดตั้งศูนยวิศวกรรมซอฟแวรวลัยลักษณ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.11 จัดกิจกรรมวิชาการนํานักศึกษาไปคาย OSSD ที่วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน 
ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 9 คน และคณาจารย จํานวน 3 คน  

    

   2.12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวิชาการหลักสูตร
นิเทศศาสตร โดยฝกงานฝายขาวที่บริษัททริปเปลวีบอรดคาสท และ
อบรมหลักสูตรการผลิตภาพยนตรสั้น ที่สถาบันบางกอกฟลม 

    

   2.13 จัดอบรมภาษาอังกฤษใหอาจารย จํานวน 9 คน โดยการ 
ฝกทักษะดานภาษากับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส  และ
ใหอาจารย จํานวน 3 คน  ไปอบรมภาษาอังกฤษ ที่ Erican  College 

    

   2.14 เชิญผูประกอบการมาแลกเปลี่ ยนประสบการณและ 
ใหความรูแกนักศึกษากอนการไปปฏิบัติงานจริง 

    

   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
2.15 จัดกิจกรรมบรรยายพิ เศษในหั วข อประสบการณ  

Active Learning  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 36 คน  

54,700  14,126 25.82 

   2.16 จัดใหนักศึกษามีการเรียนรูจริงภาคสนาม 
2.16.1 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร จัดกิจกรรม

บริการซอมคอมพิวเตอรรวมกับศูนยคอมพิวเตอร 

    

   2.16.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม
โครงการฝายสามัคคีรวมใจอนุรักษนํ้าเพื่อชุมชน 

    

   2.16.3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร จัดกิจกรรม
ในรายวิชาธรณีวิทยากายภาพและปฐพีวิทยา  และรายวิชาการจัดการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.16.4 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา จัดกิจกรรมอาสาติดตั้ง
หลอดไฟ LED และศึกษาประสิทธิภาพ ที่อาคารศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

    

   2.16.5 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีกระบวนการ จัดกิจกรรม 
ในรายวิชา CPE-442 

    

   2.17 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานระบบสารสนเทศของ
สํานักวิชา 

    

   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
2.18 โครงการจัดการความรู โดยรวบรวมความรูที่ไดจากการ

อบรม/ประชุมวิชาการ ของอาจารยภาควิชาสถาปตยกรรม และ
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 12 ทาน 

    

   2.19 การพัฒนาศักยภาพอาจารย โดยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ประสบการณการสอนและการวิจัย  ใหแกอาจารยในสํานักวิชา  
มีอาจารยเขารวมอบรม จํานวน 16 คน  

2.20 การพัฒนาศักยภาพอาจารย โดยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรจากบริษัท IDIN Architects  เรื่อง ผลงานการออกแบบ
สถาปตยกรรมของบริษัท ฯ  มีอาจารยเขารวม จํานวน 10 คน  และ
นักศึกษาเขารวม จํานวน 90 คน 

    

   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   
2.21 เขารวมประชุมวิชาการดานการพยาบาลมารดา-ทารก และ

การผดุงครรภ 

356,900  103,038 28.87 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.22 ประชุมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก  กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรู
เปนกลุม 

    

   2.23 สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรู
รวมกันเปนกลุมในกิจกรรมวันเด็ก 

    

   2.24 เขารวมการประชุมพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติเรื่อง  
การจัดการศึกษาพยาบาลสําหรับศตวรรษที่ 21  

    

   2.25 จัดซื้อหนังสือคูมือรับรองสถาบันการศึกษา     
   2.26 จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานตามแนวทาง 

เกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยมีการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ EdPEx   

    

   2.27 จัดทําสมุดบันทึกประสบการณพยาบาลภาคปฏิบัติ     
         สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร   

2.28 ติดตอประสานงานไปยังโรงพยาบาลชุมชนตาง  ๆจํานวน 
32 โรงพยาบาล เพื่อสงนักศึกษาไปฝกงาน โดยแบงเปน 2 ชวงเวลา 
สําหรับนักศึกษาที่ตองกลับมาเรียนในภาคพิเศษ และสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ   

114,000  82,222 72.13 

   2.29 จัดทําคูมือฝกงานสําหรับนักศึกษาและอาจารยพิเศษ     
   2.30 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนนักศึกษา

เทคนิคการแพทย 
    

   2.31 ไดประชุมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทย และไดจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาชีพ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.32 พัฒนารายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  โดยจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูใหกับอาจารย  ดําเนินโครงการ
สร างเสริ มสุ ขภาพในชุ มชน ในรายวิ ชาชุ มชนกั บสุ ขภาวะ   
การจัดการเรียนการสอน PBL ในรายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชา 

    

   2.33 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการปฏิบัติงานทางคลินิก  
โดยใหอาจารยไปศึกษาดู งานหองปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร           
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

    

   2.34  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดย 

    

   2.34.1 ประชุมคณะทํางาน 2 ครั้ ง ไดวางแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนด  

    

   2.34.2 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเรียน 
การสอนแบบ CBL โดยอาจารย จากสํ านั กวิ ชาแพทยศาสตร  
มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 33 คน  

    

   2.34.3 จัดกิจกรรมพัฒนารายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
บูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ 1 รายวิชา 

    

   2.34.4 จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนแบบ AL/CBL ใหแกอาจารยพี่เลี้ยงในชุมชน 

    

        2.35 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดย 

    

   2.35.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการสอน ในหัวขอ การใชอุปกรณกูภัยในพื้นที่อับอากาศ 

    

   2.35.2 นักศึกษาไดรับฟงการสาธิตการใชเครื่องมือ  และ
ชมวิดีทัศนโดยวิทยากรเจาของภาษา  

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.35.3 นักศึกษาฝกการใชเครื่องมือกูภัย  
2.35.4 นักศึกษาซักถามปญหาและรวมแสดงความคิดเห็น 

กับวิทยากร  

    

   2.36  จัด KM เรื่ อง การศึกษาต อเนื่องกายภาพบําบั ด  
มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน  

    

   2.37 จัดกิจกรรมอบรม Mind Mapping Workshop โดย
ประสานงานกับทีมงานจัดอบรมของสวนสงเสริมวิชาการ   

    

   2.38  การเพิ่มพูนทักษะของอาจารยทางวิชาชีพ  ในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเนนระบบกลามเนื้อและกระดูก ที่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  และวิชาชีพกายภาพบําบัดเนนระบบประสาท และ
วิชาชีพกายภาพบําบัดเนนระบบทักษะในการดูแลผูปวยวิกฤต 

    

         สํานักวิชาแพทยศาสตร 
2.39 จัดโครงการสัมมนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย 

มีผูเขารวม จํานวน 33 คน 

128,700  10,306 8.01 

   2.40 จัดอบรมเชิ งปฏิบั ติการ m-Learning สํ านักวิชา
แพทยศาสตร  มีผู เข ารวมทั้ งสิ้น จํ านวน 23 คน ผลประเมิน 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คะแนน 3.55 

    

   สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
2.41 ดําเนินการผานการจัดกิจกรรมการนําเสนอผลโครงการ 

ปญหาพิเศษทางเภสัชกรรม เพื่อประมวลผลการเรียนการสอนซึ่งเปน
รูปแบบ Active Learning เชิงบูรณาการ โดยนักศึกษา ชั้นปที่ 5 ทั้ง
แบบ Oral และ Poster  มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 95 คน 

40,000    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

2. ชุดโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความ
เปนสากล 

  งบประมาณรวม 1,584,100 - 488,720 30.85 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2.1 จํานวนหลักสูตรที่รองรับความเปนสากล 

  ชุดโครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากลเปนประกอบดวย 
6 โครงการยอย ดังนี้ 

    

2.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอก 

  1. โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล (ดําเนินการ
โดยสํานักวิชา) 

784,100  275,484 35.13 

2.3 จํานวนอาจารยที่ เข าร วมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
2.4 จํานวนผลงานวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ 
2.5 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม
การพัฒนาทักษะดานภาษา การสื่อสาร 
และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.6 จํานวนนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 

  1.1  การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรองรับความเปนสากล 
1.1.1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

ไดพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร ซึ่งกําลังดําเนินการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร

เปนรูปเลม (มคอ. 2) และขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

1 สาขา (1 หลักสูตร) จากสภาวิศวกร ซึ่งดําเนินการจัดทํา

เอกสารแลวเสร็จมากกวารอยละ 80 

    

2.7 จํานวนสื่อการสอน/สื่อประชาสัมพันธ/
ระบบสารสนเทศที่เปนสากล 
2.8 จํานวน Active MOU กับสถาบันหรือ 

  1.1.2 สํานักวิชาเภสัชศาสตร ไดพัฒนาและจัดทํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิทยาการดานยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)  

50,000    

องคกรในตางประเทศที่มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 

  1.2 การพัฒนาศักยภาพความโดดเดนทางวิชาการ
ใหกับคณาจารย 

 
 

  
 
 
 

 

2.9 จํานวนการจัดประชุมนานาชาติ 
2.10 รอยละอาจารยที่ปฏิบัติงานสอน
และ/หรือวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา/
องคกรในประเทศกลุมอาเซียน 

  1.2.1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรศาสตรและทรัพยากร 
ไดพัฒนาศักยภาพความโดดเดนทางวิชาการใหกับอาจารยโดย 

1) ผลักดันใหอาจารยเขารวมอบรม/ประชุม
วิชาการ 

  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

2.11 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไป
ปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับ
สถาบันการศึกษา/องคกรในประเทศกลุม 

  2) เผยแพรผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
ที่โดดเดนของคณาจารยบน Website/Newsletter  ของสํานักวิชา  

เพื่อสงเสริมและกระตุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัย 

    

อาเซียน 
2.12 จํานวนนักศึกษา/อาจารยและ
บุคลากร ที่ไดรับการพัฒนาเตรียมพรอมสู
สากลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  1.2.2 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
ไดบูรณาการวิชาการและการวิจัยสูสากล โดย 

1) ประสานงานและนัดหมายการเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

90,000  45,000 50.00 

2.13 จํานวนกิจกรรมดานวิชาการ/ดาน
สั ง คม  และ วัฒนธร ร มที่ มี นั กศึ กษา /
อาจารย/บุคลากรตางชาติเขารวม 

  2) จัดหาสถานประกอบการสําหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน โดยแบงเปน บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม และ
อาชีวอนามัย และโรงงานอุตสาหกรรม                    

    

2.14 รอยละนักศึกษาตางชาติที่เขารวม
กิจกรรมการเรียนรู วัฒนธรรมอาเซียน 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจําถิ่น 

  3) จัดตารางการสอนสําหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

4) สัมภาษณนักศึกษาของ มวล. สําหรับ 

    

2.15 รอยละอาจารยและนักวิจัยตางชาติที่
เขามามีสวนรวมดานวิชาการและดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  เปน Buddy ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
5) เตรียมตัวใหนักศึกษา Buddy ฝกความพรอม

ดานภาษาและวิชาการ 

    

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
2.16 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
ผานกลไกความรวมมือของหุนสวนยุทธศาสตร 

  6) ประสานงานใหมีการเชิญวิทยากรจาก
ตางประเทศมาบรรยายพิเศษเรื่องกายศาสตรในที่ทํางาน                       
และ Biomechanic 

    

2.17 จํานวน Citation ของบทความที่
ตีพิมพและเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
จากความรวมมือของหุนสวนยุทธศาสตร 

  1.2.3 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ไดพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของหนวยชีวเวชศาสตร  โดย 
จัดประชุมสัมมนาเพื่อการใหขอมูลแหลงทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ 
การวิจัยเชิงพื้นที่  รับทราบขอมูลความตองการบางสวนของ 
 

10,000  10,000 100 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   ชุมชน ในบางพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับทราบ
ขาวประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ โครงการด านสุขภาพ ไดแก  
การตรวจมวลกระดูก และการตรวจหาความเสี่ยงของโรค 
หลอดเลือดหัวใจ 

    

   1.2.4 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ไดศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคนิคการแพทยในกลุมประเทศ
อาเซียน โดยไดติดตอของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก 
สวนวิเทศสัมพันธ และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการคัดเลือก
นักศึกษาเขารวมโครงการ 

30,000    

   1.2.5 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบูรณาการ
วิชาการและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 
สูประชาคม โดยไดประสานงานหนวยงานในประเทศสิงคโปร 
สําหรับการสรางความรวมมือ ไดแก  The Environmental 
Health Institute, Department of Public Health, 
National University  of Singapore 

90,000  90,000 100 

   1.2.6 สํานักวิชาเภสัชศาสตร  ไดพัฒนาศักยภาพ
ความโดดเดนทางวิชาการใหกับอาจารย โดยมีกิจกรรมบรรยาย
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตหัวขอสรางแรงบันดาลใจ
การทําวิจัย มีบุคลากรเขารวมกิจกรรม จํานวน 28 คน 

63,700    

   1.3 การพัฒนาทักษะดานภาษา การสื่อสารและศิลปะ
และวัฒนธรรมรองรับความเปนสากล 

    

   1.3.1 สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดพัฒนานักศึกษา 
ที่มุงเนนในดาน CCPRA  มีผูเขารวม 100 คน 

30,000  18,947 63.16 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.3.2 สํานักวิชาการจัดการไดพัฒนาทักษะดานภาษา 
และการสื่อสาร โดย 

15,000    

   1) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษ 
(English Zone, English Camp, English Course  for Tourism) 

    

   2) จัดกิจกรรมเรี ยนภาษาอังกฤษใน
ตางประเทศ (WMS In-Country Project) 

    

   3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   ไดจัด
โครงการเรียนรายวิชาและพัฒนาภาษาอังกฤษในตางประเทศ  
ณ University Sains Malaysia โดยมีนักศึกษาเขารวม จํานวน 28 คน 

    

   4) สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดจัด
โครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในตางประเทศ ณ Malasian 
Hospitality College โดยมีนักศึกษาเขารวม จํานวน 70 คน 

    

   1.3.3  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดพัฒนา
ทักษะความสามารถดานภาษา การสื่อสาร และการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการจัดกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
ไดนํานักศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4 ไปเขาคายภาษาอังกฤษ  
ณ มหาวิทยาลัย UniMap ประเทศมาเลเซีย 

51,200 71,200 68,988 96.89 

   1 .3 .4   สํ านั กวิ ชา วิ ศวกร รมศาสต ร แ ละ
ทรัพยากร ไดจัดกิจกรรม 

20,000    

   1) English Club เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
บุคลากรและนักศึกษา 

    

   2) จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีความรวมมือระหวางกัน   เชน UNIMAP เปนตน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.3.5 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย                  

60,000    

   1.3.6 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ไดสนับสนุน 
การเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารยปริญญาโท และ
บุคลากรโดย 

40,000 
 

   

   1)  จัดทํ าสื่ อการสอนในชั้ นเ รียนด าน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน Power 

Point เปนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 

    

   2 )  ม อ บ ห ม า ย ใ ห ศึ ก ษ า ง า น โ ด ย ใ ช

ภาษาอังกฤษ ไดแก กิจกรรมใหนักศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

(Systematic Review) บทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษใน

รายวิชา NUR-413 การจัดการความรูและการใชผลการวิจัย 

ทางสุขภาพ   

    

   3 )  การ ชมภาพยนต ร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ 

ดานสุขภาพที่มี Sound Track ภาษาตางประเทศ เรื่อง               

A Beautiful Mind สําหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 3 จํานวน 

71 คน  

    

   4) สนับสนุนใหอาจารยปริญญาโท/
บุคลากรเขารับการอบรมภาษาอังกฤษ 

    

   1.3.7 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ไดสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

21,000 
 

 21,000 
 

100 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.3.8 สํานักวิชาเภสัชศาสตร ฝกอบรมการใช
ภาษาอังกฤษในรานยา  โดยจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยาโดยไดเชิญ
วิทยากรชาวตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มาให
ความรูและฝกทักษะการสื่อสารใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้น 
ปที่ 4 จํานวน 32 คน ทั้งนี้จะมีนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานที่
รานยาบูทส รีเทล สาขาสมุย 1 จํานวน 4 คน 

65,000 
 

   

   1.4 การวิจัยสถาบันด านความเปนสากลของ 
สํานักวิชาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ไดมีกิจกรรมศึกษาปจจัย 
ที่สงผลตอความสามารถสากลของสํานักวิชา 

20,000  1,549 
 

7.75 

   1.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับความเปนสากล     
   1.5.1 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ปรับปรุง

เว็บไซตของสํานักวิชา ฯ เพื่อรองรับความเปนสากล   
5,000 

 
   

   1.5.2 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
พัฒนาระบบสารสนเทศสองภาษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
เว็บไซตอยูในชวงการจัดทําโดยนักศึกษาขณะนี้นักศึกษากําลัง
ทําโครงรางเว็บไซตและคณาจารยในหลักสูตรกําลังรวบรวม
ขอมูลที่ เกี่ยวของเพื่อลงในเว็บไซต เชน ขอมูลทั่วไปของ
หลักสูตร พันธกิจทั้ง 4 ดาน เปนตน 

10,000 
 

 10,000 
 

100 

   1.5.3 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
พัฒนาเว็บไซตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสูสากล โดย
คณาจารยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดรวมกันกําหนด
รูปแบบและรายละเอียด ของเว็บไซต โดยความเห็นของ 
 

10,000 
 

 10,000 
 

100 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   คณาจารยสวนใหญเห็นวาควรพัฒนาตอยอดจากเว็บไซตเดิม  
คือ Phwu.net 

    

   1.5.4 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
พัฒนาและดูแลเว็บไซตหลักสูตรชีวเวชศาสตร 

8,200 
 

   

   2.  โคร งการจัดตั้ งกองทุนกู ยื ม เพื่ อการปฏิบั ติ ง าน 
สหกิจศึกษาในตางประเทศ (ดําเนินการโดยศูนยสหกิจศึกษา ฯ) 
ไดประชุมและจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยและดําเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษา สหกิจศึกษาโดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 

500,000    

   2.1 ประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ เ รื่ อ ง 
“ทุนการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติทักษะ
วิชาชีพในตางประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  

    

   2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง “ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาผู ได รับการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติทักษะวิชาชีพในตางประเทศ 
ประจําภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา 2557” ลงวันที่  
26 สิงหาคม 2557 

    

   2.3 คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติทักษะวิชาชีพในตางประเทศ 
ไดมีมติเห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษา จํานวน  
2 คน ทุนละ 50,000 บาท ประกอบดวย 

    

   2.3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย
ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 คน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.3.2 หลักสูตรรัฐศาสตร  สํานักวิชาศิลปศาสตร 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองสะหวันนะเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 1 คน 

    

   3. โครงการพัฒนาและทดสอบทักษะสากล (พัฒนาการ
เรียนรูวัฒนธรรมสากล)   

สวนวิเทศสัมพันธไดดําเนินการศึกษากรอบความคิด 
ความเปนสากล และจัดทําแบบวัดความเปนสากลเพื่อนําไป
ทดลองใช หาคาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นและพัฒนาเปน
ระบบการทดสอบแบบ Online ตอไป 

50,000    

   4. โครงการพัฒนาชุดฝกอบรมและแบบทดสอบดานภาษาอังกฤษ 
สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดดําเนินงานดังตอไปนี้ 

100,000    

   4.1 ประชุมหารือคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 

    

   4.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบวัดความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อทํา
หนาที่จัดทําขอสอบ โดย 

    

   4.2.1 ประชุมวิ เคราะห เนื้อหาและทักษะ
ภาษาอังกฤษควรนํามาออกขอสอบ 

    

   4.2.2 เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อแนะนํา
ประสบการณ  เ กี่ย วกับการสร า งขอสอบมาตรฐานวิชา
ภาษาอั งกฤษสํ าหรั บนักศึ กษา  และวิจ ารณประ เด็ นที่
คณะกรรมการเตรียมไวสําหรับการออกขอสอบ 

    

   4.2.3 ไดรางขอสอบตนแบบ จํานวน 3 ชุด และ
มีการรางผังการออกขอสอบที่เทียบกับ CEFR 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   5. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการ 
สํานักวิชาการจัดการไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อทํา 

Workshop และวัดหรือประเมินทักษะดานการจัดการ  

50,000    

   
 

6. โครงการพัฒนาระบบวัดความรู ด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรไดดําเนินการดังนี้ 

100,000    

   6.1 กําหนดโครงสรางของขอสอบ      

   6.2 พิจารณาความครอบคลุมเนื้อหา      

   6 .3  ร วบ ร ว มค วา ม เ ห็ น เ รื่ อ ง ค วา มส าม าร ถ 

ดานเทคโนโลยีของบัณฑิตหลักสูตรตางๆ เพื่อกําหนดน้ําหนัก

ใหแกหัวขอเนื้อหาสําหรับขอสอบตนแบบ 

    

   6.4 คัดเลือกจากขอสอบในหัวขอตาง ๆ ที่ไดออกแบบไว 

โดยสรางเปนขอสอบแบบออนไลน                

    

   6.5 ทําการทดลองใชโดยมีผูเขาสอบมีจํานวนทั้งสิ้น 

จํานวน 184 คน 

    

3. ชุดโครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญา
และคณุธรรม เรียนรูรวมกัน สรางสรรค
ชุมชน 

  งบประมาณรวม 3,569,932 - 1,115,444.34 31.25 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ        
3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษา
เขารวม/แสดง/ประกวด/แขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

- 15 1. โครงการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม/แสดง/
ประกวด/แขงขันกิจกรรมวิชาการระหวางสถาบัน หรือ
ระดับชาติและนานาชาติ 

645,000    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

3.2 จํานวนรางวัลจากการประกวด/แขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการ 

- N/A สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
1.1 เขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการทางวิทยาศาสตร 

การประมง เปนเวลา 2 วัน  มีผูเขารวม จํานวน 220 คน   

    

   สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร     
   1.2 สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประกวดแขงขันทาง

วิชาการและสอบ Certificate ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย จํานวน 
14 กิจกรรม ดังนี้ 

    

   1.2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟตแวร  พานักศึกษา ชั้นป ที่ 1 ถึง 4  จํานวน 8 คน เขารวมสอบ
วัดมาตรฐานวิชาชีพ IT (ITPE) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

  1,775 
 

 

   1.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  พานักศึกษา ไป
เสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 
จํานวน 2 คน และมีอาจารยไปรวมงาน จํานวน 3 คน  

  4,500 
 

 

   1.2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตร  พานักศึกษาเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการขาว ในโครงการ 12 th 

TrueVisions-BBC World  News Future Journalist Award 2014  

ที่ กรุงเทพ ฯ  จํานวน 3 คน 

  7,398  

   1.2.4 หลักสูตรนิเทศศาสตร  พานักศึกษา  จํานวน 1 คน  
ไปรวมพิธีรับรางวัล ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนผูผานการ
ประกวดแขงขันทางวิชาการ 12 th TrueVisions-BBC World  News 

Future Journalist Award 2014 ระดับประเทศ 

  6,300 
 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.2.5 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  พานักศึกษา 
เขารวมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/ สรางสรรค ระดับ 
ปริญญาตรี ระดับชาติ ประจําป  2557 เรื่อง วิจัยกาวใหม เพื่อธุรกิจ
ไทย ยั่งยืน ครั้งที่ 3  ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง  
โดยนักศึกษานําเสนอผลงานดานการวิจัย จํานวน 1 คน เขารวม
ประชุม จํานวน 3 คน 

 

  3,000 
 

 

   1.2.6 จัดกิจกรรม Young Web Designer  โดยเชิญวิทยากร
มาบรรยายและฝกปฏิบัติ ใหนักศึกษา ในเรื่องการออกแบบเว็บ  
เปนเวลา 2 วัน  มีผูเขารวม จํานวน 40 คน   

  11,933 
 

 

   1.2.7 หลักสูตร SWE และ MTA  พานักศึกษา จํานวน 11 คน  
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมแขงขันในโครงการ Thailand  
Mobilithon 2013 โดยวิทยากรจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)  จํากัด  

มาอบรมที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

  17,460 
 

 

   1.2.8 พานักศึกษา จํานวน 5 คน เขารวมแขงขันโครงการ 
Thailand Digital Challenge 2014  ที่ จังหวัดภูเก็ต 

  10,860 
 

 

   1.2.9 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฯ เขารวมแขงขัน
โครงการ Thailand Digital Challenge 2014  ระดับประเทศ ที่ 

กรุงเทพ ฯ เปนเวลา 2 วัน  มีผูเขารวม จํานวน 2 คน   

  12,836 
 

 

   1.2.10 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฯ ไปทําสัญญา 
รับมอบทุนโครงการ Thailand Digital Challenge 2014  ที่สํานักงาน 

SIPA ภาคใต จังหวัดภูเก็ต 

  4,696  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.2.11 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  และหลักสูตร
เทคโนโลยี สารสนเทศ  จั ด  Workshop โครงการ ACM 
InternationalCollegiate Programmins Contest เพื่อเตรียม 
ความพรอมในการแขงขัน เปนเวลา 6 วัน  มีผูเขารวม จํานวน 28 คน  

  7,375  

   1.2.12 หลักสูตรนิเทศศาสตรจัด Workshop เตรียมความ
พรอมในการประกวด True Young Producer Award  เปนเวลา  
3 วัน  มีผูเขารวม จํานวน 2 คน 

  17,125 
 

 

   1.2.13 จัดกิจกรรมพบปะบัณฑิต  เพื่อทราบความคืบหนา
ของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการไดงานทํา  การศึกษาตอ  และอื่น  ๆ
มีผู เขารวมทั้งสิ้น จํานวน 159 คน ประกอบดวยบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท จํานวน 5 คน  และระดับปริญญาตรี จํานวน 154 คน 

  10,334 
 
 

 

   1.2.14 จัดอบรมหลักสูตร Software Development 
Fundamentals  ภายใตโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
ซอฟตแวรสูประชาคมอาเซียน  มีผูเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 27 คน  
ประกอบดวยบุคลากร จํานวน 3 คน และนักศึกษา จํานวน 24 คน 

  7,500  

3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาดาน
วิชาการ/วิชาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของสํานักวิชา 

- 48 2. โครงการพัฒนาดานวิชาการ/วิชาชีพและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสํานักวิชา 

2,384,732    

  สํานักวิชาการจัดการ 
2.1 จัดกิจกรรมกาวสู วิชาชีพบัญชี   โดยฝกทักษะการใช 

Microsoft Excel ขั้นสูงสําหรับงานบัญชี และบรรยาย เรื่อง Update 
มาตรฐานการบัญชี ฯ ใหกับนักศึกษาบัญชี ชั้นปที่ 4  

 
 
 

   

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสูสหกิจศึกษาและวิชาชีพบัญชี  
โดยฝกทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 
3 โดยการใชโปรแกรม Microsoft Excel และฝกอบรมบุคลิกภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

    

   2.3 จัดกิจกรรมสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย โดยอบรมใน
หัวขอดังนี้   

- Ethic of Taxation : เรื่องเลาเชานี้ 
- Tax Evasion : จะหนีภาษีไปทําไม  
- เมื่อมนุษยเงินเดือน อยากรูเรื่องภาษี 
- ไมใชมนุษยเงินเดือน แตอยากจายภาษี 

    

   - ไขความลับ......บริษัทใดบางหลบภาษี 1, 2 
- เยี่ยมชมกรมสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- VAT SBT STD ภาษีแปลก ๆ  ที่ตองรู  

    

   - โตวาที สรรพากร...ใหญคับซอยจริงหรือ/ตอบคําถามภาษี     
   2.4 จัดกิจกรรม Business Practice Sharing (การถายทอด

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพจากบุคคลที่มีชื่อเสียง) ผลที่ได
คือ ทําใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น 
และนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษและ 
การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตัวเอง 

    

   สํานักวิชาศิลปศาสตร     
   2.5 จัดกิจกรรมเรียนรูจริง (Mastery Learning) เชน การติว

ขอสอบ สอนเสริม  เปนตน  ไดจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษ
โดยการเรียนรูดวยตนเอง  มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ENG-108  
 

  10,000  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   เขารวม จํานวน 445 คน  ใหนักศึกษาจัดกิจกรรม Health Fair  และ
นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพเปนภาษาอังกฤษ มีคณะกรรมการ
ประเมินผลความสามารถของนักศึกษาในแตละกลุม เพื่อคัดเลือกผูที่มี
ผลงานดีเดนในการจัด Health Exhibit และนักศึกษาที่พูดภาษาอังกฤษ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพดีเดน 

    

   2.6 เตรียมความพรอมสูสหกิจศึกษาและการกาวสูอาชีพ เชน 
ศึกษาความตองการนักศึกษา/จัดอบรมเพิ่มเติม  เปนตน  ไดจัด
กิจกรรมดังนี้ 

   
 
 

 

   2.6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ มี
ผูเขารวม จํานวน 28 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 25 คน 
บุคลากร จํานวน 2 คน อาจารย จํานวน 1 คน  โดยไดอบรมทักษะ 
เชิ งวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึ กษาในการปฏิบั ติ 
สหกิจศึกษา ในงานดานการบริการ และการทองเที่ยวในหัวขอการ
ให บริ การด วยใจ  ซึ่ งทํ าให นั กศึ กษาที่ เข าร วมเกิ ดความรู 
ความตระหนักในการเตรียมความพรอมสูการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการในอนาคต 

  838 
 

 

   2.6.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ  
มีผูเขารวม จํานวน 103 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 96 คน 
อาจารย จํานวน 4 คน บุคลากร จํานวน 2 คน วิทยากร จํานวน 1 คน  
ซึ่งวิทยากรไดใหความรูในดานการเขียนบทความสารคดี การแปล และ
การรายงานขาว  พรอมทั้งใหผู เขารวมไดเรียนรูคําศัพท รูปแบบ
ภาษาอังกฤษจากขาวปจจุบัน  ชมภาพการผลิตรายการสารคดี และ
เขาใจองคประกอบกวาง ๆ ของงานสารคดี และรวมอภิปราย  โดย
วิทยากรจะใหคําแนะนําในสวนที่เกี่ยวของ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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จายจริง * รอยละ 

   2.6.3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนขาว สารคดีและ
บทความวิชาการ  มีผูเขารวม จํานวน 23 คน ประกอบดวยนักศึกษา 
จํานวน 21 คน อาจารย จํานวน 2 คน  โดยไดนํานักศึกษาลงพื้นที่ 
เพื่อฝกการสํารวจและเก็บขอมูลตามประเด็นที่ ไดรับมอบหมาย 
ตามระยะเวลาที่กําหนด  และใหนักศึกษารายงานผลการเก็บขอมูล 
 

  7,620 
 

 

   ตออาจารยผูสอนเพื่อใหขอเสนอแนะ  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการลงพื้นที่
แลวนักศึกษาจะตองเขียนรายงานจากขอมูลที่ไดและเตรียมพรอม
สําหรับการนําเสนอในชั้นเรียนตอไป 

    

   2.6.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกเชิงวัฒนธรรม
สําหรับอาเซียน  มีผูเขารวม จํานวน 35 คน  ประกอบดวยนักศึกษา 
จํานวน 34 คน อาจารย จํานวน 1 คน  พานักศึกษาไปลงพื้นที่ 
ในสถานที่สําคัญ  ๆไดแก ศาลเจาเทพนาจา สวนสาธารณะหาดใหญ 
วัดฉื่ อฉาง วัดถาวร มหาปญญาวิทยาลัย ซึ่ งแตละแหงต างม ี
ความนาสนใจในเชิงสถาปตยกรรม การจัดการพื้นที่ และการดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ  โดยใหผูเขารวมไดรับฟงการ
บรรยายจากวิทยากรซักถามขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา 
 

  12,340 
 
 
 
 

 

   และขอมูลการดํ าเนินงานของสถานที่ ในปจจุบัน  ฝกให เรียนรู 
วิธีสังเกตการณและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มา 
เยี่ยมชมสถานที่  รวมถึงแนะนําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักทองเที่ยว โดยมีกระบวนการนําเสนอและหารือถึงปญหาและ
อุปสรรคของการทํางานภาคสนามในระหวางที่ยังอยูในพื้นที่ดวย 
นอกจากน้ีหลังกลับจากพื้นที่แลวยังมีกระบวนการนําเสนอผลงาน
รวมกับนักศึกษาในรายวิชาอื่น และการทํารายงานสงในรายวิชาดวย 

   
 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   2.6.5 กิจกรรมอบรมเสริมความรู  ทักษะ สูสหกิจศึกษา   
มีผูเขารวม จํานวน 95 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 87 คน 
อาจารย จํานวน 4 คน บุคลากร จํานวน 1 คน วิทยากร จํานวน 3 คน  
เปนการอบรมใหความรูกับนักศึกษาที่เตรียมออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ในเรื่องการเขียนรายงาน  หนังสือราชการ  บันทึกขอความ  และการพัฒนา
บุคลิกภาพ ซ่ึงนักศึกษาใหความสนใจ  มีความกระตือรือรนในการ 
 

  25,283.10 
 

 

   เรียนรูและฝกปฏิบัติ  และสามารถนําไปใชประโยชนในการออกปฏิบัติ
สหกิจได 

    

   2.7 จัดกิจกรรมเรียนรูจากประสบการณ เชน การทัศนศึกษา  
ลงพื้นที่ภาคสนาม ดูงาน ประกวดแขงขันการรวมงานทางวิชาการ  
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  เปนตน  ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.7.1 กิจกรรม English Teaching for Community โดยการ
ใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่
ใกลเคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผูเขารวม จํานวน  159 คน 

   
 
 

19,500 
 

 

   2.7.2 กิจกรรมดูงานการเมืองการปกครองของหลักสูตร
รัฐศาสตร โดยในรายวิชา POL-416 การบริหารจัดการองคกร ชุมชน 

และประชาชน ไดพานักศึกษาลงพื้นที่ดูงาน  3 ครั้ง 

  
 

900 
 
 

 

   - ครั้ งที่  1 กิจกรรมจัดทํ า ฝายมีชีวิต คลองทาดี  
ที่บานนาปา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวม จํานวน 
28 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 27 คน อาจารย จํานวน 1 คน 
โดยนักศึกษาไดเรียนรูจากคณะทํางานสรางฝายมีชีวิต สามารถนําความรู
และประสบการณที่ไดจากนอกหองเรียนใชวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 
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เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   - ครั้งที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูพื้นที่จริง ณ สี่แยก 
ควนหนองหงส อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู เขารวม 
จํานวน 31 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 29 คน อาจารย 
จํานวน 2 คน โดยนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลและสังเกตการณ
การชุมนุมของชาวสวนยางที่ประทวงเรียกรองจากรัฐบาลกรณีราคายาง
ตกต่ํา นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงจากเหตุการณและ
สามารถนํามาประยุกตและวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 

    

   - ครั้งที่ 3 เรียนรูพื้นที่จริงการชุมนุมเพื่อเรียกรอง 
ตอรัฐบาลของคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 
ใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
(กปปส.) ณ ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร  มีผูเขารวม จํานวน 21 คน 
ประกอบดวยนักศึกษา จํานวน 19 คน อาจารย จํ านวน 1 คน 
บุคลากร จํานวน 1 คน ซึ่งนักศึกษาไดเรียนรูศึกษาขอมูลจากพื้นที่จริง 

    

   2.7.3 กิจกรรม Workshop เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
ครั้ งที่  1  มีผู เขารวม จํานวน 128 คน ประกอบดวย นักศึกษา 

จํานวน 120 คน อาจารย จํานวน 8 คน  ซ ึ่งบรรยายพิเศษในหัวขอ 
The Thai Development Experience in ASEAN Context  และ
บรรยายพิเศษในรายวิชา SEA-602 กรอบคิดเชิงทฤษฎีอาณาบริเวณศึกษา 

ซึ่งนักศึกษาใหความสนใจเขาฟงและรวมแสดงความคิดเห็นซักถาม 
ขอสงสัย 

  6,000  

   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     
   2.8 เตรียมความพรอมสูรั้วเกษตรวลัยลักษณ  โดยจัดกิจกรรม

ดํานาปลูกขาว ในชวงการจัดงานวลัยลักษณเกษตรแฟร 57 ซึ่งได 
 

  37,339  
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เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   ประกวดแข งขั นดํ านา  มีนั กศึกษาเข าร วมกิจกรรม 50 คน 
บุคคลภายนอก 20 คน 

    

   2.9 พี่ติวนอง ดําเนินการแลวโดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร      
   2.10 พัฒนาทักษะผูประกอบการธุรกิจเกษตร  โดยจัดอบรม 

แผนธุรกิจ  ใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงแผนธุรกิจเขาประกวด 
และพานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ณ คาเมรอนไฮแลนด ประเทศ
มาเลเซีย  

  110,670  

   2.11 ประสบการณพี่เพื่อนอง  โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ใหกับ
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานเขาวัง ตําบลหินตก             
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเปนนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียน ครู และผูปกครองเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 120 คน นักศึกษาและบุคลากรสํานักวิชา ฯ จํานวน 99 คน 

  16,177  

   2.12 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา  เชิญผูอํานวยการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มาใหความรู เกี่ยวกับ 
การปรับตัวกาวสูการทํางาน  ทัศนคติ และแนวคิดในการทํางาน   
แนวทางการหางาน และการทํางานใหประสบความสําเร็จ  

  20,000  

   2.13 พบนักศึกษา 3 ครั้ ง โดยครั้ งที่  1 มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 105 คน  ครั้งที่ 2 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 131 คน และครั้งที่ 3  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 
120 คน 

  10,600  

   2.14 โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 (1st Regional 

Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and  
 

  30,400  
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   Technology : RUCA I)  โดยนําเสนอผลงานทางวิชาการ ฟงการ
บรรยายพิเศษจากวิทยากร  และทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ณ คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  และมีนักศึกษาวิชาเอกประมงไดรับรางวัลนําเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอรยอดเยี่ยม 

    

   2.15 โครงการการแขงขันงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการประมง 
ระดับปริญญาตรี  ไดนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการประมง  
 

  30,640  

   ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบโปสเตอร 
(Poster Presentation) ในงานสัมมนาวิชาการการประมง ครั้งที่ 9   
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซึ่งมีนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร 
และวิชาเอกประมง ไดรับรางวัลนําเสนองานวิจัยดีเดนและรางวัลชมเชย
ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

    

   2.16 แข งขันตอบปญหาทางวิชาการด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร  โดยมีนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร  เขารวม
การแขงขันตอบปญหาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
ณ ศูนยนิทรรศการ  และการประชุมไบเทค บางนา 

  14,995  

   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร     
   2.17 จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะพื้นฐานและทักษะภาษาเพื่อการ

พัฒนากอนออกสหกิจศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
ภาษาอังกฤษกอนการสหกิจศึกษา ใหกับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ ชั้นปที่ 4 จํานวน 30 คน 

    

   2.18 กิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการคิด และการคิดเชิงตรรกะ
อยางมีเหตุมีผล  โดยไดจัดกิจกรรมคายวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 



 
167 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
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   เพื่อพัฒนาทักษะดานกระบวนการคิด การปรับตัว ทักษะวิชาชีพและ
เสริมสรางความสัมพันธ ในหลักสูตร ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่  1 
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ จํานวน  42 คน 

    

   2.19 กิจกรรมคายวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากรเพื่อพัฒนา
ทักษะดานกระบวนการคิด  การปรับตัว  ทักษะวิชาชีพ  และเสริมสราง
ความสัมพันธในหลักสูตร สําหรับ 7 หลักสูตร  ไดดําเนินการดังนี้ 

    

   2.19.1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  จัดกิจกรรม
คายวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร เพื่อพัฒนาทักษะดานกระบวนการคิด 
/ทักษะวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนความพรอมทางดานการเรียน ใหกับ
นั กศึ กษา ชั้ นป ที่  1 ของสํ านั กวิ ชา ฯ มี นั กศึ กษาเข าร วม  
จํานวน 208 คน 

2.19.2 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา จัดกิจกรรม New Chip 
on Board  ณ อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช        
มีนักศึกษาเขารวม จํานวน 85 คน 

    

   2.19.3 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร จัดกิจกรรม
เสริ มสร างความสัมพันธ ในหลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิ วเตอร  
ณ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ นครศรีธรรมราช และเขาพลายดํา  
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางรุนพี่
รุนนอง เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา นักวิชาการ และ
คณาจารย  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 80 คน 

    

   2.19.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและการปรับตัวการใชชีวิต เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 

    

   และมีจิตสาธารณะในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคณาจารย 
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   และนักศึกษาเขารวม จํานวน 60 คน  ซึ่งกิจกรรมชวงเชามีการทําบุญ
ที่ วัดและมัสยิด ในอําเภอทาศาลา และมีกิจกรรมช วงบ ายที่ 
วัดพระมหาธาตุ 

    

   สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร     
   2.20 จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรคา ศึกษิต  

โดยหลักสูตร IT และ SWE  พานักศึกษา จํานวน 84 คน เขารวมโครงการ
การแขงขัน กีฬา ITM ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
และมีอาจารยและบุคลากร จํานวน 7 คน เปนผูดูแลนักศึกษา 

  5,000  

   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     
   2 .21  จั ด นิ ทร ร ศการ แสด งผล ง านนักศึ กษาส าข า

สถาปตยกรรมศาสตร ฯ  เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียน 
การสอนและเผยแพรผลงานนักศึกษา ในรอบปการศึกษา 2556  
ใหวงการวิชาชีพในภาคใต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นักเรียนและ
บุคคลที่สนใจ  รวมทั้ งเผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารย 
ของสํานักวิชาในดานการบริการวิชาการและวิจัย และการจัด
นิทรรศการประชาสัมพั นธหลั กสู ตรนอกสถานที่ ด วย  โดย 
มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

    

   2.21.1 นิทรรศการสถาปนิกทักษิณ 57  สถานที่จัดงาน 
คือ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ 

    

   2.21.2 นิทรรศการเสวนาคณบดี เปนการเผยแพร
ผลงานของนักศึกษาและคณาจารยภายในสํานักวิชา เพื่อนําเสนอตอ
บุคลากรของสํานักวิชาและหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.21.3 นิทรรศการ การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่ 
CORE ZONE วัดพระธาตุวรวิหาร เตรียมการเพื่อเขาสูมรดกโลก   
นิทรรศการที่จัดรวมในวาระงานวลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 6 

    

   2.21.4 นิทรรศการประชาสัมพันธหลักสูตรในงาน
เกษตรแฟร 2014 

    

   ผลการประเมินโครงการ                              
1) กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามเปาหมาย โดย

นักศึกษา ชั้นปที่  1 ถึ ง 5 คณาจารยและผูสนใจจากภายนอก 
ทําแบบสอบถามไดบรรลุวัตถุประสงค และรวบรวมใหขอเสนอแนะ
โครงการนี้ในปถัดไป 

    

   2) ระดับคะแนนความพึงพอใจจากผูรวมโครงการอยูที่ 
4.36 จากคะแนนเต็ม 5 

    

   2.22 ศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนและความงามในงาน
สถาปตยกรรมไทย  เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับรายวิชา ARC-
223 สถาปตยกรรมไทย และรายวิชา ARC-251 วิวัฒนาการ

ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม โดยเดินทางทัศนศึกษาตาม
โบราณสถานที่สําคัญตาง ๆ และศึกษาวิถีชุมชนที่จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดกําแพงเพชร  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น จํานวน 19 คน ซึ่งไดรับการประเมินระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70  

  55,240  

   2.23 จัดคายอาสา เพื่อพัฒนาวัดในชนบท มีผู เขารวม 
จํานวน 75 คน โดยนักศึกษาไดมีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวบาน
และไดรวมกันพัฒนาวัดในชนบทใหมีทัศนียภาพและอาคาร 
 

    

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   พรอมที่จะประกอบพิธีทางศาสนาไดดีมากขึ้น และทําให
นักศึกษารูจักการแกปญหา นําความรูที่ ไดจากหองเรียนสู 
การฝกปฏิบัติจริงในสังคม และสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 
ใหเปนบัณฑิตที่เกงและดีออกสูสังคม 

    

   2.24 ฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ไดดําเนินการดังนี้ 
2.24.1 ภาควิชาสถาปตยกรรม ไดนิเทศนักศึกษา 11 ครั้ง   

   
45,718.04 

 

   2.24.2 ภาควิชาออกแบบ ไดดําเนินการนิเทศนักศึกษา 4 ครั้ง   34,592.60  
   ผลที่ไดรับคือ นักศึกษาไดรับประสบการณทางวิชาชีพ

จากการออกฝกงานในสถานที่จริง  และสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 
ไดนําขอเสนอแนะจากสถานประกอบการมาปรับปรุงพัฒนา 
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
มากยิ่งขึ้น 

    

   2.25 จัดกิจกรรมสมาคมศิษยเกาสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยไดติดตอ
ประสานงานระหวางสํานักวิชาและศิษยเกาเพื่อจัดกิจกรรม 
อันเปนประโยชนทางดานการศึกษาในปการศึกษา 2557  
มีผู เขารวม จํานวน 30 คน และทางสมาคมศิษยเกาไดจัด
กิจกรรมมอบรางวัลใหแกนักศึกษารุนปจจุบันที่เปนแบบอยางที่ดี
ในการรวมกิจกรรมตาง  ๆของสํานักวิชาอยางสม่ําเสมอ จํานวน 5 คน 

    

   2.26 จัดกิจกรรมสหกรณนักศึกษาสถาปตย  โดยไดเริ่ม
ดําเนินงานขายเครื่องเขียนอยางเปนทางการแลว 

    

   2.27 จัดกิจกรรม Street Art ครั้งที่ 3 เพื่อหารายไดสมทบทุน
ออกคายอาสาพัฒนาชนบท มีผูเขารวม จํานวน 300 คน โดย 
 

  9,273  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   ผลที่ไดคือ ทําใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน มีจิตสาธารณะ 
ฝกความสามัคคีของนักศึกษา และจากกิจกรรมครั้งนี้ทําให
นักศึกษาสามารถแกไขปญหา นําความรูที่ไดเรียนมาสูการคิด
และปฏิบัติงานจริง และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่เกงและดีออกสูสังคม 

    

   2.28 จัดละครสถาปตย มีผูเขารวม จํานวน 75 คน เปนการ
ฝกการทํางานที่หลากหลายใหกับนักศึกษา  เชน การตัดชุดการแสดง 
การซอมการแสดง เปนตน  นับวาเปนการนําความรูจากหองเรียนมาใช 
เพื่อเปนการแสดงออกถึงสาขาที่เรียนเปนอยางยิ่ง และเปนการ
รวมแรงรวมใจการปฏิบัติงานตาง ๆ จนไดรับความสําเร็จ 

  10,050  

   2.29 แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพระหวางบัณฑิต
และนักศึกษา มีผู เขารวม จํานวน 221 คน ประกอบดวย
นักศึกษาจํานวน  ๑๘๑  คน  และบัณฑิต จํานวน  40 คน ซึ่ง
กิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นเพื่อการแบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํางานเปนสถาปนิกของบัณฑิตที่ จบใหม  เพื่อให
นักศึกษารุนนองที่ยังคงศึกษาอยูไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูวงการวิชาชีพสถาปตยกรรม  เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป
จากรั้วมหาวิทยาลัย  และเปนการรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ที่มาเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น   

  23,100  

   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     
   2.30 เสริมหลักสูตรดานวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
พยาบาล 

  68,883  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร     
   2.31 พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย  

ไดดําเนินการในกิจกรรมดังนี้ 
    

   2.31.1 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย  บําเพ็ญ
ประโยชน โดยนําสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทยรวมกันรับบริจาค
เงินสมทบทุนสรางรถบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล และกิ่งกาชาดทุงสง   

    

   2.31.2 จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย เพื่อ
เรียนรูการเขียนโครงการ  กระบวนการ PDCA  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีผูเขารวม จํานวน 18 คน 

    

   2.32 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาหลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดลอม  ไดดําเนินการดังนี้ 

    

   2.32.1 ใหความรูดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษาใน
โครงการผานทางเครือขายสังคมออนไลน  เชน Facebook เปนตน  
ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 

2.32.2 จัดกิจกรรมใหความรูและพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษผานกิจกรรมสันทนาการ มีนักศึกษาในโครงการเขารวม
กิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
ในโครงการทั้งหมด 

2.32.3 การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ใหกับตัวแทน
นักศึกษาที่จะไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร ในโครงการเปดโลก
ทางอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการกาวสูสากล  จํานวน 55 คน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.33 จิตตปญญามุงสูวิชาชีพกายภาพบําบัด  ดําเนินการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 1 จํานวน 70 คน 
เรียบรอยแลว  โดยมีคะแนนประเมินความพึงพอใจ 4.74 

  23,000  

   2.34 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรกายภาพบําบัด  
มีผูเขารวม จํานวน 201 คน 

  4,000  

   2.35 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาศึกษา ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 จํานวน 2 คน 

    

   2.36 สานสัมพันธนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณกับสหพันธนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย  
โดยนักศึกษา จํานวน 97 คน  ไดเขารวมกิจกรรม  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กิจกรรมตาง ๆ เชน การเลนเกม การเลนกีฬาฮาเฮ การประกวดของ
มหาวิทยาลัย การประกวดดาวเดือน การประกวดการออกแบบแฟชั่น
รักษสิ่งแวดลอม  เปนตน  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดทําพิธีรับ
มอบธง เปนเจาภาพครั้งตอไป 

    

        2.37 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่   ไดจัดกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพปอดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 40 คน  

    

   สํานักวิชาแพทยศาสตร     
   2.38 พัฒนาวิชาการสําหรับบัณฑิตแพทย  มีผูเขารวมโครงการ

เปนนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 1 ถึง 7  คณาจารยภายในและภายนอก จํานวน 
311 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.8 

  80,000  

   2.39 จัดโครงการ Knowledge Management  Club  จํานวน 8 ครั้ง  
มี ผู เข าร วมทั้ งสิ้ น จํ านวน 32 คน ผลประเมิ นความพึ งพอใจ 
ในภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 8 ครั้ง อยูในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน  4.80 

  18,064  

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   สํานักวิชาเภสัชศาสตร     
   2.40 กิจกรรมเสริมความรูพื้นฐานและพื้นฐานวิชาชีพ  

สํานักวิชาเภสัชศาสตรไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

    

   1) ประชุมเตรียมความพรอม สอบเสมือนจริงภาคความรู 
และภาคปฏิบัติ 

2) จัดทบทวนความรูทางเภสัชกรรม  

    

   3) จัดทบทวนความรูดานปฏิบัติการ  
4) จัดส งคณาจารย ร วม เป นกรรมการจัดสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ณ สนามสอบคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดหา
หนังสือ และสารเคมีที่จะใชเตรียมความพรอมในชวงถัดไป 

    

   เนื่องจากในป 2557 เปนชวงรอยตอของหลักสูตร 5 ป  
และหลักสูตร 6 ป  จึงไมมีนักศึกษาเขาสอบใบประกอบวิชาชีพ
ในปการศึกษาน้ี (มีเพียงนักศึกษาตกรุน (รหัส 52) จํานวน 2 คน 
เขาสอบปรากฏวาผานการสอบ ฯ ในรอบแรก 1 คน) 

    

3.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 6 3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

80,200  15,898 19.82 

   3.1 พัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีและมีปญญา  ไดจัดกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาพยาบาล  โดยมีผูเขารวมดังนี้ 1) นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปที่  1 จํานวน 90 คน 2) นักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปที่ 2 จํานวน 69 คน และ 3) อาจารยประจําสํานักวิชา ฯ 
จํานวน 5 คน 

  10,000  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณะสุขศาสตร     
   3.2 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมนักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร  ดําเนินการเปนเวลา 3 วัน  มีผูเขารวม
จํานวน 698 คน 

    

   3.3 กระดานความดี   จัดซื้ออุปกรณและติดตั้งกระดานความดี 
ณ อาคารวิชาการ 8 ชั้น 1 แตยังไมได เผยแพร เน่ืองจากปดภาค
การศึกษา 

    

   3.4 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทางศาสนา  โดย
จัดกิจกรรมวันมาฆบู ชาที่ วั ดท าสู ง อํ าเภอท าศาลา จั งหวัด
นครศรีธรรมราช  มีผูเขารวม จํานวน 30 คน 

    

   3.5 ทําบุญอาจารยใหญ  รวมงานพระราชทานเพลิงศพที่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูเขารวม จํานวน 38 คน 

  1,200  

   3.6 ส ง เสริ มการ เขาร วมพิธี กรรมทางศาสนา  โดย 
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดวัด ถวายภัตตาหาร 
ชุดสังฆทาน และทําบุญอุทิศสวนกุศล มีผูเขารวม จํานวน 51 คน 

  4,698  

3.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมวิจัย/บริการ
วิชาการที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

- 10 4. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมนักศกึษา 
สํานักวิชาศิลปศาสตร 

260,000  125,997.60 48.46 

3.6 รอยละของรายวิชาทุกหลักสูตรที่
บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือกิจกรรมนักศึกษา 

- 8     

  4.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมในรายวิชา 
(กลุมวิชา SOC, HUM, SRE, ENG-GE, THA-GA)   

    

   4.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ดานสังคมศาสตร โดยมีวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหัวขอ 
วัฒนธรรมบันเทิงในสังคมไทย (Pop Culture in Thai Society)  ม ี
 

  3,609  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 



 
176 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   นักศึกษาเขารวม จํานวน 286 คน นักศึกษาไดรับความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมบันเทิ งของโลกที่สงผลตอ
วัฒนธรรมไทย นักศึกษาสามารถวิเคราะหปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมรวมสมัย 

    

   4.1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ดานสังคมศาสตร  ไดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 4 ครั้ง 
โดยมีผูเขารวมดังนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา SOC-110 จํานวน 

310 คน HUM-105 และ HUM-101 จํานวน 330 คน  อาจารย 

จํานวน 1 คน วิทยากร จํานวน 4 คน  ไดจัดบรรยายพิเศษ 4 ครั้ง  
คือ ครั้งที่ 1 หัวขอ ชีวิตแบบอินดี้ อินดี้ในเอเชีย  ครั้งที่ 2 หัวขอ  
การสื่อสารที่สรางความขัดแขง และอคติ หรือ Hate Speech ครั้งที่ 3 
หัวขอ  การพัฒนาจิต พัฒนาความคิดใชชีวิตอยางเปนสุข  ครั้งที่ 4 
หัวขอ ชีวิตที่หางบาน : การใชชีวิตและการปรับตั วในตางแดน 
 ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมไดพัฒนาทักษะการเรียนรู และไดรับความรู
เพิ่มเติมจากวิทยากร สามารถสรางแรงจูงใจเพื่อพัฒนาความคิด 
อันนําไปสูเปาหมายของการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน 

  22,252.50  

   4.1.3 จัดกิจกรรม Heart Work Festival ในภาคการศึกษาที่ 
2/2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา HUM-106 เขารวม 

จํานวน 286 คน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสรางสรรคงานศิลปะตามที่ตน
สนใจ โดยแบงเปนประเภท หนังสั้น วรรณกรรม ภาพถาย งานประดิษฐ 
ทัศนศิลป ไดจัดงาน Street Festival of the Arts & Crafts เพื่อแสดง
ผลงานนักศึกษา ทําใหนักศึกษาเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง
ในการสรางสรรคงานศิลปะ และสรางบรรยากาศประชาคมแหง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  8,000  

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   4.1.4 จัดกิจกรรม Heart Work Festival ในภาคการศึกษาที่ 
3/2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา HUM-106 จํานวน 

200 คน และรายวิชา HUM-101 จํานวน 34 คน เขารวมกิจกรรม  

โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรผลงานศิลปะของนักศึกษา โดยแบงเปน 
 

  4,629  

   ประเภทตามกลุมความสนใจ ซึ่งประกอบดวย หนังสั้น การแสดงละคร 
วรรณกรรม งานประดิษฐ ภาพถาย  โดยการจัดงาน Treet Festival of 
the Arts & Crafts III ทําใหนักศึกษามีความตระหนักในคุณคางานศิลปะ 

    

   4.1.5 จัดกิจกรรมบรรยายพิ เศษรายวิชา HUM-106   

มีผูเขารวม จํานวน 85  คน ประกอบดวยนักศึกษา จํานวน 82 คน 
อาจารย จํานวน 1 คน วิทยากร จํานวน 2 คน  โดยจัดกิจกรรม  
เพลงเกามาเลาใหม  ซึ่งวิทยากรไดใหความรูดานประวัติการแตงเพลง
ไทยสากลและไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษาไดคัดเลือกเพลง 
ที่ตนรูจักในอดีต มาจัดทําเปน Music Program เพื่อบูรณาการในการ
แสดงดนตรีของนักศึกษาในโครงงานรายวิชา HUM-106  และ 

จัดกิจกรรม Low-cost Cosplay   โดยวิทยากรใหความรูและแนวคิด
ดานการออกแบบเครื่องแตงกายในลักษณะ Low-cost Cosplay  
ที่เปนการใชตนทุนการผลิตต่ําเปนสําคัญ และไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อใหนักศึกษาแตละกลุมไดทดลองทําเครื่องแต งกาย เพื่ อให 
นักศึกษาไดมีประสบการณในการจัดเตรียมโครงการรายวิชา HUM-106 

  15,934.10  

   4.1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักศึกษา
รายวิชา SRE-100  ภาคการศึกษาที่ 3/2556  มีนักศึกษาเขารวม

จํานวน 500 คน  โดยไดทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา 
 

 

  6,500  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   ดวยการแขงขันวิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร และมอบรางวัลใหกับ
นักศึกษาที่วิ่งเขาเสนชัยลําดับ 1 ถึง 10 แบงเปน ชาย 10 คน และ
หญิง 10 คน กิจกรรมนี้สงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ และสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกาย           

    

   4.1.7 จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายนักศึกษา
รายวิชา SRE-100 ภาคการศึกษาที่  1/2557 มีนักศึกษาเขารวม 

จํานวน 500 คน  โดยไดทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาดวย
การจัดวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกายระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 
รายละเอียดตามขอ 4.1.6 

  7,000  

   4.1.8 กิจกรรมบรรยายพิเศษรายวิชา THA-100  มีผูเขารวม 

จํานวน 580 คน ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 573 คน อาจารย 
จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 1 คน วิทยากร จํานวน 1 คน โดยได
จัดเสวนาในหัวขอ หนึ่งนักเขียนพบรอยนักอาน ตอน พันธุพื้นเมือง 
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจทักษะการอานโดยผาน
ประสบการณนักเขียนที่รวมเสวนา  และไดกําหนดใหนักศึกษา
แบงกลุม 12 กลุม เพื่อตั้งคําถามประเด็นตาง ๆ กิจกรรมนี้ทําให
นักศึกษาไดอานหนังสือนอกเวลาและสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 

  19,709  

   4.2 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : พหุวัฒนธรรม  ไดจัด
กิจกรรม Chinese Festival  มีผู เขารวม จํานวน 267 คน 
ประกอบดวย  นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน จํานวน 257 คน อาจารย
หลักสูตรภาษาจีน จํานวน 6 คน นักศึกษาจีนฝกงาน จํานวน 3 คน  
 

  8,364  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   นักวิชาการจีน จํานวน 1 คน มีวัตถุประสงคในการจัดเพื่อใหนักศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ประเพณี และศิลปะพื้นบานของจีน 
อยางลึกซ้ึงผานกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน กิจกรรมฝกรํามวยไทเก็ก  
การแขงขันแตงกายจีน กิจกรรมการหอเกี๊ยว กิจกรรมการแขงขัน 
เตะลูกขนไกจีน เปนตน กิจกรรมนี้สามารถสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางรุนพี่ รุนนอง และอาจารยกับศิษย 

    

   4.3 จัดกิจกรรม Learning How to Learn/ Think Work/ 
Live Together เชน การประชุม Workshop การเขียน
โครงการ การจัดคายวิชาการ การจัดคายพัฒนาทักษะ เชน  
การพัฒนาทักษะผูนํา การทํางานเปนทีม เปนตน  ไดจัด
กิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ จัดกิจกรรมคายอานเขียนเรียนกว ี
รุนเยาว-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 4  ณ ชายทะเลบานหนาทับ  
บานสระบัว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุทยานพฤกษศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผูเขารวม 67 คน ประกอบดวย นักศึกษา
หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ จํานวน 54 คน อาจารย จํานวน 5 คน 
วิทยากร จํานวน 3 คน ชาวบานในชุมชน จํานวน 5 คน  ไดจัด
กิจกรรมโดยการพานักศึกษาไปดูพื้นที่  และวิถีชีวิตชุมชนชายทะเล 
พูดคุยกับชาวบานในพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษามีขอมูลในการเขียนบทกวี
ที่ เกี่ยวของกับพื้นที่ที่ ไดศึกษา พรอมทั้งเชิญวิทยากรใหความรู 
ความคิด คําแนะนําในการเขียนบทกว ี

50,000  30,000  

3.7 จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

- 2 5. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม 

เปนโครงการที่รับผิดชอบโดยสวนกิจการนักศึกษา  ซึ่งไดดําเนิน
โครงการไปแลว  2 โครงการ ดังนี้ 

100,000  45,000 
 
 

 

45.00 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   5.1 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  บรรยายหัวขอ คุณธรรม  
วัยฝน  วัยฟน  จัดบรรยายใหกับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557   
มีผูเขารวม จํานวน  1,600 คน  มีวิทยากร จํานวน 2 ทาน  โดย 
มีวัตถุประสงคในการจัดโครงการเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาใหมรับรู
สถานการณปญหาดานคุณธรรม  จริยธรรม  ใหเกิดการตระหนักรู  
กระตุนเตือนใหเกิดสํานึกในตน 

  18,000 
 

 

   5.2 สงนักศึกษาเขารวมโครงการคายเยาวชน ทูตคุณธรรมนําไทย
สูอาเซียน (ครั้งที่  1)  ซึ่งจัดโดยศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)   
มีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 5 คน ไดรับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการเป น 1 ใน 10 ทีม ให เข าร วมกิจกรรม  
Showcase Draft   

  27,000  

   6. โครงการจัดตั้งหนวยทดสอบสมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม 
เปนโครงการที่รับผิดชอบโดยสวนกิจการนักศึกษา  ซึ่งไดดําเนิน

กิจกรรมไปแลว  2 กิจกรรม ดังนี้ 

100,000  38,500 
 

 

38.50 

   6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานศูนยคุณธรรม ณ ศูนยคุณธรรม
(องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กรุงเทพมหานคร  
มี ผู เข าร วม  จํ านวน 4  คน ซึ่ งผ ลที่ ได  คื อ  ได แนวทา ง 
การดําเนินการจัดตั้งศูนยทดสอบสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรม 
และเกิดเครือขายความรวมมือดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เปนผลใหมี โอกาสสงนักศึกษาเขาร วมอบรม 
คายเยาวชน ทูตคุณธรรม นําไทยสูอาเซียน 

  34,000  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

3.8 รอยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมผานเกณฑดวยคะแนน
รอยละ 60 ขึ้นไป 

 98 6.2 กิจกรรมจัด เก็บขอมูลแบบประเมินคุณลักษณะ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  ซึ่งไดจัดเก็บ
ขอมูลจากนักศึกษา 2 กลุม ไดแก 

6.2.1 บัณฑิตผู เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1,020 คน ผลประเมิน
พบวาบัณฑิตรอยละ 98 มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผานเกณฑดวยคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป 

6.2.2 นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557  ทุกสํานักวิชา 
จํานวน 1,300 คน อยูระหวางประมวลผล 

  4,500  

4. ชุดโครงการสรางเครือขายความ
รวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ 

  งบประมาณรวม 2,223,320 - 111,546.95 5.02 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   ชุดโครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ฯ      
4.1 จํานวนเครือขายภาคธุรกิจ เอกชน -  ประกอบดวย  11 + 1 โครงการยอย  ดังนี้     
4.2 จํานวนเครือขายชุมชน/อบต. อปท. -  1. โครงการ อุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป (Best 

Practice ระบบควบคุมการอบไมยางพาราแบบ อัตโนมัติ)  
ไดใชงานระบบควบคุมการอบไมยางพาราอัตโนมัติในการผลิต 
ไมยางพาราแปรรูปของบริษัท โดยสามารถลดตนทุนการผลิต  
ลดการสูญเสียของไม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

100,000    
4.3 จํานวนเครือขายสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศ 

-      

4.4 จํานวนโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ 

-      

ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใตตอนบน   2. โครงการ ชุมชนอินทรียวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตยั่งยืน  100,000    
4.5 จํานวนองคกร/ชุมชนที่มีสวนรวมใน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

-  3. โครงการ การเรียนรูและพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000 
 

   

4.6 จํานวน Active MOU ที่มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

-  4. โครงการ การบูรณาการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชนทองถิ่น 

50,000 
 

   

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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4.7 รอยละอาจารยที่ปฏิบัติงานสอนและ/หรือ
วิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก 

-  5. โครงการ ชุมชนชายฝงปกปองพื้นที่ความมั่นคงทาง
อาหาร  

100,000 
 

   

4.8 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไป
ปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับ 

-  6. โครงการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนชุมชนตนน้ํา
บานเขาวัง  

70,000 
 

   

สถาบันการศึกษา/องคกรภายนอก 
4.9 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
ผานกลไกความรวมมือของหุนสวนยุทธศาสตร 

 
- 

 7. โครงการ การพัฒนาองคความรูและเครือขายดูแล
และติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใชประโยชนจากพื้นที่
ปลูกปาชายเลน 

150,000    

   8. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชไสเดือนผลิตปุย
อินทรียจากขยะชุมชน 

100,000    

   ผลที่ไดจากการดําเนินโครงการที่ 2 ถึง 8 คือ ทําใหชุมชน 
มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เชน มีรายไดจากผลผลิตภัณฑ การทองเที่ยว 
การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบภูมิปญญาชุมชน การปกปอง
ความมั่นคงทางอาหาร เปนตน  ทําใหมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน รวมเปนหุนสวน 
ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมทางวิชาการรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
เชน การแสดงผลของกิจกรรมวิชาการและผลิตภัณฑชุมชนใน
แตละโครงการ ในงานวันเกษตรภาคใต มวล. ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  เปนตน  นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลและริเริ่ม
ความรวมมือในดานกิจกรรมวิชาการในหลายโครงการที่มีการ 
บูรณาการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานการเรียน
การสอนของนักศึกษา การวิจัยของอาจารยและการบริการ
วิชาการอยางตอเน่ืองที่เปนไปตามกรอบคิดของโครงการ ฯ 

    

   9. โครงการ การพัฒนาผูประกอบการหนวยบมเพาะ
ธุรกิจ WUSP กับ NPUS ประเทศไตหวัน 

80,000    

   10.โครงการ  ความร วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
สา ธ า รณ รั ฐ ป ระ ช าชน จี น  แ ล ะ ป ระ เ ท ศ ฟ ลิ ป ป น ส  

200,000    
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5 มหาวิทยาลัย ผูบริหารของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี ไดเดินทางไปสราง
ความรวมมือ และลงนามขอตกลงรวมกันที่จะแลกเปลี่ยนกิจกรรม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมกัน โดย 1) ลงนามในขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับ CLSU และ UPBL การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การทําวิจัยรวมกัน การจัดการศึกษา
รวมกัน  2) ลงนามในขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ CUPT 
และลงนามตอ MOU กับ CQU  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การทําวิจัยรวมกัน การจัดการศึกษา
รวมกัน  3) แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหาร 
คณาจารยที่รวมเดินทาง กับผูบริหารคณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ไปเยือน ซึ่งมีผลที่ทําใหมีกิจกรรมตอเนื่อง 
ในป 2558 ในดานความรวมมือการเรียนการสอน การวิจัย 
เชน 1) การสนับสนุนใหมีการไปศึกษาภาษาจีนระยะสั้น/ 
ระยะยาว  เขารวมกิจกรรม Summer Camp และ Winter 
Camp   2) การสนับสนุนใหบุคลากรระดับผูปฏิบัติทั้งสองฝาย
ไดเยา-เยือนซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะนําไปสู
การทํางานทางวิชาการรวมกัน  3) การสนับสนุนนักศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษา  ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได 
เข าศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฝายจีนและฟลิปปนส  เปนตน 
 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   11 .  ความร วมมื อกั บมหาวิท ยาลัย  Kogakuin 
ประเทศญี่ปุน (โครงการยอยเพิ่ม)  ไดเกิดความรวมมือแบบ
พันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย 
Kogakuin และชุมชนสระบัว ไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาจากสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและสิ่งแวดลอม นักศึกษาจากสํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร และการวิจั ยกับคณาจารยหลักสู ต ร
สิ่งแวดลอม  รวมถึงการบริการวิชาการ โดยในปที่ผานมา
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kogakuin จํานวน 12 คน และ
อาจารย จํานวน 1 คน ไดมารวมกิจกรรมกับอาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และจะมีกิจกรรมเชนนี้
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

    

   12. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจ
เอกชน ชุมชนและสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

1,223,320 
 

   

   12.1 การสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ/วิจัยกับมหาวิทยาลัยและองคกรในประเทศและ
ตางประเทศ 

    

   สํานักวิชาการจัดการ     
   12.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพและ

มาตรฐานระบบสหกิจศึกษาหรือประสบการณวิชาชีพ 
    

   1) จัดกิจกรรมสรางเครือขาย
ผูประกอบการและพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาทางการจัดการ   
ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการ  
 

 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   Work Besed Learning ในดานของบทเรียน ความรู ประสบการณ 
ปญหาและอุปสรรค โดยการใหขอมูลโดยตรงจากผูประกอบการ 
หัวหนางานที่ดูแลนักศึกษา นักศึกษา คณะทํางาน และคณาจารย   
ณ  อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

    

   2 )  จั ด กิ จ ก ร ร ม  Economics 
Network ไดสรางเครือขายและสรางความเขาใจกับสถานประกอบการ
ในพื้นที่ อําเภอเกาะสมุย และพื้นที่ จังหวัดภู เก็ต ใหมีความเขาใจ 
ในปรั ชญาของการสหกิ จศึ กษา และสร างความร วมมื อกั บ 
สาขาเศรษฐศาสตรในการผลิตบัณฑิต 

    

   3) จัดกิจกรรมเรียนรู โดยการ 
ใชการทํางานเปนฐาน (Work Based Learning)  โดยจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ เพื่ อให นักศึ กษาได เรียนรู จาก 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  โดยใชพื้นที่ อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพื้นที่นํารอง 

    

   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     
   12.1.2 รวมมือกับภาคเอกชนเพื่อการเรียน

การสอนสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมไดจัดกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท Anita Export Ltd. ผูผลิตสินคาผาไหม 
และของตกแตงบาน  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน  12 คน 

    

   12.1 .3 สร างเครือขายความร วมมือ
ทางการวิจัยและวิชาการกับตางประเทศ   จัดโครงการจัดสัมมนา
คณาจารย เพื่ อการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร ของสํ านั กวิ ชา 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ พ.ศ. 2558 ถึง 2560   
 

  63,520  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   โดยมี วั ตถุประสงค เพื่ อให คณาจารย ได มี ส วนร วมกันจัดทํ า 
แผนยุทธศาสตรของสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ซึ่งจะเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถทํา 
ความเขาใจในเรื่องแผนยุทธศาสตรของสํานักวิชา มีคณาจารยสํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตเขารวม  จํานวน 16 คน  ทําใหสํานักวิชา
มี (ราง) แผนยุทธศาสตรของสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและ 
การออกแบบที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560  และอยูในขั้นตอนการดําเนินการฉบับสมบูรณ 

    

   12.1.4 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพ   ดําเนินการดังนี้ 

1) เขารวมประชุมสามัญสภาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ แห งประเทศไทย ปที่  17   
มีผูเขารวม จํานวน 1 คน 

2) พานักศึกษา จํานวน 5 คน เขารวม
การแขงขันทักษะทางสถาปตยกรรม ในโครงการสัปดาหวิชาการและ
การแขงขันทักษะ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

   
 

6,560.80 
 

8,620 
 

 

   3) เขารวมจัดนิทรรศการผลงาน
นักศึ กษาด านวิ ชาชีพสถาป ตยกรรมในงานสถาปนิกทั กษิณ  
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม จํานวน 6 คน 

  6,621 
 

 

   4) พานักศึกษา จํานวน 5 คน เขารวม
การแขงขันทักษะทางสถาปตยกรรม ในงานสถาปนิกทั กษิณ  
จังหวัดสงขลา  

  6,360 
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   5) เขารวมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับปรุงเรือนไทยประเพณี เพื่อการอยูอาศัยยุคใหม ณ บานดาหลา  
ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวม 
จํานวน 1 คน 

  5,900 
 

 

   6) เข าร วมกิจกรรมสัมมนาเพื่ อ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนและแผนที่ 
ยานชุมชนเกา ในพื้นที่ภาคใต มีผูเขารวม จํานวน 60 คน 

  10,000 
 

 

 

   7) เขารับฟงการสัมมนาวิชาการและ
ชี้แจงหลักเกณฑการประกวดแบบบานจัดสรรอนุรักษพลังงานดีเดน  
ป 2557 ณ โรงแรมไดมอนพลาซา มีผูเขารวม จํานวน 6 คน 

  2,124 
 

 

 

   8) เขารวมประชุมสามัญสภาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ แหงประเทศไทย ปที่  18  
มีผูเขารวม จํานวน 5 คน 

  1,840.15  

   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร       
   12.1.5 พัฒนาและสรางเครือขายกับ

แหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล  สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางเครือขายความรวมมือกับแหลงฝก  โดยไดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน : บทบาทพยาบาล ความตองการพยาบาลของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  โดยมีตัวแทนกลุมการพยาบาล จากโรงพยาบาล 
ของรัฐและเอกชนเขารวม 
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5. ชุดโครงการพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 

  งบประมาณรวม 702,000 - 395,636.59 56.36 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
5.1 จํานวนอาจารยใหม(ไมเกิน 5 ป และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่ยื่นขอรับทุนวิจัย 
5 .2  งบ ปร ะ มาณ โค ร งกา ร วิ จั ย จ า ก
หนวยงานภายนอกตอจํานวนอาจารย 
5.3 จํานวนผลงานในวารสาร ISI/Scopus 
หรื อยื่ นขอจดทรัพย สินทางปญญาต อ
จํานวนอาจารย 
5.4 จํานวนอาจารยที่ยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
5.5 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการวิจัยของ
อาจารย 
5.6  จํานวนอาจารยที่ มีตํ าแหน งทาง
วิชาการ 
5.7 จํานวนกลุมวิจัย/นักวิจัยพี่เลี้ยง 
5.8  จํานวนโครงการวิจัยและบริ การ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใตตอนบน 

  1. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารย 
ที่ มี ตํ าแหน งทางวิ ชาการ  สํ านั กวิชาสหเวชศาสตร และ 
สาธารณสุขศาสตร  
     1.1 ไดดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสรางความเขมแข็ง
ดานการวิจัยใหทั้งอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ตั้งชุดคณะทํางานสวนกลางของสํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ  เพื่อ
รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานดานการวิจัยของสํานักวิชา 
สหเวชศาสตร ฯ  รวมกับสาขาวิชา  ดําเนินงานตามวงจร PDCA 
วางแผนกิจกรรม  เพื่อสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและ
คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  และดําเนินกิจกรรม  ไดแก  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยในหลักสูตรที่
ยังมีงานวิจัยจํานวนนอย  การพัฒนาระบบและกลไกสราง
แรงจูงใจในการทําวิจัย  โดยสรางเกณฑขั้นต่ําผลงานดานการวิจัย
ในการประเมินการปฏิบัติงานประจําป  มอบรางวัลงานวิจัย
ดีเดนแกอาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุมวิจัยและหนวยวิจัยขึ้นในสํานักวิชาสหเวชศาสตร ฯ นําไปสูผลผลิต 

1.2  จัดทํ าฐานขอมูลโจทยวิจัยและบริการวิชาการ   อบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการวิจัย 
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5.9  จํานวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่
มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

  2. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหม สํานักวิชาเภสัชศาสตร          
     2.1 ประชุมกลุมยอยเพื่อหาหัวขอวิจัยสําหรับการวิจัยทาง
เภสัชศาสตร 

    

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
5.10 จํานวนอาจารยใหม (ไมเกิน 5 ป 
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีผลงาน
เผยแพรในวารสาร ISI/Scopus/TCI 

       2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการและทําการวิจัยเบื้องตนรวมกับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 3 มีผูเขารวมกิจกรรมไดความรู
ดานการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนําไปพัฒนาเปนโครงรางการวิจัย
สําหรับการขอทุน 

    

   2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ Qualitative Methods in 
Primary Care Pharmacy Practice  เพื่อใหมีความรูเพิ่มขึ้น
สําหรับใชในการวิจัยดานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

    

   2.4 ประชุมสรางความรวมมือกับโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาหัวขอวิจัยดายเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

    

   2.5 ไดจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยทางเภสัชศาสตรและการพัฒนาศักยภาพ 
การวิจัยทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยไดผลผลิตในการพัฒนา
โจทยวิจัยตาง ๆ  

    

   2.5.1 การพัฒนาสูตรตํารับยาซิลเดนาฟล ซิเตรท ในรูป
ยาเม็ดโฟมแหง  การเพิ่มความสามารถการละลายน้ําของ 
ยาซิลเดนาฟล ซิเตรท โดยการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ
โปรตีนไฮโดรไลเซท 

    

   2.5.2 การพัฒนาสูตรตํารับครีมกันแดดจากสารสกัด 
รังไหม การเหนี่ยวนําใหเกิดเซลลเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทย
และศักยภาพของเซลลเพาะเลี้ยง 
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   2.5.3 การพัฒนาสูตรตํารับน้ํายาบวนปากจาก 
สารสกัดหมาก 

    

   2.5 .4  การศึ กษารู ปแบบของน้ํ า ในระบบที่ มี 
Poloxamer เปนสวนประกอบ 

    

   2.5.5 การพัฒนาสูตรตํารับไมโครอิมัลชั่นของ 
สารสกัดใบมันปู  

2.5.6 เขียน Manuscript หัวขอวิจัย : What are 
Pharmacist’s Expectation to Primary Care Pharmacy 
Service? : a preliminary study of normative expectation 
to primary care pharmacy service in public health 
system in Thailand Submit งานวิจัยนี้สงไปที่ “วารสารวิจัย
สุขภาพ” 

    

   3. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
      3.1 จัดกิจกรรมการศึกษาโจทยวิจัยจากสถานประกอบการทาง
ภาคใต  ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2557  
      3.2  จัดกิจกรรมกลยุทธการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางมีเปาหมาย 

3.3  ผศ.ดร.นคร กกแกว  เสนอผลงานทางวิชาการการวิจัยดาน
คมนาคมระบบราง  และดร. สุขุมา ชิตาภรณพันธุ ไดเขารวมสัมมนา
โครงการการศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการออกแบบและการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนขนาดใหญและการนํานํ้าเสีย
กลับมาใชภายในโครงการของการเคหะแหงชาติ : กรณีศึกษาเคหะ
ชุมชนบางพลี 
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แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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   4. โครงการเพิ่มศักยภาพของอาจารยเพื่อการแขงขันในระดับสากล 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร   
     การสนับสนุนใหอาจารย  โดยเฉพาะอาจารยใหมไดเขารวม
การฝกอบรมระยะสั้นประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการวิจัยและการสรางเครือขาย  โดยมีอาจารยทั้งใหมและเกา
เขารวมโครงการจํานวน 7 คน  ทําใหมีการสรางเครือขายการ
วิจัยรวมกันทั้งในและตางประเทศมากขึ้น 

    

   5. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   
     ไดดําเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ  1) ปฐมบท 
การทํางานวิจัยให  2) 24 hr. for a Research Proposal  

3) 24 hr. for a National Manuscript 4) 24 hr. for an 

International Manuscript  

    

   6. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
     ไดจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนางานเดิมในการสราง 
ความเขมแข็งทั้งสํานักวิชา 

    

   7. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยสําหรับคณาจารยและ
นักวิจัย สํานักวิชาแพทยศาสตร  
      7.1 ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงสูการพัฒนาโจทยวิจัยและ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการ
มากขึ้น  จํานวน 1 ครั้ง  มีผูเขารวมจํานวน 22 คน 

    

          7.2 จัดโครงการทบทวนวรรณกรรมทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐาน โดยมีจํานวนบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในจุลสาร
วิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 8 เรื่อง  มีผูเขารวม จํานวน 48 คน 
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   8. โครงการสงเสริมและพัฒนาหัวขอวิจัยสําหรับอาจารยใหม  
สํานักวิชาการจัดการ   
     ไมมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 

    

   9. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   
    9.1  จัดอบรมการใชงานโปรแกรม LaTex ใหอาจารย  ในการเตรียม
เอกสารภาษาไทย  มีผู เขารวมกิจกรรม 14 คน และขอเอกสาร 
ไปศึกษาดวยตนเอง 7 คน 

    

        9.2 ไดจัดกิจกรรมการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
การ พัฒนาโจทย วิ จั ยม าบร รยาย ให กับคณาจารย และ
บัณฑิตศึกษาที่มุงสูการสรางโจทยวิจัยและการเขียนบทความ
ทางวิชาการทางดานสารสนเทศศาสตรใหมากขึ้น 

    

   10. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ   สํานักวิชาศิลปศาสตร 

    

         10.1 จัดกิจกรรมทําใหเกิดผลผลิตโครงรางวิจัย 1) วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 2) วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน 

    

         10.2  ไดเตรียมการจัดตั้ง  “ศูนยการศึกษาภาษา วัฒนธรรม 
และสังคมอาเซียน” เพื่อสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูใหมเกี่ยวกับภูมิภาค
อาเซียน  ไดจัดประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2557 เพื่อให
อาจารยนําเสนอเคาโครงวิจัยและใหผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา ซึ่งม ี
ผูเสนอ จํานวน 15 คน  
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   10.3 วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน   
10.3.1 การศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนโดยใช

เทคนิคการสอนแบบเชิงรุก (Techniques of Active Learning) 
ในรายวิชา THA-100 

    

   10.3.2 การสร าง เครื่ องมือยิ งลูก เทนนิส  
“วลัยลักษณโมเดล” 

    

   10.3.3 หลักสูตร Coffee, Tea, Me & English     
   10.3.4 การใชภาษาไทยของนักศึกษามุสลิมจาก  

3 จังหวัดชายแดนภาคใตในบริบทชีวิตประจําวัน 
    

   10.3.5  คุณภาพการสอนของอาสาสมัครชาวจีนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

    

   10.4  วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน     
   10.4.1 “แรงงานพมากับการดําเนินชีวิตในสังคม

ภาคใต : กรณีศึกษาแรงงานพมาในจังหวัดนครศรีธรรมราช”  
โดยมีผูเขารวม 15 คน 

    

   10 .4 .2  การบริ หาร จัดการแรง งานพม า  : 
กรณีศึกษาอําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

    

   10.4.3  แม็กซเวเบอรกับความเปนการเมือง     
   10.4.4  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการ

สรางสันติภาพของผูหญิงในอาเซียน 
    

   10.4.5  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาวจีน 
ในมาเลเซีย 

    

   10 . 4 .6   ก า ร เ มื อ ง อิ น โ ด นี เ ซี ย ที่ ส ง ผ ลต อ
ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 
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   10.4.7  ศิลปะอิสลามที่ปรากฏรูปในสถานที่สําคัญ
ตางๆ ในมาเลเซียและภาคใตของไทย 

    

   10.4.8  วรรณกรรมและการใชภาษาอังกฤษของ
ชาวไทย  โครงสรางและวัฒนธรรมการใชภาษา 

    

   10.4.9 วรรณกรรมและบทกวีของนักเขียนไทย 
ที่ไดรับความสนใจจากกลุมคนในอาเซียน 

    

   10.4.10  ละครเวทีจากวรรณกรรมคลาสสิก 
ที่อธิบายถึงปรากฏการณและอิทธิพลหลังอาณานิคม     

นอกจากนี้  ไดมี การจัดประชุมเชิ งปฏิบัติ การ 
สถานการณ ความรูอาเซียนและทิศทางวิจัย 

    

   11. โครงการสรางความเขมแข็งนักวิจัยใหมและคณาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ   

จัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยใหม  เกิดแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยและยื่นขอรับทุนวิจัย  มีการพัฒนาหัวขอวิจัยที่มี
อยูของคณาจารยเขาสูการเขียนโครงการ (Proposal) เพื่อยื่น
ขอรับทุนวิจัย จํานวน 1 เรื่อง 

    

   12.  โครงการพัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการทํางานวิจัยและ
บริการวิขาการตอบสนองความตองการของสังคม (งบพัฒนา
วิชาการ) 

  83,832  

   สํานักวิชาศิลปศาสตร     
   12.1 จัดสัมมนา หัวขอ สังคมไทยภาคใตในบริบทการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองดานการวิจัยจากไทยและ 
เพื่อนบาน 

  43,500  
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   12.2  รวมเสวนาในหัวขอ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต : มุมมองดานการวิจัยเพื่อ
การรูเทาทัน  การมีสวนรวม  และปรับตัว 

    

   12.3   จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ
เรื่อง แนวทางการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

  10,437  

   12.4  กิจกรรมเสวนาในหัวขอ “ทําไมตองขอตําแหนง 
ทางวิชาการ” และมีการบรรยายในหัวขอ “ตองเตรียมการอยางไร   
ถาจะขอตําแหนงทางวิชาการ” และหัวขอ “คุณภาพงานที่จะใช 
ขอตําแหนงทางวิชาการ”  เปนการสงเสริมใหอาจารยมีการสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเตรียมตัวในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

    

   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
12.5 ดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการแกปญหาโรค

ไขเลือดออกอยางยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสุขของภาวะสมองเสื่อมใน
ผูสูงอายุที่รับการรักษา  ณ  แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลจิตเวชภาคใต 

    

   สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร     
   12.6 อบรมใหคณาจารย การใชงานโปรแกรม LaTeX   3,014  
   12.7 การจัดกิจกรรมฟงบรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลงานเพื่อเขา

สูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย” 
  10,875  

   12.8  กิจกรรมสัมมนา "Lunch Time Research Talk" จํานวน 
2 ครั้ ง และ ไดนําเสนอผลงานวิจัย 3 เรื่อง คือ 1) เรื่ อง  
“Performance Testing of 1sAll_Voting Algorithm Using Text 

Feature and Text with Title Feature of Web Page Classification” 
 

  2,199 
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   2) เรื่อง “Publishing Your Research” และ 3) “Model of Decision 
Making on Budget Planning in Water Resource Management 
Using AHP and Business Intelligence” 

    

   12.9 จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัด
การศึกษาขั้นสูงในประเทศญี่ปุนการวิจัยดาน Tourism ณ Informatics 
/Education Technology รวมถึงแนวทางวิจัยแบบสหวิทยาการ 

  10,070  

   12.10 จัดกิจกรรมบรรยาย “การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 
เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ” 

  3,737 
 

 

   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     
   12.11 จัดโครงการบริการวิชาการ ดานการสถาปตยกรรม  

และโครงการซอมบํารุงนิทรรศพัฒนาพื้นที่ลุมแมนํ้าปากพนัง 
    

6. ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรี 

  งบประมาณรวม 1,024,160 - 424,528.05 41.45 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร    

    
6.1 จํ านวนวิทยานิพนธที่ ไ ด รั บทุน
สนับสนุน 

      

6.2  จํานวนกิจกรรมสงเสริมการวิจัยใน
ระดับปริญญาตรี 

  1.1 จัดบรรยายนักศึ กษาปริญญาตรีชั้ นปที่  4 เรื่ อ ง  
เคล็ด(ไม)ลับในการทําโครงการวิจัยใหประสบความสําเร็จ   

    

6.3 จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานหรือ
แลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษา/องคกรใน
ประเทศกลุมอาเซียน 

  1.2  จัดอบรมทักษะและเทคนิคการทําวิจัยใหสําเร็จภายในเวลาที่
กําหนดใหแกนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาโครงงานวิจัย/วิทยานิพนธ 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   1.3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพื่อพัฒนาและเผยแพร
ผลงานวิจัย  ไดประชาสัมพันธงานประชุมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  ใหบัณฑิตศึกษาทราบ และสนับสนุนคาใชจายในการ
ไปนําเสนองานวิจัยของบัณฑิตศึกษา 

    
6.4 จํานวนผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
การเผยแพรในวารสาร 

      

6.5 จํานวนผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ       
การเผยแพรในการประชุมวิชาการ 
6.6 จํานวนผลงานวิจัยจากโครงงานปริญญา
ตรีที่ไดรับการเผยแพร/ จัดแสดง หรือไดรับ
รางวัล 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สํานักวิชาเภสัชศาสตร 

2.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําโครงงานปริญญาตรี  โดย
เริ่มตั้งแตจัดการอบรมการใชเครื่องมือวิจัย  จนถึงการตอยอด
งานวิจัยจากโครงงานเพื่อตีพิมพและนําไปใชประโยชน 

2.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Endnote กับการจัดการ
ดานบรรณานุกรมใหกับนักศึกษาชั้นปที่4 จํานวน 41 คน และไดฝก
ปฏิบัติการใชงานบรรณานุกรมกับงานวิจัยในระดับปริญญาตรี   
ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่งจากนักศึกษา 

    

6.7 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ       
6.8 จํานวน Citation ของบทความที่
ตี พิ มพ และ เ ผยแพร ใ นวารส ารร ะดั บ
นานาชาติ 

      

         2.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EndNote กับการจัดการดาน
บรรณานุกรม” เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรม
สําหรับงานวิจัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 41 คน และปที่ 4 
จํานวน 32 คน 

    

   2.4  การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  The 3rd 

Current  Drug  Development International Conference 2014   

ทําใหมีผลงานในการนําเสนอในที่ประชุม CDD2014 จํานวน 2 ชิ้น  

และไดรับรางวัลชนะเลิศในการนําเสนอโปสเตอรเรื่อง Analytical 
Method Validation for Determination of Sildenafil Citrate in 
Extemporaneous Preparation 
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   2.5  ทุนโครงงานวิจัย Miniproject ของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สํานักวิชาเภสัชศาสตร  ทําใหเกิดเปนจํานวนโครงงานของ
นักศึกษา 18 คนจํานวน 7  โครงงาน  และเกิดบทความเรื่อง Method 
Validation for Determination of Sildenafil Citrate in 
Extemporaneous Oral Suspension ได รั บการตีพิ มพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

    

   3. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร  

    

   3.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

    

   3.2 เขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

    

   4. โครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของนักศึกษาเพื่อการ
แขงขันในระดับสากล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

    

   4.1  ประกาศโจทยวิจัยมากกวา 15 เรื่องใหนักศึกษา
ปริญญาตรีทุกสํานักวิชาที่สนใจ  เขาฝกงานวิจัยกับศูนยวิจัย
ความเปนเลิศ/หนวยวิจัย  ในชวงปดภาคการศึกษาใหญ  ทําใหมี
นักศึกษา 9 คนจาก 2 สํานักวิชา  ทํางานวิจัย 2 ถึง 3 เดือน 
ใน 1 หนวยวิจัย และ  1 ศูนยวิจัยความเปนเลิศ 

    

   4.2   รวมวิจัยระยะสั้นและอบรมหลักสูตรระยะสั้น  และสัมมนา
วิชาการ  การพัฒนาหัวขอการวิจัย   
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   5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร   

    

   5.1  จัดประชุม วางแผนจัดการรายวิชาวิทยานิพนธรวมกับนักศึกษา
ปริญญาโท เชื่อมโยงตอดวยกิจกรรมนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
นักศึ กษาปริญญาโท ต อผู ทรงคุณวุฒิรั บเชิญ อีกทั้ งจัดกิ จกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู Research Mapping คณาจารยบัณฑิตศึกษา 

    

         5.2  สํานักวิชาฯ ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยจัดกิจกรรมใหนําเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและ
รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ  รวมทั้งติดตามความกาวหนา
วิทยานิพนธดังกลาว 

    

   6. โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

    

   6.1  จัดโครงการ 2 โครงการ คือ  1) ชุดโครงการสนับสนุนสงเสริม
ใหนักศึกษาเขารวม/แสดง/ประกวด/แขงขันกิจกรรมวิชาการระหวาง
สถาบันหรือระดับชาติ  หรือนานาชาติ   2)  โครงการนําเสนอผลงาน
ทางวิ ชาการระดั บปริ ญญาบัณฑิ ตด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่  1 (1st Regional Undergraduate 

Conference on Agricultural Sciences and Technology : RUCAI) 

    

   6.2  นําเสนอผลงานทางวิชาการ ฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 
และทั ศนศึ กษาเชิ ง วิ ชากา ร  ณ คณะสั ต วศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  โดยมีตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวม  15 คน 
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   7. โครงการทบทวนวรรณกรรมทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน สํานักวิชาแพทยศาสตร 

    

   อยู ระหว างดํ าเนิ นการจั ดโครงการทบทวนวรรณกรรม 
ดานวิทยาศาสตรการแพทย 

    

   8. โครงการสงเสริมการวิจัยในระดับปริญญาตรี สํานักวิชา 
การจัดการ 

    

   ไดจัดประชุมหารือรูปแบบโครงการ และประชาสัมพันธโครงการ
เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข าร วมโครงการและฝกฝนทักษะทาง 
ดานงานวิจัย  ใหนักศึกษาเขารวมเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ  
สรุปและประเมินผลโครงการตอไปตามกําหนดการในแผนโครงการ 

    

   9. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   

    

   9.1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง  แนวโนมงานวิจัยทางดาน 
IT ในประเทศไทย  มีนักศึกษาเขารวม จํานวน 120 คน 

    

   9.2 เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่ อง ระเบียบวิธีวิจัย ให
นักศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวน 80 คน 

    

   9.3 แตละหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาลงพื้นที่
ปฏิบัติการวิจัย  ตามโครงการวิจัย ที่ แตละหลักสูตรเสนอ 
หลังจากที่นักศึกษาอบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัยแลว  โดย 

    

   9.3.1 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จัดทํา
เรื่อง การวิเคราะหสารสนเทศโครงงาน นักศึกษาหลักสูตร 
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

    

   9.3.2 หลักสูตรนิ เทศศาสตร  จัดทํ าการสํารวจ 
คนทาศาลากับการเขาถึงระบบทีวีดิจิทัล 
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            9.3.3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ ใหนักศึกษาเขียน 
Proposal ของโครงงาน Animation Stop Motion เรื่อง ความทรงจํา 

    

   10. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี   สํานักวิชาศิลปศาสตร 

    

   10.1 จัดกิจกรรม “แนวทางและทิศทางการพัฒนาการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ดานอาณาบริเวณศึกษา” พัฒนาทักษะ
ในการเขียนโครงร างวิทยานิพนธ  สําหรับปริญญาตรีจัด
โครงการ “ไทยศึกษาบูรณาการ : ประสานศาสตร ประสมศิลป” 
และ อบรมการเขียนโครงงานแกนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา 

    

   10.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยมีผูเขารวม จํานวน 62 คน ประกอบดวย  นักศึกษา 
30 คน อาจารย 25 คน บุคลากร 7 คน ประกอบดวย  การจัด
กิจกรรมเพื่อติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาและหลักสูตรเอเชียศึกษา  

    

   10.3 จัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1  โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 62 คน ประกอบดวย นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา 
52 คน อาจารย 7 คน บุคลากร 3 คน และมีการจัดกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นป 4 หลักสูตรไทยศึกษา จํานวน  18 เรื่อง 
โดยมีคณาจารยใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหนักศึกษานําไป
ปรับปรุงงานของตนเอง 

    

   10.4 ไดจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2  ผลการ
ดําเนินงาน พบวา  มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    

   10.4.1 บรรยายใหความรูกับนักศึกษา เรื่อง “การวิจัย 
คือ เครื่องมือของการแสวงหาความรูในยุคใหม” 
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   10.4.2 ฝกปฏิบัติการสราง พัฒนาโจทย ประเด็นการ
วิจัย โดยใหนักศึกษาแบงกลุม 6 กลุม เพื่อคิดโจทยวิจัยภายใต
สถานการณที่กําหนดให คือ ศึกษาวาจะมีคนกลุมไหนเรียนรูภาษาจีน
เพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยใชวัดพระมหาธาตุเปนฐานการจัดการ
ทองเที่ยว 

    

   10.4.3 ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติการสราง พัฒนาโจทย ประเด็นการวิจัย 

    

   10.4.4 อาจารยใหคําแนะนํานักศึกษา เพื่อการพัฒนา
โจทยวิจัย 

    

   11. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

    

   สรางกระบวนการ “สงเสริมสุดยอดปริญญานิพนธ” จาก
ผลงานสรางสรรคและออกแบบของนักศึกษาปริญญาตรี 

    

   12. โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากล (งบพัฒนา
วิชาการ) 

  214,876  

   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     
   12.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใชคอมพิวเตอร

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) ตามแนวทางของการจัดการความรู 
เรื่อง “เทคนิคการจัดการงานเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Office 

Excel 2007”และ “เทคนิคการสรางผลงานนําเสนอดวยโปรแกรม

Microsoft Office PowerPoint 2007” 

  20,000  
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   สํานักวิชาศิลปศาสตร     
   12.2 จัดกิจกรรมสัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธหลักสูตร

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  มีผูเขารวม 23 คน โดย
สัมมนาในหัวขอ What do teachers give priority to in the EYL 
(English for Young Learners) Classroom? และหัวขอ Language 
Learning and Education Tecnology ซึ่งทําใหนักศึกษามีความรูใน
การนําเสนองานวิจัยและกระบวนการตาง  ๆในการทําวิจัยดานภาษา 
รวมทั้งการแปลผลขอมูลและการสรุปผลขอมูลตาง ๆ  มากยิ่งขึ้น 

  8,363  

   12.3 จัดกิจกรรมสัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธหลักสูตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  มีผูเขารวม 19 คน โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิมารวมวิจารณวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ซึ่งนักศึกษาไดรับคําวิจารณและชี้แนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิจนสามารถปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ  รวมทั้ง
ไดรับความรูและขอคิดใหม ๆ   ในการทําวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ 

  8,963.61  

   12.4 นํ านักศึกษาหลักสู ตรการสอนภาษาอั งกฤษเปน
ภาษาต างประเทศไปรวมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Symposium of International Languanges & Knowledge (SILK 
2014)  ณ ประเทศมาเลเซีย มีผูเขารวม จํานวน 9 คน ประกอบดวย 
อาจารย 4 คน  นักศึกษา 4 คน  ทั้งนี้นักศึกษา 4 คนที่นําเสนอผลงาน
วิชาการประกอบดวย 

  600  

   12.4.1 น.ส.พิชญสินี  เควด นําเสนอเรื่อง Varieties of 
English and Thai Secondary School Students' Standpoints และ
ไดรับรางวัล Best Paper Award Gold 
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   12.4.2 นายรัตตัญู  ศรี ไชย นําเสนอเรื่อง The 

Application of Blended Learning Approach In TEFL : A Case 

Study of Nakhon Sri Thammarat Primary Education Service 

Area Office 3 

    

   12.4.3 นายคณาสิน  ตันสกุล  นําเสนอเรื่อง Utilizing 
Facebook to Teach Thai EFL Student 's Writing Skills : A Case Study 

    

   12.4.4 น.ส.ลั กษิกา  เรื องสั งข   นํ าเสนอเรื่ อง 
Implementing Cooperative Learning to Enhance Oral 
Commucation Skills in English for students in Tourism Program: 
A Case Study of Thai Students 

    

   12.5 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ   หัวขอ  “ประสบการณการคิด
และการดําเนินโครงการวิจัย” นักศึกษาที่เขารวมไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประสบการณทําวิทยานิพนธ และมีการนําเสนอรางหัวขอวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาใหวิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถนําความรู
จาการฟงบรรยายไปใชในการตั้งประเด็นวิจัยไดอยางมีทิศทาง 

  3,000  

   12.6 นํานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชาการ  เครือขาย
บัณฑิ ตศึ กษามนุษยศาสตร  - สั งคมศาสตร ภาคใต  ครั้ งที่  4   
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผูเขารวม  จํานวน 21 คน  ประกอบดวย 
นักศึกษา 15 คน  อาจารย 6 คน   และมีการพานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาและหลักสูตร
เอเชียศึกษาไปรวมงานประชุมวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา
มนุษยศาสตร  สังคมศาสตรภาคใต ครั้งที่ 4 โดยนักศึกษาไดนําเสนอ 
 

  6,400  

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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จายจริง * รอยละ 

   ผลงานวิชาการรวมทั้งไดรับฟงการนําเสนอขอคิดเห็นจากนักศึกษาและ
คณาจารยตางสถาบัน ตลอดจนไดสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในภาคใต  ซึ่งจะชวยใหการรวมมือกันคนควาวิจัย 

    

   12.7 จัดกิจกรรม สัมมนาการพัฒนาวิทยานิพนธ  โดยมีผูเขารวม  
จํานวน 62 คน  ประกอบดวย  นักศึกษา 30 คน  อาจารย 21 คน  
บุคลากร 7 คน  วิทยากรภายนอก 4 คน  ผลการดําเนินงานพบวา   
มีการจัดโครงการสัมมนาเสริมทักษะการเขียนโครงรางวิทยานิพนธและ
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใตศึกษาและหลักสูตรเอเชียศึกษา  โดยใหนักศึกษาที่ยังไมผาน
การสอบโครงร างได เขียนรางขอเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  และ 
ใหวิทยากรวิจารณ  ซึ่ งนักศึกษาได รับคํ าแนะนําจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญสามารถนําไปพัฒนาโจทยวิจัยใหมีความรัดกุมนาสนใจ 

  55,031.85  

   12.8 จัดงานสัมมนา หัวขอ “สังคมไทยภาคใตในบริบทการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองด านการวิจัยจากไทยและ 
เพื่อนบาน”  โดยมีผูเขารวม จํานวน 174 คน ผลการดําเนินงานพบวา
มีการจัดงานสัมมนา หัวขอ “สังคมไทยภาคใตในบริบทการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองดานการวิจัยจากไทยและเพื่อนบาน” 

  112,517.54  

   และจัดเสวนาในหัวขอ  “การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต : มุมมองดานการวิจัยเพื่อ 
การรู เทาทัน การมีสวนรวม และปรับตัว”  ซึ่งผูที่เขารวมฟงการ
สัมมนาไดเรียนรูรวมกันในเชิงลึกและกวางขวาง  ตางเห็นความสําคัญ
ของการสรางความเขาใจและความเทาทันตอการเปดประชาคมอาเซียน  
และตางก็เห็นความจําเปนอยางเรงดวนในการพัฒนางานวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย  และระดับทองถิ่นที่เปนการวิจัยชุมชน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
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206 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
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7. ชุดโครงการสรางแบรนดที่เปน
ภาพลักษณของสํานักวิชาในดานการ
บริการวิชาการ 

  งบประมาณรวม 400,000 - 353,432 88.36 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ        
7.1 สกูปงานวิจัย 1 

ชิ้นงาน/
ไตรมาส 

2 ชิ้นงาน 1. เรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทําลายสถิติกับผลงานวิจัย  
155 เรื่อง ใน 1 ป 

2. เรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทําลายสถิติกับผลงานวิจัย  
155 เรื่อง และทุนวิจัย 60 ลานบาท  ใน 1 ป 

    

7.2 สกูป/ขาวบริการวิชาการ 10 ขาว 3 1. เรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงาน
หนวยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน 

2. เรื่ อง นักเศรษฐศาสตรและนักวิชาการมองความพรอมไทย 
เขาสู AEC 

3. เรื่อง สวนวิเทศสัมพันธเนนทักษะความเปนสากลแกนักศึกษา 

    

7.3 สกูปนักวิจัย/PhD ใหม 12 
ชิ้นงาน 

5 
ชิ้นงาน 

จัดทํา สกูปนักวิจัย/PhD ใหม จํานวน 5 ชิ้นงาน  ไดแก 
1.  แนะนํานักวิจัย ผศ.ดร.วรางคณา จุงลก เนนวิจัยโรคมะเร็ง 

ชองปาก 
2.  ดร.ระศิ เมษ เมืองชาง  นําประสบการณการสอนคณิตจาก

อเมริกามาปรับใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    

   3.  แนะนํานักวิจัย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบํารุง เรื่อง การทุมเทเพื่อ
แกปญหาไขเลือดออกอยางยั่งยืนของชุมชน 

4.  อ.ดร.อุดมรัตน  วัฒนสิทธิ์   สนองพระปณิธานฟ าหญิ ง 
จุฬาภรณพัฒนาบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

5.  รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร นักศึกษามวล.รุนแรก : ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีดานอาหารที่ไดรับการตีพิมพกวา 20 เรื่อง 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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7.4 สกูปขาวภาพลักษณความโดดเดนของ
สํานักวิชา 

12 
ชิ้นงาน 

21 ไดดําเนินการจัดทําสกูปขาว จํานวน 21 เรื่อง  
1. 3 ภาคสวน รวมเสวนา WU Engagement : Show & Share 

บริการวิชาการแกสังคม  
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดกิจกรรม WU Engagement : 

Show&Share บริการวิชาการแกสังคม 
3. มหาวิทยาลัยวลัยลั กษณทํ าลายสถิติกับผลงานวิจั ย  

155 เรื่อง ใน 1 ป   
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทําลายสถิติกับผลงานวิจัย  

155 เรื่อง และทุนวิจัย 60 ลานบาทใน 1 ป  
5. รองศาสตราจารย ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ บรรยายพิเศษ 

ผลิตภัณฑสีเขียว : ไฮโดรเจนและกรด 5 แอมิโนลีวูลินิก จาก
เศษเหลือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริท เจาะจิตต บรรยายเรื่อง 
Green Living : How Green is Green?   

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคร กกแกว  บรรยายพิเศษเรื่อง 
Green Road to Green Growth (ถนนสีเขียว สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน)  

8. 135 บทความ จาก 31 สถาบัน นําเสนอในที่ประชุม 
WMS  Research National Conference#3 

9. นักเศรษฐศาสตรและนักวิชาการมองความพรอมไทยเขาสู AEC  
10. สกูปนักวิจัยของสํานักวิชาตาง ๆ จํานวน 12 เรื่อง 

    

7.5 การสรางการรับรูการบริการวิชาการ 12 
หนวยงาน 

12    จัดทําวีดิทัศนบริการวิชาการของสํานักวิชาตาง  ๆจํานวน 12 เรื่อง 
เผยแพรผาน You Tube และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  
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แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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7.6 กิจกรรม Show & Share การบริการ
วิชาการ 

2 
กิจกรรม 

3 1. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางภาพลักษณและสื่อสารองคกร : 
WU Engagement Show & Share ณ อุทยานการเรียนรูเมือง
นครศรีธรรมราช โดยมีหนวยงานภายในและภายนอกรวมจัด จํานวน 
15 หนวยงาน 

2. จัดกิจกรรมในงานวลัยลักษณเกษตรแฟร  
3. จั ดกิจกรรมในงาน Thailand Research Expo 2014  

ณ คอนเวนชั่นฮอลล เซ็นทารา แกรนด  เซ็นทรัลเวิลด 

    

7.7 การรับรูของกลุมเปาหมาย ≥ รอยละ
60 

- ไมไดประเมินอัตราการรับรูของกลุมเปาหมาย แตมีรายละเอียด
ผูเขารวมดังนี้ 

1. โครงการเสริ มสร างภาพลั กษณ และสื่ อสารองค กร :  
WU Engagement Show & Share  ไดจัดสงหนังสือเชิญหนวยงาน/
บุคคลภายนอกไป จํานวน 300 ฉบับ ไดรับการตอบรับเขารวม 
จํานวน 230 คน มารวมกิจกรรมในวันงาน จํานวน 100 คน   

2. งานวลัยลักษณเกษตรแฟร จํานวน 2,000 คน   
3. งาน  Thailand Research Expo 2014 จํานวน 3,000 คน 

    

7.8 จํานวนองคกร/ชุมชนที่มีสวนรวมใน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

- 18 จํานวน 18 หนวยงาน 
 
 

    

7.9 รายไดจากการบริการวิชาการ - - - ไมมี -     
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ        
7.10 ขาวที่เผยแพรทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยไดรับการคลิกเขาไป  

≥500 
ครั้ง 

1,860 จํานวน 1,860 ครั้ง 
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7.11 รอยละของการรับรูเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

70 - ผู เขารวมกิจกรรมสวนหนึ่งไดรับเชิญไปออกรายการโทรทัศน 
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  เพื่อใหเกิดการรับรูในวงกวาง  แต 
ไมประเมินรอยละของการรับรู 

    

7.12 รอยละความพึงพอใจของผูรวม
กิจกรรม 

70 - ไมไดประเมินในรูปแบบสอบถาม แตจากการพูดคุยกับผูเขารวมกิจกรรม 
พบวา ไดรับความพึงพอใจและยินดีเขารวมกิจกรรมในโอกาสตอไป 

    

8. ชุดโครงการพัฒนาการออกแบบองคกร
และการบริหารงาน 

  งบประมาณรวม 100,000 - 97,766.97 97.77 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   โครงการนํารองการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 
Management : TQM) 

    

8.1 มีนโยบายและแผนสงเสริม TQM - มี 1. มีนโยบายในการพัฒนาระบบ TQM ของ 5 หนวยงานนํารอง 
2. มีแผนการดําเนินงานป 2557   

    

8.2 เครื่องมือพื้นฐานตาง ๆ ไดรับการ
อบรมและถายทอด 

- มี 1. จัดอบรมและทํา Workshop หัวหนาและตัวแทน 48 คน โดยได
สรุปกระบวนการทํางาน 5 กระบวนการ 

2. หัวหนาหนวยงาน 5 คน รวมประชุม The 15 th Symposium on 

TQM - Best Practices in Thailand 

  97,766.97  

8.3 กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานไดพัฒนา ≥ รอยละ
80 

N/A - ไมมีขอมูล - 
 

    

8.4 จํานวนระบบงาน/ระเบียบขอบังคับที่
ปรับปรุงพัฒนา 

- N/A - ไมมีขอมูล - 
 

    

8.5 รายไดจากการบริการวิชาการ - N/A - ไมมีขอมูล -     
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ        
8.6 รอยละของผูใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลการประเมินดานความ 
พึงพอใจในการเขาถึงระบบงานที่พัฒนา 

- N/A - ไมมีขอมูล - 
 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

9. ชุดโครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย   งบประมาณรวม 2,500,000 - 1,883,685.75 75.35 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
9.1 จํานวนแหลง/พื้นที่ที่มีการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยูอาศัย 
9.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาพื้นที่ 

 
- 
 
- 

 
N/A 

 
N/A 

1. โครงการพัฒนาภูมิทัศนในเขตหอพักนักศึกษา บานพัก
บุคลากรและอาคารเรียนรวม 

1.1 พัฒนาภูมิทัศนในเขตหอพักนักศึกษาและศูนยอาหาร
กลางคืน 

1.1.1 โครงการปรับภูมิทัศนหนาหอพักลักษณานิเวศ  
 

    

   1 ถึง 5, 10, 13  โดยปลูกไมดอกไมประดับ และจัดวัสดุอุปกรณ
ตกแตงใหดูสวยงาม เปนระเบียบ เรียบรอย สะอาดตา และบํารุงรักษา
อยางตอเนื่อง  ปรับปรุงคอรดกลางหอพักทุกหอพัก  ปรับปรุงลานไทร
ให เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมของนักศึกษา  
จัดสวนหนาหอลักษณานิเวศ 4 จัดวางกังหันลมและปลูกชบา
รอบกังหัน  ปลูกตนหูกระจงบริเวณลานซีเมนตถัดจากลานไทร 
เพื่อเชื่อมตอกับลานธรรม  จัดสวนเบลเยี่ยมบริเวณขางลานไทร
และหนาหอลักษณานิเวศ 3  จัดวางโตะในศาลาประดูหก  
ขางหอ 4 เพื่อบริการสําหรับนักศึกษาใชอานหนังสือ ทํางาน
กลุมดําเนินการปลูกตนหูกระจงหนาหอ 5 

1.1.2 ขุดสระขางหอลักษณานิเวศ 13  ดําเนินการ 
ขุดสระขางหอ 13 และศาลาอเนกประสงค  สําหรับสงเสริม 
การเรียนรูในเขตหอพัก เพื่อใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหแกนักศึกษา 

1.1.3 ปรับปรุงบริ เวณตนยางนาขางศูนยอาหาร
กลางคืน เปนลานสําหรับดําเนินกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา 
และคุณธรรมจริยธรรม   

1.1.4 จัดทําตะแกรงสําหรับวางถังขยะ  ดําเนินการ
จัดทําตะแกรงวางถังขยะใหม  เปลี่ยนของเดิมที่ชํารุดในเขตหอพัก 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.2 พัฒนาลานธรรม 
ดําเนินการพัฒนาลานธรรม โดยจัดประชุมรวมกับนักศึกษา

ชมรมศาสนศึ กษา จํ านวน 3 ครั้ ง รวมทั้ งไปศึ กษาดู สถานที่  
ณ สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบ ราง ภูมิสถาปตย และบัดนี้การออกแบบ 
ราง ภูมิสถาปตย ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดย มีอาจารยธนสัณฑ   
เทพรัตน สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  เปนที่ปรึกษา 

    

   1.3 พัฒนาภูมิทัศนเขตที่พักบุคลากรและอาคารเรียนรวม 
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อวางแผนจัดทํา

แผนปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    

9.3 จํานวนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.4 รอยละผูเขารวมกิจกรรมศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
9.5 รอยละนักศึกษาที่มีความรูความเขาใจ
และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช 

7 
 

75 
 
 
- 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 

2. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1 โครงการเรียนรูและเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 คณะทํางานศึกษาองคความรูแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับนักศึกษา 

2.1.2 คณะทํางานเขารับการฝกอบรมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  
จังหวัดชลบุรี มีคณะทํางานรวมอบรม จํานวน ๕ คน นักศึกษา 
จํานวน ๒ คน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.1.3 จัดกิจกรรมฐานเรียนรู ความพอเพียงแก 
นักศึกษา ชั้นปที่ ๑  มีนักศึกษาเขารวมประมาณ ๑,๒๐๐ คน
โดยนักศึกษา มีความรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเห็นผลกระทบของวัตถุนิยม โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
ในระดับมากคาเฉลี่ย ๔.๓๒ 

    

   2.1.4 จัดกิจกรรมปลูกตนไม โดยใชหลักการหมดิน
เพื่อสรางธาตุอาหารแกดินในการเลี้ยงตนไม มีนักศึกษาเขารวม 
จํานวน ๓๓ คน ปลูกตนไม ๓๓ ตน ณ แปลงสาธิต  ผลที่ได คือ 
นักศึกษามีความรูเรื่องการบํารุงและสรางธาตุอาหารแกดิน โดย
การใชฟางคลุมรอบโคนตนไม และใชปุยหมักรวมกับน้ําชีวภาพ 

    

   2.1.5 จัดเวทีประชุม เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญวิทยากร จํานวน 1 ทาน และ 
มีคณะทํางานรวมประชุม จํานวน ๑๒ คน ไดรับคําแนะนํา 
แนวทางการดําเนินงานของวลัยลักษณทั้งดานการจัดการพื้นที่ 
ณ แปลงสาธิตและแหลงเรียนรูที่หอพักโดยจะได รับการ
สนับสนุนดานการออกแบบจากศูนยมาบเอื้อง และการเรียนรู
ของนักศึกษา เชน การศึกษาโครงการพระราชดําริ ถอดความรู
เรื่องหลักคิด หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เปนตน 

    

   2.1.6 ใหความรูการทําบัญชีรายรับรายจายแกนักศึกษา
กูยืมเงิน กยศ. มีนักศึกษาเขารวมประมาณ ๑,๑๐๐ คน  

  

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด
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ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
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งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   2.1.7 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวขอ ปญญาชน 
ผูนําการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาเขารวมจํานวนประมาณ ๓๐1 คน  
จากผลการประเมินนักศึกษารู สึกรักพระเจาอยูหั ว และ
ประเทศชาติมากขึ้น  มีความพึงพอใจและได เรียนรูบรรลุ
วัตถุประสงคในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย ๔.๔๘  ประเด็นที่
นักศึกษาไดเรียนรูมากที่สุดคือ รับรูและเขาใจสถานการณปญหา
ของประเทศไทย และความตระหนักตอการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่ องที่นักศึกษาจะนําไป 
ปรับใชได คือ การประหยัดอดออม 

    

   2.1.8 บูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน
รายวิชา เสนทางเศรษฐกิจพอเพียง  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
จํานวน ๑๕๐ คน คณะทํางานรวมสอนทุกคน เปนเวลา ๔ 
สัปดาห ๑๖ ชั่วโมง โดยนักศึกษาเรียนรูและจัดทําบัญชีรายรับ
รายจายทุกวันอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหรายจายและทบทวน
ปรับลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย  วิเคราะหตนเองเพื่อลด ละ วัตถุนิยม 

    

   2.1.9 การประกวด Motto พอเพียง มีนักศึกษา 
สงผลงานรวมประกวดคําขวัญพอเพียง จํานวน ๙๐ ชิ้นงาน  
ผานการพิจารณาเพื่อนํามาใชรณรงค จํานวน 41 ชิ้นงาน เชน 
พอประมาณสุขล้ํา คุณธรรมคูความรู กินอยูแตพอดี ตามวิถี
พอเพียง เปนตน 

    

   2.2 โครงการวลัยลักษณรักษโลก 
สอบถามความคิดเห็นผูประกอบการรานอาหารบางราย 

เรื่อง การงดเงินการใชโฟม  ซึ่งผูประกอบการเห็นความสําคัญและยินดี
เขารวมหากเปนนโยบายมหาวิทยาลัย 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
9.6 รอยละนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับ
การคัดกรองและจัดการความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 
9.7 มีชุมชนนักศึกษาในรูปแบบเครือขาย
อาสาสมัครดานสุขภาพ 

 
- 
 
 

- 

 
80 
 
 
1 

3. โครงการคัดกรองและเฝาระวังดูแลสุขภาพนักศึกษาและ
บุคลากร 

3.1 โครงการคัดกรอง และเฝาระวังดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
3.1.1 สํารวจขอมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพ  

และสงตอขอมูลนักศึกษาที่พบวามีความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใน
ระดับสูง ใหกับฝายงานแนะแนว  วางแผนการติดตามพบ
นักศึกษาเปนรายคนในการตรวจสอบสภาวะจิตใจ  โดยมี
นักศึกษาไดรับการคัดกรอง จํานวน 2,811 คน คิดเปนรอยละ 
56 ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป ในภาคที่ 3 ปการศึกษา 2556  
จํานวนรวมทั้งสิ้น 5,016 คน 

    

   3.1.2 อาสาสมัครเครือขายระบบงานบริการสุภาพ 
ขั้นปฐมภูมิในหอพักนักศึกษา (PHC) มีนักศึกษารวมเปน
อาสาสมัครประจําหอพัก จํานวน 106 คน  มีผูรับบริการ 
จํานวน 352 คน โดยอาการที่พบบอยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอย คือ ไขหวัด  เบิกชุดทําแผล ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
ปวดแนนทอง และใหบริการทําแผล 

    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
9.8 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ 
9.9 จํานวนครัวเรือนของชุมชนรายรอบที่
เขารวมโครงการ 

 
 
- 
 
- 

 
 

N/A 
 

N/A 

4. โครงการรณรงคด านความปลอดภัยทางอาหารและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเสริมสรางสุขภาพและ
เศรษฐกิจชุมชน  จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อวางแผน
จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    

9.10 จํานวนกิจกรรมที่สรางการมีสวนรวม - N/A      
9.11 มีโรงอาหารตัวอยางที่ทันสมัยและถูก
สุขลักษณะ 

- N/A      

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

9.12 ปญหาขยะไดรับการแกไขใหลด
นอยลงหรือหมดไป 

- N/A      

9.13 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
องคกรภายนอก 

- 
 

N/A 
 

     

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
9.14 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการ (นักศึกษา บุคลากร ชุมชน/
องคกรภายนอก) 

 
- 

 
N/A 

4.2 โครงการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  จัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

    

   4.3 โครงการโรงอาหารสีเขียว  ประชุมรวมกับกรรมการที่เกี่ยวของ 
เพื่อกําหนดแผนดําเนินการ     

    

10. ชุดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองคกร 

  งบประมาณรวม 500,000 - 499,586 99.92 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ        
10.1 สกูปขาวสํานักวิชา 1 สกูป/

เดือน 
7 1. สกูปศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เผยแพรทาง    

On Flight Magazine “JibJib” สายการบินนกแอร 
2. สกูปในหนังสือวันนักขาวประจําป 2557 
3. มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณผลิ ตบัณฑิ ต 13 รุ น สนอง 

ความตองการสังคม 
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณผลิตบัณฑิตคุณภาพ หลังจบ 4 เดือน 

พบมีงานทําสูงถึงรอยละ 75 
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับประสบการณการไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สํานักงานการทองเที่ยวสิงคโปร 
6. ศิวพร : เรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง 
7. อัฟฟาน : การฝกฝนชวยใหเกงภาษาอังกฤษ 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

10.2 สกูปขาว 6 ยุทธศาสตร 6 ชิ้นงาน 7 สกูปในรายการโทรทัศน “วลัยลักษณสูสังคม” จํานวน 6 ชิ้นงาน  
1. WU Engagement พันธกิจสัมพันธ  
2. โครงการพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนเลิศ  
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู Active Learning  
4. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับการรับใชสังคม  
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับการสราง Brand  
6. โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีปญญาและคุณธรรม : รวมกัน

สรางสรรคชุมชน   
7. รายการโทรทัศน “บายนี้มีคําตอบ” ทางโมเดิรนไนน จํานวน  

1 ครั้ง 

    

10.3 คลิป Endorsement จากคนที่มี
ชื่อเสียงและชุมชน 

≥2 คน/
เดือน 

4 ไดจัดทําคลิปของบุคคลที่ เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จํานวน 4 คน คือ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซียน  
คุณวิชม  ทองสงค  อดีตผู วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
คุณบุญทวี  ริเริ่มสุนทร  ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และคุณอิมรอน แสงวิมาน  ชาวบานที่ไดรับการบริการวิชาการ 
จากมหาวิทยาลัย   

    

10.4 คลิปความสําเร็จของศิษยเกา ≥1 คน/
เดือน 

- ไดวางแผนดําเนินการ  แตเนื่องจากผูรับผิดชอบตองปฏิบัติหนาที่
แทนพนักงานที่ปวยและลาคลอด  จึงไมไดดําเนินการ 

    

10.5 ประกวดคลิปวีดิทัศน Over All of 
Walailak 

≥10 
คลิป 

1      จัดการประกวดวีดิทัศนประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยหัวขอ 
"มวลดอทที่รัก"  โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและประชาชน
ทั่วไปเปนกลุมเปาหมาย  ขณะนี้อยู ในกระบวนการประชาสัมพันธ
โครงการ  เพื่อเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  และสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

10.6 การประชาสัมพันธผานกิจกรรม 
Facebook 

≥1 
กิจกรรม/

เดือน 

4 1. วิธีพิชิตความเครียดแบบสรางสรรค 
2. บอกเลาความประทับใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
3. ร วมตั้ งชื่อนกฮูก สื่อสัญลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย 
4. โหวตชื่อนกฮูกที่ชื่นชอบ 

    

10.7 การประชาสัมพันธภาพลักษณเพื่อ
สรางการรับรู 

≥1 สื่อ/
เดือน 

2 1. ดําเนินการผานสื่อสัญลักษณ นกฮูก หรือนอง “เจาปญญา”   
โดยไดดําเนินการไปแลวดังนี้ 

1.1 ติดตั้งปายโฆษณาสื่อสารหนาประตูมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิด
ขอสงสัยและการสอบถามพูดคุย หรือวิพากษ เกี่ยวกับที่มาของ นกฮูก 

1.2 สื่อสารเรื่องความหมายนกฮูกผานสื่ออินทราเน็ตเพื่อให
บุคลากรภายในไดรับรู และรูจักนกฮูก 

    

   1.3 สื่อสารผานสัญลักษณชวงปใหมในการสงความสุขใหกับ
บุคคลภายนอก เชน คณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
สื่อมวลชน และบุคลากร เปนตน ในสื่อสมุดบันทึก แกวน้ําลายนกฮูก 
และโปสการด ส.ค.ส. 

    

   1.4 สื่อสารแบบมีสวนรวม โดยจัดกิจกรรมผานทางเฟสบุค โดย
ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการตั้งชื่อ นํากระบวนการดําเนินการ
เรื่องนกฮูก เปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาการตลาดไดดําเนินการจริงและรวมสรางการมีสวนรวม เชน  
สรางเรื่องราวของนกฮูก  การสื่อสารกิจกรรมตาง  ๆไปยังกลุมเปาหมาย
โดยตรงเพื่อใหนักศึกษาไดรับรูอยางทั่วถึง เปนตน 

    

   1.4.1 จัดทําเสื้อสัญลักษณรูปนกฮูก เพื่อสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายในชวงเวลาที่กําลังพัฒนาเรื่องชื่อและเรื่องราว 

    

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  ประจําปงบประมาณ

 2557ดดดด

โครงการ/ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) 

งบประมาณรายจาย 
แผน ผล 

จัดสรร 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จายจริง * รอยละ 

   1.4.2 พัฒนารูปลักษณใหมของนกฮูกใหมีมิติที่สามารถ
ขับเคลื่อนหรือปรับรูปแบบอิริยาบถหรือทาทางได 

2. สื่อสารผานรายการโทรทัศน  ไดดํ าเนินการออกรายการ 
รอบภูมิภาค สวท. ไปจํานวน 1 ครั้ง 

    

10.8 รอยละการรับรูของกลุมเปาหมาย ≥60 - มีผู เขาชมรายการโทรทัศน “วลัยลักษณสูสังคม” ทั้ง 6 ตอน 
จํานวน 11,092 คน สวนรายการ “บายนี้มีคําตอบ” มีผูใหความสนใจ
สอบถามขอมูลทางโทรศัพทขณะที่กําลังออกอากาศชวง 45 นาที 
จํานวน 50-60 ราย  ทั้งนี้ไมนับดูชมรายการ 

    

10.9 รอยละความพึงพอใจ ≥70 - ไมไดดําเนินการ     
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ        
10.10  ไดรับการดาวนโหลดคลิป 
Endorsement ทางยูทูป 
 

≥100 
ครั้ง 

313 จํานวน 313 ครั้ง 
 

    

10.11 ไดรับการดาวนโหลดคลิป
ความสําเร็จของศิษยเกาทางยูทูป 

≥100 
ครั้ง 

- ไมมีการดาวนโหลด 
 

    

10.12 มีผูเขารวมประกวดคลิปวีดิทัศน 
Over All of Walailak 

≥15 
คลิป 

4 มีผูเขารวมประกวดคลิปวีดิทัศน Over All of Walailak  จํานวน  
4 ทีม 

    

10.13 มีผูเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย ≥100 
ครั้ง 

- มีผูเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย 189 คน/ครั้ง     

 

หมายเหตุ * หมายถึง ยอดจายจริงตามรายงานผลจากสวนแผนงาน สําหรับงบพัฒนาวิชาการ  และยอดกันงบเงินยืมทดลองและยอดจายจริงตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน ในระบบ MIS  สําหรับงบสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  



 

๒๑๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ 

..................................................... 
  
ก.  ประจําปงบประมาณ 2557  
   มีจํานวน 38 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จํานวน 20 ประเด็น คิดเปนรอยละ 52.63 และอยูระหวาง
การดําเนินการ จํานวน 18 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 47.37 

 

1.  สภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 14 ประเด็น ดังนี้  
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การออกระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณ การรองทุกข   
    และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ  และเรื่องรองทุกข  
        เนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับบุคคล/
หนวยงานภายนอก ดังนั้น ขอใหนํา ราง ระเบียบฯ เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณากอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอกฎหมายตาง ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับหนวยงาน/
บุคคลภายนอก ขอใหเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมาย เพื่อพิจารณารายละเอียดใหรอบคอบกอน 

สภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบฯ วาดวยการ
อุทธรณ การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่อง
อุท ธร ณ  และ เ รื่ อ งร องทุ กข  พ . ศ .  2557        
ตามขอเสนอของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  และในกรณีที่มี
การจัดทํา (ราง) ระเบียบ/ขอบังคับสําคัญอื่นๆ 
มหาวิทยาลั ยจะ ได นํ าเ สนอคณะกรรมการ                 
ที่ปรึกษากฎหมายฯ เพื่อพิจารณาตอไป   

 
 

2. ประเด็นที่ควรดําเนนิการควบคูกับการปรับโครงสราง 
   บัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงาน/ลูกจาง   
        2.1 เนื่องจากคาใช จายด านบุคลากรตองบ 
ดําเนินการมีสัดสวนที่สูงและเพิ่มขึ้นทุกป  จึงขอให
ดําเนินการอยางระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
งบประมาณในอนาคต และจะตองกําหนดเปาหมายในการ
เพิ่มผลิตภาพของงานใหชัดเจนและสอดคลองเหมาะสม
กับคาใชจายดานบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหงานของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนา
กาวหนาควบคูกันไปดวย 
       2.2 การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและการตั้ง
คาตอบแทน/เงินประจําตําแหนงในครั้งนี้ไดใชงบประมาณ
จํานวนมาก แตรายไดไมเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใน 4 ถึง 5 ปขางหนา  
จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้ (1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานควบคูกับระบบความกาวหนาในอาชีพ 
มากกวาการเพิ่มอัตรากําลัง  (2)  การ Empowerment 
เพื่อใหพนักงานทํางานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(3) การ Coaching พนักงาน โดยเฉพาะตําแหนงบริหาร
จัดการ  และ (4) การใหรางวัล/คาตอบแทนเพื่อเพื่อสราง 
แรงจูงใจใหพนักงานสรางผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น         

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
     1 .ศึ กษาวิ เ คราะห ข อมูลภาระงานของ
คณาจารยประจํา และปรับปรุงเกณฑมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  เพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปฏิบัติงานใหมีความเขมขนและเหมาะสมกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงและคาตอบแทน                 
ที่ไดรับ และเปนกลไกสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2. ไดปรับระบบและตัวแบบการขึ้นเงินเดือน
ประจําป เพื่อใหเปนกลไกการผลักดันใหพนักงาน
ปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ และเพิ่มความเขมขน
ในการเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งทําใหการประเมิน
และการขึ้นเงินเดือนมีความสอดคลองกัน สงผล
ใหการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุผลสําเร็จมากขึ้น 
     3. กําลังพัฒนาระบบประเมินหนวยงานเพื่อ
เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ทํางานที่มุงเนนความสอดคลองกับทิศทางและ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 

 
 

 

หมายเหตุ     หมายถึง  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะแลว 
       หมายถึง  มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการตามมติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 



 

๒๒๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
       2.3 การตรวจสอบและจัดทําแผนอัตรากําลัง             
ที่ ชัด เจนและเหมาะสมกับภาระงานตามแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
       2.4 การทบทวนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน
บุคคลเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางเงินเดือนใหมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
       2.5 การแบงสวนงานภายในหนวยงานตาง ๆ 
เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทนใหกับผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาสวนงานมากขึ้น และจะสวนทางกับ
หลักการบริหารงานยุคใหมที่มีการทํางานเปนทีมแบบ
บูรณาการ ดังนั้น การแบงสวนงานที่ยอยลงไปจะตองไม
กอใหเกิดปญหาที่พนักงานไมสามารถทํางานขามสายงาน
ไดและกระทบตอระบบรวมบริการประสานภารกิจ 
        2.6 มหาวิทยาลัยจะตองมแีผนทางการเงิน รวมถึง          
การจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายที่ดีและเหมาะสม             
เพื่อไมใหการปรับขึ้นเงินเดือนมีผลกระทบตอภารกิจ                      
ที่สําคัญดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย      
        2.7 การกําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนในแตละป 
ควรจะขึ้นอยูกับผลงานหรือตัวแปรตาง ๆ เชน จํานวน
นักศึกษา เปนตน ดังนั้น ควรจะมีระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยนํา
เรื่องของหลักเกณฑและการกําหนดภาระงานเขามาเปน
ตัววัดผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
       2.8 ขอใหอธิการบดีนําขอเสนอแนะในประเด็น          
ตาง ๆ ตามขอ 2.1 และขอ 2.2 ขางตน ไปพิจารณา
จัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 ปนับจากนี้ไป              
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยขอให
รายงานผลทุกปเมื่อสิ้นปงบประมาณ วาสามารถสราง
ประสิทธิภาพตามที่ไดใหแนวทางไวไดหรือไม  และเมื่อ
ครบ 2 ปแลว ตองนํามาประเมินวาจะยังคงใชระบบเชนน้ี
ตอไปหรือตองปรับเปลี่ยนใหมเพื่อความเหมาะสมและ
ความอยูรอดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
อยางใกลชิดแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนระยะ
ตามความเหมาะสม 

   4. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2557 ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 
2558 ถึง 2560 โดยในแผนดังกลาวไดกําหนด          
ประเด็นยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินดวยแลว 

 
 

3. การออกขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี   
      การแตงตั้งอธิการบดีเปนปญหาที่เกิดขึ้นแลวใน       
หลายมหาวิทยาลัยเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยสวนหนึ่ง
มาจากกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหออกขอบังคับฯ     
วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557  ตาม
เสนอของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และ
ขอบังคับฯ มีผลบังคับใชแลว 

 
 



 

๒๒๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
และขอบังคับฯ ดังนั้นเพื่อใหขอบังคับฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอยตามหลักกฎหมาย ขอใหเสนอคณะกรรมการ           
ที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณากลั่นกรอง แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
4. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย  
      ในปจจุบันบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ยังไม
ชัดเจนเทาที่ควร และองคประกอบของคณะกรรมการฯ 
อาจมีขอจํากัดบางดานทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถ 
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดอยาง
เต็มศักยภาพ ดังนั้นควรประสานงานกับอธิการบดีเพื่อ
กําหนดรูปแบบการทํางาน/บทบาทหนาที่ที่เหมาะสม 
ชัดเจน และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

คณะกรรมการฯ และอธิการบดีไดมีการทบทวน
การทําหนาที่ของคณะกรรมการฯ และแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการ 5 คณะ/ดาน ดังนี้ (1) ดาน
การมีสวนรวมตอสังคม (2) ดานความมั่นคง
ทางการเงิน (3) ดานการเพิ่มจํานวนและคุณภาพ
บัณฑิต (4) ดานศูนยการแพทย และ (5) ดาน
แผนแมบทการใชที่ดินและระบบการจราจร  โดย
แตละคณะไดจัดประชุมและรายงานความคืบหนา
ใหคณะกรรมการฯ ทราบ/พิจารณาเปนระยะ  

 
 

5. งานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอสังคม 
    5.1 ขอใหนําระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ในประเด็นที่
สําคัญเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เชน ฐาน 
ขอมูลการวิจ ัย   การกําหนดสัดสวนภาระงานของ
อาจาร ย ร ะ ห ว า ง ด านก าร สอนก ับ ด านการ ว ิจ ัย                            
การดําเนินการเพื ่อตอบสนองตอตัวชี ้วัดหลักในการ
ประเมินผลงานดานการวิจัย  เปนตน  
     5.2 ควรหาแนวทาง/วิธีการสนับสนุนหรือหาเครื่องมือ
เพื่อชวยใหคณาจารยมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  
 
 
    
 
 
 
 
     5.3 หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนเรื่องการ
บริหารจัดการงานวิจัย  ขอใหพิ จารณาเรื่ องอื่น ๆ  
ที่ เ กี่ย วข อง ในคราวเดี ยวกันดวย เชน โครงสร า ง        
การบริหารจัดการวิจัย  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  5.1 มหาวิทยาลัยจะนําเสนอระบบการบริหาร 
จัดการงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ จะนําเสนอ
วิสัยทัศน/แผนการบริหารงานของสถาบันวิจัยฯ 
ตอสภามหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2558 
 
 
   5 .2  มหาวิท ยาลั ย ได ดํ า เ นินการวิจั ย ใ น             
ลักษณะศูนยวิจัยความเปนเลิศ-หนวยวิจัย- กลุม
วิจัยเปนหลัก มีโครงการวิจัยใหมทั้งในสวนที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนภายในและสวนที่ไดรับ
เงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก  จากการ
สนับสนุนทําใหมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการทั้งในระดับนานาชาติ
และระดับชาติ  รวมถึงมีผลงานวิจัยที่นําเสนอ           
ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 
     5.3 คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการ           
วิจัยไดเห็นชอบ ราง ประกาศทุนสนับสนุนหนวย
วิจัย-กลุมวิจัยที่มีแนวทางประสานภารกิจบริการ
วิชาการเพื่อเกิดงานวิชาการรับใชสังคมมากขึ้น 
และจัดตั้งศูนยวิจัยความเปนเลิศเปนครั้งแรกจาก
หนวยวิจัยที่สามารถสรางผลกระทบเชิงสังคม 
ศูนยวิจัยความเปนเลิศ-หนวยวิจัย และบริการ
วิชาการ-กลุมวิจัย ประกาศนี้เปนกลไกสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสูยุคใหมตามยุทธศาสตร              
ป  2 5 5 7  ถึ ง  2 5 5 9  คื อ “ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสูสากล และการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม”  

 
 
 



 

๒๒๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
   5.4 มหาวิทยาลัยควรนําผลงานวิจัยในดานตาง ๆ  มา
ผนวกไวเปนกลุมเดียวกัน แลวนําไปเผยแพร ให เปน              
ที่รูจักอยางกวางขวางในสังคม เพื่อจะไดนําผลงานวิจัย           
ไปใชประโยชนใหมากขึ้น 
   5.5 ควรศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเพิ่ม
มากขึ้น  และศึกษาวิจัยทางดานการเกษตรที่ครบวงจร    
   5.6 ควรมีการวิจัยดานสิ่งแวดลอมเพื่อจะไดสนับสนุน
ใหหนวยงานภายนอกที่รับผิดชอบ นําผลการวิจัยที่ไดไป
ใชประกอบการออกกฎหมายที่ เกี่ยวของตอไป เชน 
กฎหมายปาไม  กฎหมายแร  เปนตน   

    มหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะตามขอ 
5.4 ขอ 5.5 และขอ 5.6 ไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู ใหมทางดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และสังคม มุงที่จะนําองคความรูที่ไดมาใชในการ 
จัดการพัฒนาการ ใชทรัพยากรทองถิ่น เพื่ อ
ประโยชนในการสรางเสริม รักษา และปองกัน
ทางดานสุขอนามัย รวมทั้งพัฒนาความเปนอยูที่ดี
ของชุมชนทองถิ่น สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมที่ดี
และยั่งยืน มุงวิจัยเพื่อรับใชชุมชนทองถิ่นโดย
พัฒนาองค ความรู แล ะ ให ความร วมมือกั บ             
หนวยงาน องคกรชุมชนทองถิ่น ในการศึกษา
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมทองถิ่น 
มุงเนนการพัฒนาทางดานการอนุรักษ ทะนุบํารุง
และฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
ชุมชนและสังคม 

6. การพัฒนาระบบโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
     6.1 ขอใหพิจารณาทบทวนและปรับโครงสรางการ
แบงสวนงานทั้งในระดับสํานักวิชาและศูนย/สถาบัน           
ใหถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับสภาพการณ                 
ที่เปนอยูในปจจุบันของมหาวิทยาลัย       
      6.2 การแบงสวนงานยอย มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งจะตองไม
มีผลกระทบตอการทํางานแบบขามสวนงาน และหลักการ
รวมบริการประสานภารกิจ  พนักงานสามารถทํางานแทน
กันไดในระดับหนึ่ง  ไมใชทํางานเฉพาะสวนที่ตนเอง
รับผิดชอบเทานั้น และไมนําไปสูการขออัตรากําลังเพิ่ม 
      6.3 ขอใหออกประกาศใหชัดเจนเรื่องชื่อตําแหนง          
ที่เรียกซ่ึงจะไมเหมือนกันระหวางพนักงานสายวิชาการ 
กับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  และ
กําหนดวาจะจายคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานในตําแหนงใดบาง 

  
   6.1 มหาวิทยาลัยกําลังปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ทั้งระบบโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนที่ปรึกษาและได
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาในเรื่องน้ี 
   6.2 มหาวิทยาลัยไดนําแนวทาง/ขอเสนอแนะ
ในเรื่องการทํางานแบบขามหนวยงาน การรวม
บริการประสานภารกิจ  การทํางานทดแทนกัน  
และการไมเพิ่มอัตรากําลัง ไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของแลว 
 
   6.3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดชื่อตําแหนงของ 
ทั้งสองสายแตกตางกัน และออกประกาศเรื่อง
คาตอบแทนประจําตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและ
ตําแหนงบริหารจัดการ (หัวหนาสวน หัวหนาฝาย 
และหัวหนางาน) ที่ชัดเจนแลว            

 
 
 
 

7. การดําเนินการสืบเนื่องจากรายงานการติดตาม  
    ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน    
    ประจําปงบประมาณ 2556 
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอๆ ไป ขอให
อธิการบดีพิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  (1) ความเปนเมืองมหาวิทยาลัย  (2) ความเปน
สากล  (3) การปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพื่อ
กอใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

     อธิการบดีจะไดนําเรื่อง/ประเด็นดังกลาว
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในนโยบาย             
ในปงบประมาณ 2558 ตอไป   
 

 
 



 

๒๒๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ในการปฏิบัติงาน และ (4) ความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน แลวจัดทําเอกสารเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย รวมถึงจะได
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ตอไป 
8. กรอบแนวคดิในการเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร 
     8.1 การดํ าเนินการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติเปนสิ่งที่ดี แตจะตองใชเวลาในการดําเนินการ
ยาวนานพอสมควรจึงจะประเมินผลได และจะตองนํา
เกณฑตาง ๆ มาใชใหครอบคลุมในทุกดาน/ทุกหมวด  
ไมควรนําเกณฑในบางหมวดบางขอมาดําเนินการ และ          
ที่สําคัญยังมีเกณฑที่ใชในการประเมินอื่น ๆ อีก เชน  
TQF  EdPEx  เปนตน 
     8.2 ผลิตภาพของมหาวิทยาลัยไมใชมาจากบุคลากร
เพียงอยางเดียวแตจะมาจากปจจัยอื่นๆ ควบคูกันไปดวย 
อยางไรก็ตามบุคลากรถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง 
     8.3 อธิการบดีควรพิจารณากําหนดกรอบ/แนวทาง
ในการเพิ่มผลิตภาพในระดับที่ เล็กลง และมีตัวชี้วัด         
ที่ชัดเจน โดยใชเวลา  2 ป ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ ไดแก 
       1) การวิเคราะห Work Load  เพื่อนําสูการ Post 
Audit  ดานอัตรากําลังรวมถึงเรื่องกระบวนการตั้งแตตน
จนถึงกระบวนการพิจารณาใหความดีความชอบ 
       2) Post Audit ดานอัตรากําลัง  ทั้งนี้ ไมไดทําเพื่อ
เปนการลงโทษพนักงาน แตนํามาใชเพื่อการพัฒนา
เพื่อใหคนที่ทํ างานสามารถสรางประโยชนสูงสุดแก
มหาวิทยาลัย 
          พนักงานจะตองมีกระบวนการ/วิธีการทํางาน  
ในลักษณะเปน Multi-Task และ Team Work รวมถึง
ตามหลักรวมบริการประสานภารกิจ 
        3) การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล/
ระดับหนวยงาน (Unit of Analysis)  
        4) จํานวนนักศึกษา/วิธีการรับนักศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการมีงานทําของบัณฑิต 
     5) การทําวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหา         
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและนําขอมูลที่ไดไปใชเปนสวน
หนึ่งในการตัดสินใจ 

      อธิการบดีจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
 
 

 
 
 

9. การบริหารงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  
    และเทคโนโลยี 
     9.1 มหาวิทยาลัยจะจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยและ
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือที่จะนํามาใช
สําหรับการทําวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนั้น พนักงานศูนยเครื่องมือฯ ที่มีอยูอาจจะไมมีความ
เชี่ยวชาญในการใชและดูแลรักษาเครื่องมือเหลานั้น 

      มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
      (สภามหาวิทยาลั ย ได ให ข อ เสนอแนะ       
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 
 

 
 
 



 

๒๒๔ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ดังนั้น ควรฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานศูนยเครื่องมือฯ 
ที่มีอยูใหสอดคลองกับเครื่องมือใหม และอาจมีความ
จําเปนตองขอใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเขามา
ชวยดูแลรักษาเครื่องมือบางดาน 
     9 .2 การกํ าหนดคุณลักษณะของครุ ภัณฑที่ มี
ความจําเพาะและราคาแพง ควรมีเกณฑในการสอบถาม
วาผูใชตองการอะไร มีจุดมุงหมายอยางไร  และพนักงาน
ศูนย เครื่องมือฯ สามารถดูแลและใหบริการกับผู ใช
ครุภัณฑไดจริ งมากนอยเพียงใด เพื่อใหทันกับการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในเครื่องมือบางประเภท 
    9.3 มหาวิทยาลัยจะตองจัดซื้อครุภัณฑ/เครื่องมือ
ทางการแพทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับศูนยการแพทย ดังนั้น 
ขอใหกําหนดหนวยงานที่จะทําหนาที่รับผิดชอบครุภัณฑ
และเครื่องมือทางการแพทยใหชัดเจน 
     9.4 ควรดูแลรักษาเครื่องมือใหมีความทันสมัยอยู
เสมอและใชประโยชนจากเครื่องมือตางๆ อยางสูงสุด
และเต็มประสิทธิภาพ 
     9.5 ควรจัดทําระบบการใหบริการเครื่องมือตาง ๆ 
ใหชัดเจน ทั้งในดานการใหบริการทางวิชาการ และการ
วิจัย และควรจัดเก็บคาใชจายตามความเหมาะสม แทนการ
ใหบริการแบบใหเปลา  โดยจะตองกําหนดกรอบและ
หลักเกณฑอยางเปนระบบและชัดเจน เพื่อไมใหเกิด
ปญหาที่อาจารยจะใชสิทธิครอบครองเครื่องมือ/ครุภัณฑ
ที่จัดซื้อมา โดยไมมีจิตใหบริการแกบุคคล/หนวยงานอื่น 
10. การบริหารงานศูนยบริการวิชาการ 
     10.1 งานใหบริการวิชาการ นอกจากไดดําเนินการ
โดยศูนยบริการวิชาการแลวยังมีสํานักวิชาตาง ๆ เปนผู
ขับเคลื่อนหลักควบคูกันไปดวย 
     10.2 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความสามารถ
มากพอสมควรในดานการเกษตร  ดังนั้น สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรควรจะมีชุดโครงการใหบริการ
วิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูชุมชนภายนอกเพิ่ม
มากขึ้น 
     10.3 ศูนยบริการวิชาการรวมกับสํานักวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพควรพิจารณาเรื่องการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตในขณะที่ศูนยการแพทย
ยังไมไดเปดใหบริการ 
     10.4 ศูนยบริการวิชาการควรกําหนดขอบเขตภาระ
งานที่ชัดเจนทั้งในสวนที่จะตองดําเนินการรวมกับสํานัก
วิชา/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชน แหลง 
ขอมูล แหลงทุน การประสานงาน เปนตน  และในสวนที่
จะไปใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมภายนอก 

      มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
      (สภามหาวิทยาลั ย ได ให ข อ เสนอแนะ             
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 
 
 

 
 
 



 

๒๒๕ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
11. ศูนยการแพทย 
     11.1 มหาวิทยาลัยไมควรมองวาความลาชาในการ
ดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทยเปนวิกฤติ 
แตใหมองวาเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการวางแผน 
เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาในดานตาง ๆ กอนที่จะ
กาวเขาสูศูนยการแพทย เต็มรูปแบบตามเปาหมาย        
ที่กําหนดไว ดังนั้นขอใหพิจารณากําหนดฐานะ (Position) 
ของศูนยการแพทยและมีการจัดทําแผนกลยุทธในลักษณะ 
Business Model ที่ชัดเจน 
     11.2 ขอใหทําความเขาใจกับบุคลากรและอาจารย
โดยเฉพาะอาจารยสังกัดสํานักวิชาแพทยศาสตรเรื่อง
แนวคิด/สถานภาพของศูนยการแพทย ซึ่ง เปนของ
มหาวิทยาลัยไม ใช เปนของสํานักวิชาแพทยศาสตร
มิฉะนั้นอาจจะกอใหเกิดปญหาดานการบริหารจัดการ  
ดานการเงินการงบประมาณ  และดานอื่น ๆ ตามมาได           
    11.3 ผูอํานวยการศูนยการแพทยจะตองมีความ
เขาใจแนวคิดและระบบการใหบริการด านสุขภาพ
สมัยใหมเปนอยางดี  มีการพัฒนาระบบการใหบริการที่
เหมาะสมกับประเภทของคนไข  และสามารถบริหาร
จัดการศูนยการแพทยใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสามารถศึกษาตัวอยางที่ดี
จากโรงพยาบาลอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ/เปนที่ยอมรับ         

      มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
      (สภามหาวิทยาลั ย ได ให ข อ เสนอแนะ      
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 

 
 
 

12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
      ปการศึกษา 2556 
     12.1 การประเมินในครั้งตอไป ขอใหทําความเขาใจ
รวมกันระหวางคณะกรรมการประเมินฯ กับมหาวิทยาลัย
และสํานักวิชา/หนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับเกณฑการ
ประเมินในแตละตัวบงชี้  รวมถึงรายละเอียดในการแสดง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อมหาวิทยาลัยและสํานัก
วิชา/หนวยงานตาง ๆ จะไดจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และ
หลักฐานตาง ๆ ใหครบถวนและตรงตามเกณฑการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตอไป 
     12.2 สํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรควรจะมีขอมูล
หลักฐานในเชิงประจักษมากกวาสํานักวิชาทางดาน    
ศิลปศาสตรหรือสังคมศาสตร  

      มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
      (สภามหาวิทยาลั ย ได ให ข อ เสนอแนะ      
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 

 
 
 

13. แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อการ  
     ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    
     พ.ศ. 2558 ถึง 2560 
     13.1 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะซึ่งเปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการนั้น ควรมีกลยุทธหรือมาตรการ
เพิ่มเติมที่จะไปตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรนี้มากขึ้น 

      มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
      (สภามหาวิทยาลั ย ได ให ข อ เสนอแนะ      
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 

 
 
 



 

๒๒๖ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
     13.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ ขอใหคํานึงถึง
ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพมากกวาตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ 
     13 .3 มหาวิทยาลั ยได กําหนดผลสัมฤทธิ์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตรไว คือ “มหาวิทยาลัยเปนแหลงพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพตอบสนองการพัฒนาพื้นที่และประเทศ” และ 
“มหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูระดับนานาชาติ
และเอื้ออํานวยสังคมสูประชาคมอาเซียน” ซึ่งไมแนใจวา
ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรทั้งสองดาน มีความขัดแยงกัน
หรือไมอยางไร เนื่องจากเปาหมายในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยไมไดมุงตอบสนองความตองการเฉพาะใน
ระดับพื้นที่  ภูมิภาค หรือประเทศ แตบัณฑิตจะตอง
สามารถแขงขันไดในระดับโลกดวย           
     13.4 กลยุทธและมาตรการในมิติการเงินและ
งบประมาณเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะหาก
มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดดานงบประมาณ จะไมสามารถ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลตาม
เปาหมายได  ดังนั้นควรพิจารณากําหนดมาตรการในการ
หารายไดใหชัดเจนมากกวานี้ ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากร
ที่มีอยู เชน การใชพื้นที่ การใชอุปกรณและวัสดุครุภัณฑ
ที่มีราคาคอนขางสูง เพื่อนําไปสูการหารายไดของ
มหาวิทยาลัย  การลงทุนรวมกับภาคเอกชน เปนตน 
14. แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 
     14.1 มีความหวงใยเรื่องสัดสวนงบบุคลากร :         
งบ ดํ าเนินการ ซึ่ งปจจุบันเทากับรอยละ 46: 54               
หากเปนไปไดไมควรเกินรอยละ 40 : 60  มิฉะนั้นแลว
มหาวิทยาลัยจะประสบปญหาดานงบประมาณตอไป 
และมี 2 ประเด็นสําคัญที่จะสงผลกระทบตองบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ไดแก (1) ศูนยการแพทย ซึ่งจะตองใช
งบประมาณอีกจํานวนมาก  และ (2) มหาวิทยาลัย
สามารถรับนักศึกษาไดจํานวนมากกวาเดิม แตอัตราการ
พนสภาพจากการเปนนักศึกษาคอนขางสูง ทําใหมี
ผลกระทบตอคาธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงเปนรายไดหลัก 
     14.2 ตามแผนปฏิบัติการไดกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดในดานตาง ๆ ไวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
แตเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรร
ใหในปงบประมาณ 2558 พบวา บางแผนงาน/โครงการ
ได รั บงบประมาณนอยมาก จึ ง ไมมั่ นใจวาผลการ
ดํ า เนินการตามแผนงาน/โครงการดั งกล าวจะ ไป
ตอบสนองตอเปาหมายหรือไม อยางไร   
     14.3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี โครงสร างการ
บริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจ มหาวิทยาลัย
จึงไดจัดสรรงบประมาณสวนใหญไปใหศูนยและสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไวตอไป 
       (สภามหาวิทยาลัย ได ให ข อเสนอแนะ      
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2557) 
 

 
 
 



 

๒๒๗ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
หรือหนวยงานบริการกลางเปนหลัก  ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรใหความสําคัญมากขึ้นกับการพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการดําเนินงานและการประเมินประสิทธิภาพของ
ศูนยหรือหนวยงานบริการกลางเหลานั้นเพื่อจะได
พิ จาร ณาว า มีความเชื่ อ มโยงกับยุ ท ธศาสตร ขอ ง
มหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร ทั้งนี้ ควรจะพิจารณาใน
เรื่องของการสื่อสารภายในองคกร และควรจะใหเกิด
ความตระหนักวาการสื่อสารภายในองคกรมีความชัดเจน
เพียงพอ 
    14.4 ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก
จํานวนมากโดยเฉพาะในสวนของศูนยการแพทย  และไม
ควรจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลโดยนําเงินจากกองทุน
ตางๆ ที่มีอยูมาใชทุกป จึงขอใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
         1) จัดทําแผนหารายไดในระยะ 3 ป เชนเดียวกับ 
แผนยุทธศาสตร  เพื่ อจะ ได วาง แผนงบประมาณ               
ที่ชัดเจนและเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรตอไป โดยขอใหจัดทํา
ในลักษณะคูขนานไปกับแผนปฏิบัติการประจําปแตละป  
โดยพิจารณาเรื่องงบประมาณที่ใชในลักษณะงบขาดดุล
เปนพิเศษ รวมถึงขอใหวางแผนไปในอนาคตอีกอยางนอย 
5 ป เพื่อเตรียมการในเรื่องงบประมาณที่จะใชในเรื่อง
เครื่ องมือแพทย ในโร งพยาบาล  โดยขอใหจั ดทํ า
รายละเอียดของเครื่องมือพรอมกับจํานวนงบประมาณ  
        2) เนื่องจากการดําเนินงานของศูนยการแพทย  
เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก ดังนั้นขอใหจัดทําแผน 
ปฏิบัติการขึ้นมาตางหากควบคูกับแผนยุทธศาสตรโดย
ศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชประกอบการ
พิจารณา  เชน คากอสรางอาคารเพิ่มเติม (นอกจากการ
ขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลแลว จะตองใชงบ 
ประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบอีกประมาณรอยละ 
15)  คาครุภัณฑ/เครื่องมือตางๆ งบบุคลากร  เปนตน 
ทั้ งนี้  หากแผนปฏิบั ติการดั งกล าวเสร็ จเ รียบร อย 
มหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชสําหรับการเจรจาขอ
งบประมาณกับสํานักงบประมาณตอไปได 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

2.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  มีจํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การจัดตั้งกองทุนศูนยการแพทย 
     1.1 ควรเปดโอกาสใหผูบริจาคสามารถสะสมวงเงินการ
บริจาคไดอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ จะทําใหผูบริจาคมีแรงจูงใจ
ที่จะบริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนและ
สวนลดที่เพิ่มขึ้น 
     1.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลา
ในการใหสิทธิประโยชนหรือไม โดยขอใหศึกษาเทียบเคียง
ในประเด็นนี้กับโรงพยาบาลอ่ืนดวยวามีแนวทางอยางไร     
     1.3 การใหสิทธิประโยชนกับบุคคลในครอบครัว  
ซึ่งคําวา “ครอบครัว” ครอบคลุมมากนอยแคไหน    
ควรระบุใหชัดเจนวาหมายถึงใครบาง และการใหสิทธิ
ประโยชนกับบุคคลในครอบครัวนั้น ชื่อของบุคคล      
ในครอบครัวที่จะไดรับสิทธิประโยชน จะตองกําหนดให    
ผูบริจาคระบุชื่อที่เจาะจงไวดวย มิฉะนั้นจะเกิดการโอน
หรือการเปลี่ยนสิทธิซึ่งจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
     1.4 ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทํา ราง ระเบียบฯ         

วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน

ศูนยการแพทย น้ัน คณะกรรมการฯ เห็นวา มหาวิทยาลัย

ควรมีระเบียบฯ วาดวยการรับเงินและทรัพยสินที่ม ี             

ผูบริจาคใหมหาวิทยาลัย เปนเหมือนระเบียบหลัก               

ซึ่งอาจจะศึกษาจากระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอเปนแนวทาง และออกระเบียบ

หรือประกาศฉบับรอง โดยกําหนดสิทธิประโยชนหรือ         

อื่นๆ ที่แตกตางกันไดตามความเหมาะสม 

      มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบฯ วาดวยการรับ
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2557 ซึ่งการบริจาคดังกลาวจะครอบคลุม
ทุ กกรณี ร วมทั้ งกา รบ ริ จ าค ให กองทุนศู นย
การแพทย  อนึ่ง สําหรับเรื่องของการกําหนดสิทธิ
ประโยชนนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 

 

2. ค าธรรมเน ียมการศ ึกษาในชวงปรับเปลี ่ยน           
ภาคการศึกษา 

      เห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  

ในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๕๖ ตามหลักการและเหตุผล

ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ทั้งนี้ เพื่อใหงายตอการทําความ

เขาใจมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยอาจจะตองพิจารณาปรับ

ขอความในการนําเสนอใหมเพื่อใหกระชับโดยอาจจะทํา

เปนตารางในแตละกรณีตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบการกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษา
พิเศษ/๒๕๕๖  และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
เรียบรอยแลว 

 
 

      
 
 
 
 



 

๒๒๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

  3.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   มีจํานวน 10 ประเด็น ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1. การปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงิน 
   คาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง      
    1.1 ควรแตงตั้ งคณะทํางานพัฒนาโครงสรางบัญชี
เงินเดือนและเงินคาตอบแทน ประกอบดวยผูที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญหรือมีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมดําเนินการ
ในลักษณะเปน Academic Working Group และไมควรมี
จํานวนที่มากเกินไป  และเมื่อดําเนินการแลวจะตองชี้แจง
และทําความเขาใจแกพนักงานดวย    
    1.2 การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุด      
        1) เห็นชอบการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มตน
และสูงสุดตามอัตราที่คณะทํางานเสนอ  
        2) ขอใหศึกษาเพื่อกําหนดสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไปใหมีความยืดหยุนและเหมาะสม หรือกําหนด
คําอธิบายการเทียบอัตราเงินเดือนใหมใหกับพนักงาน 
แรกบรรจุไวในประกาศ เรื่องการปรับโครงสรางบัญชี
เงินเดือน/คาตอบแทนของพนักงานและลูกจางฉบับใหม 
 
 
    1.3 การชวยเหลือพนักงานที่ถือครองและไดรับ      
ผลกระทบ อาทิเชน 
         ๑) การชวยเหลือพนักงานที่ถือครองและไดรับ
ผลกระทบจากการปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนและ
คาตอบแทน ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เปนตนไป ตามหลักการ “คลื่นกระทบฝง” และกําหนด 
“จุดตัด” ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ  
        2) กําหนดใหขึ้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗ กอนการปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนฯ 
       3) กรณีพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนอยูกอนจุดตัดที่
ไดรับเงินปรับเพิ่มไมถึง 1,800 บาท หรือหลังจุดตัด           
ใหไดรับเงินปรับเพิ่ม 1,800 บาท เทากันทุกอัตรา 
       4) เห็นชอบใหหยุดจายคาตอบแทนพิเศษชั่วคราว
ใหกับพนักงาน/ลูกจางตามที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2555 เปนตนไป 

   
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
     1.1 มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไปนําเสนอ
คณะทํางานพัฒนาโครงสรางบัญชีเงินเดือนและ
คาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง ประจําป
งบประมาณ 2557 ชุดใหม โดยไดจัดประชุม
คณะทํางานฯ  4 ครั้ง 
    1.2 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
วิเคราะห สรุป และจัดทําเปนขอเสนอเพื่อให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแลว 
และคณะกรรมการฯ ไดนําเ รื่ องนี้ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแลว โดยไดออกประกาศ 
เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุดตาม
คุณวุฒิของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2557  
และประกาศ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงบริหาร
และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงความกาวหนา         
ในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการ 
   1.3 มหาวิทยาลัยไดชวยเหลือพนักงานที่ถือ
คร องและ ได รั บ ผลกร ะทบต ามแนวทา งที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว 
 

 
 

2. การวางระบบพัฒนาและสงเสริมผลการปฏิบัติงาน 
    ของหนวยงาน 
     คณะกรรมการฯ ไดชื่นชมกรณีที่มหาวิทยาลัยไดริเริ่ม
พัฒนากําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประเมิน
หนวยงาน และประเด็นที่เสนอเปนลําดับขั้นตอน จึงขอให
มหาวิทยาลัยและคณะทํางานพัฒนาระบบสงเสริมและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  นําขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานพัฒนาระบบสงเสริม
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน กําลัง
พิจารณาดําเนินการในเรื่ องนี้  ขณะนี้มีความ
คืบหนารอยละ 70  ไดประชุมรับฟงความคิดเห็น  
6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการฯ 9 ครั้ง คาดวา
จะแลวเสร็จเรียบรอยและเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในปงบประมาณ 2558 

 
 



 

๒๓๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ไปใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินหนวยงาน
ตอไป ทั้งนี้ ขอใหสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรกอน
นําระบบไปใช 

  

3. ราง พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล 
    ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....     
      ขอใหสรุป เรื่ องและเสนอใหประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข 
พิจารณาใหความเห็นกอนเสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาตอไป  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ โดยไดนําเสนอคณะกรรมการ
อุ ทธรณ ฯ  เพื่ อพิ จารณาให ความเห็ น  และ
มหาวิทยาลัยไดเสนอความเห็นในเรื่องนี้ตอ ก.พ.อ. 
เรียบรอยแลว 

 
 

4. การอนุมัติกําหนดตําแหนงนักกายภาพบําบัด       
    4.1 เห็นชอบการกําหนดตําแหนงนักกายภาพบําบัด 
สังกัดสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร       
และใหถือเปนตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ระดับปฏิบัติการระดับกลาง เปนตํ าแหนงที่ เทียบเทา
เจาหนาที่ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  แตไมอนุมัติคาตอบแทน
วิชาชีพนักกายภาพบําบัด 
    4.2 ขอใหมหาวิทยาลัยวิ เคราะหความจําเปนและ
เหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนวิชาชีพทั้ งระบบ          
แลวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

มหาวิทยาลัยโดยสวนการเจาหนาที่เปลี่ยนตําแหนง
จากเดิมนักวิทยาศาสตร เปนนักกายภาพบําบัด  
และแจงใหสํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ ทราบแลว 
อนึ่ง สําหรับการกําหนดคาตอบแทนวิชาชีพทั้ง
ระบบนั้ นขณะนี้ มหาวิทยาลัยกํ าลังพิ จารณา
ดําเนินการ           

 
 

5. คาตอบแทนของตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา     
     อนุมัติการจายเงินประจําตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา
โดยเทียบเทากลุมตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี          
รองผูอํานวยการศูนย/สถาบัน  ตามประกาศ เรื่อง บัญชี
อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 
2551  จนกวาการพิจารณาปรับโครงสรางบัญชีอัตรา
เงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางฉบับ
ใหมจะแลวเสร็จ 

มหาวิทยาลัยไดประมวลเรื่องนี้ใหอยูในประกาศ 
เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
บัญชีเงินอัตราตําแหนงบริหาร และไดจายเงิน
ยอนหลังใหกับผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 เรียบรอยแลว 

 
 

6. การกําหนดเง่ือนไขการเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ  
    6.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา (1) กระบวนการ
และวิธีการเขาสู ตําแหนง เงื ่อนไขการเขาสู ตําแหนง
ของผูที่ดํารงตําแหนงบริหารจัดการในปจจุบันและเรื่องอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน คาตอบแทน รวมทั้งการกําหนดตําแหนง
รองรับผูที่พนสภาพจากตําแหนงบริหารจัดการ เปนตน 
และ (2) ประเด็นขอกฎหมายที่ยังไมไดยกเลิกเก่ียวกับการ
จางและหรือการแตงตั้งตําแหนงบริหารจัดการที่ถือครองอยู
เดิมในปจจุบันซึ่งขอบังคับฉบับใหมยังไมไดยกเลิก 

    6.2 ขอใหฝายบริหารไปพิจารณาแนวทางและประเด็น
ที่เกี่ยวของในแงกฎหมายอยางรอบคอบ กรณีผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาสวนแบบวาระบางรายที่จะครบวันสิ้นสุด
การดํารงตําแหนงในระหวางดําเนินการพิจารณากําหนด
แนวทางและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงบริหารจัดการตาม
ขอบังคับฉบับใหม วาจะแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูรักษาการ 

 ไปกอนไดหรือไม แลวนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตอไป 

     
  6.1 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานจัดระบบ
การเขาสูตําแหนงบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2557  ซึ่งไดประชุมคณะทํางานฯ แลว  
2  ครั้ง  และคณะทํางานฯ ไดนําประเด็นตาง ๆ เสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
   
 
 
   6.2 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอคณะกรรมการฯ        
ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อ
พิจารณาผลการประชุมคณะทํางานจัดระบบการเขา
สูตํ าแหนงบริหารจัดการ และพิจารณากรณี
หัวหนาสวนรองเรียนเรื่องการการเขาสูตําแหนง
บริหารจัดการเรียบรอยแลว    

 
 



 

๒๓๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
     6.3 ขอใหปรับปรุงขอบังคับใหชัดเจนทั้งในประเด็นการ
บังคับใชขอกฎหมายและสวนอื่นที่ เกี่ยวของทั้งระบบ            
แลวพิจารณาจัดสรรคนที่ถือครองเขาสูตําแหนงใหมีความ
เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง ทั้งนี้ประธาน
กรรมการฯ รับไปพิจารณาปรับปรุ งขอบั งคับฯ วาด วย
หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงบริหารจัดการ พ.ศ. 2556 ใหมีความชัดเจน
และเหมาะสมทั้งในประเด็นการบังคับใชขอกฎหมายและ
รายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของทั้งระบบ ตามหลักการบังคับ
ใชขอกฎหมายและสามารถจัดผูดํารงตําแหนงบริหาร
จัดการที่ถือครองไดอยางเหมาะสม โดยจะหารือรวมกัน
ระหวางอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

     6.3 ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลได
ประชุมหารือรวมกับอธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝายบริหารทรัพยากร  เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
ขอบั งคั บฯ ว าด วยหลักเกณฑ  วิ ธีการกําหนด
ตําแหนง และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 แลวเมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2557  และวันที่ 9 ตุลาคม 2557 
ซึ่งจะนําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาตอไป 

 

7. ตัวแบบการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจําป   
    งบประมาณ 2558  
       7.1 เห็นชอบตัวแบบการขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และนโยบายและหลักเกณฑ
การขึ้น เ งิน เดือนประจํ าป นี้  เพื่ อตอบแทนผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน ในร อบป ง บป ร ะ มาณ 2557  ต ามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
          1) ปรับชวงอัตราเงินเดือนเพื่อใชเทียบอัตรา    
รอยละการขึ้นเงินเดือนประจําป  
          2) ปรับเกรดการขึ้นเงินเดือน จากเดิม A, B+, B, 
C+, C  เปน S1 S2 S3 S4 และ S5 (S หมายถึง Salary) 

           3) ปรับตารางการขึ้นเงินเดือนประจําปพนักงาน 
ประจําปงบประมาณ 2558 
    7.2 เห็นชอบการใชเกณฑพิจารณาคุณสมบัติขั้นการ
ขึ้นเงินเดือนประจําป ใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการ
ขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2545   

มหาวิทยาลัยไดนําตัวแบบและแนวทางการขึ้นเงิน 
เดือนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ไปใชดําเนินการขึ้นเงินเดือน
พนักงาน ประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อตอบ
แทนผลการปฏิบัติ งานในรอบปงบประมาณ 
2557 แลว โดยมีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 
เปนตนไป 

 
 

8. ระบบการประเมินหนวยงาน  
     8.1 ในปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนปแรกของการ
ทดลองใชระบบประเมินหนวยงาน  มหาวิทยาลัยไมควรนําผล
การประเมินหนวยงานไปใชเพื่อการตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานหรือการขึ้นเงินเดือนประจําป  แตเพื่อใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดควรนําไปใชเพื่อการพัฒนาหนวยงานเปน
สําคัญ และในการกําหนดแผนงานการนําระบบประเมิน
หนวยงานไปทดลองใชในปงบประมาณ 2557 นั้น หาก
พัฒนาระบบไมแลวเสร็จตามที่วางแผนไว ควรขยายเวลา
ประกาศใชดําเนินการในปงบประมาณ 2558  ทั้งนี้ อาจ
กําหนดใหสํานักวิชาหรือหนวยงานที่มีความพรอมเปน
หนวยงานนํารองไปกอน 

       

มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะไวตอไป 
 

 



 

๒๓๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
      8.2 ขอมูลตัวชี้วัดการประเมินหนวยงานตามที่ไดนํา 
เสนอนั้น มีรายละเอียดมากเกินไปซึ่งนํามาใชปฏิบัติจริง
ไดยาก เพิ่มภาระ หรืออาจจะไมเกิดผลตอมหาวิทยาลัย 

จึงขอใหนําขอมูลที่มีอยูในรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชเทาที่จําเปน และในการกําหนดตัวชี้วัด
ดังกลาวควรมีจุดมุงเนนในประเด็นปญหาเรื่องการใช
ทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถสรางรายได
ใหกับองคกร กลาวคือ ควรพัฒนาตัวชี้วัดเรื่องการใช
ทรัพยากรโดยการเทียบกับตนทุนดําเนินการดวย 

     8.3 เพื่อใหผลผลิตของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น        
ในการกําหนดตัวชี้วัด สิ่งที่ฝายบริหารควรพิจารณาเปน
ลําดับแรก คือการรับนักศึกษาใหไดตามแผนที่กําหนดไว 
หรืออยางนอยรอยละ 80 ของแผนที่ตั้งไว 
     8.4 เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและเปาหมายองคกรอยางแทจริง ควรปรับปรุง
กระบวนการทําขอตกลงรวม โดยแตงตั้งคณะกรรมการ        
ในรูปแบบ Calibrating Committee ทําหนาที่กําหนด
เปาหมายในระดับมหาวิทยาลัย แลวถายทอดงานไปยัง
หนวยงานและพนักงานรายบุคคล ซึ่งจะสงผลดีตอการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) ใหกับมหาวิทยาลัยดวย 

    8.5 ควรนําระบบสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

  

9. การเทียบประสบการณในการเขาสูตําแหนงบริหาร 

    จัดการ 

     เพื่อใหหลักเกณฑการเทียบประสบการณบุคคลเพื ่อ
เขาสู ตําแหนงบร ิหารจัดการมีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น 
ควรแยกเทียบประสบการณของแตละระดับตําแหนง 
เพราะบางตําแหนงมีความแตกตางกัน และพิจารณา
ประสบการณคุณวุฒิสุดทายที่บรรจุและเปนประสบการณ
ที่ตรงกับการปฏิบัติงาน จึงขอใหทบทวนและปรับปรุง
ขอมูลใหมแลวเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะไวตอไป 
 

 

10. นโยบายในการกําหนดมาตรการควบคุมอัตรากําลัง 

      พนักงานและลูกจาง  
     เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการวิเคราะห
ภาระงานและอัตรากําลัง โดยขอใหหัวหนาหนวยงาน
พิจารณาตรวจสอบและวิ เคราะหภาระงานภายใน
หนวยงาน และพัฒนาสรางงานใหมๆ กรณีที่มีภาระงาน
เพิ ่มขึ ้นช ัด เจน จึงให ขออนุม ัต ิเพิ ่มอัตรากําล ังตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม และขอใหพัฒนา
เรื่องการทําวิจัยสถาบัน โดยใหดําเนินการทั้งระบบเพื่อ
กระตุนและผลักดันใหหนวยงานใชกลไกการวิเคราะห
ภาระงานและอัตรากําลังในหนวยงานอยางเหมาะสม 

มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะตอไป 

 

 

 



 

๒๓๓ 
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4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มีจํานวน 8 ประเด็น ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การพัฒนาดานการเรียนการสอน                          
     1.1 ควรเรงดําเนินการตามแผนงานและเรงรัดการใช
งบประมาณ รวมถึงรายงานผลลัพธของ KPI ที่กําหนดไว
ในชุดโครงการเพื่อใหสะดวกตอการติดตามผลงาน                        
     1.2 ควรวางแผนกลยุทธใหมในการใหไดมาซึ่ ง
อาจารยที่มีความรูดานการเรียนรูเชิงรุก ทดแทนอาจารย
ที่เกษียณอายุเพราะยังไมมีการดําเนินการทางดานนี้ และ
สงผลกระทบใหเห็นแลววาบางโครงการดําเนินการไมได       
     1.3 ในประเด็นของความเปนสากลนั้นมีสวนสําคัญ
ยิ่งตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรให
หนวยงานกลางที่ดูแลงานดานนี้  เชน สวนวิเทศสัมพันธ 
เปนตน เขาพบและหารือกับสํานักวิชาตาง ๆ เพื่อหา
ขอตกลงระหวางกันวากิจกรรมที่ควรดําเนินการเรื่องการ
พัฒนาสํานักวิชาสูความเปนสากลนั้น  มีอะไรบาง และ
กําหนดแนวทางวาสวนวิเทศสัมพันธ และสํานักวิชาควรมี
รูปแบบการดําเนินการรวมกันอยางไรในแตละกิจกรรม  
กิจกรรมใดสํานักวิชาควรรับผิดชอบ กิจกรรมใดสวนวิเทศ
สัมพันธควรรั บผิ ดชอบ ท ายสุดคื อในส วนใดควร
รับผิดชอบรวมกัน ในลักษณะใด เมื่อใด เปนตน ซึ่งจะทํา
ใหทั้งสวนวิเทศสัมพันธและสํานักวิชามีทิศทางการพัฒนา
เดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในดานการเรียนการสอนในภาพรวมดวย  

    
     1.1 มหาวิทยาลัยได เรงรัดและติดตามให
สํานักวิชาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ 
และรายงานผลตาม KPI  เมื่อส้ินปงบประมาณ 
     1.2 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและพัฒนาให
อาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเรียนรูและเพิ่ม
ประสบการณในดานการเรียนรูเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น    
 
      1.3 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญของการ
เปนสากล โดยจัดสรรงบประมาณใหกับทุกสํานัก
วิชาและสวนวิเทศสัมพันธ ในปที่ผานมาสวนวิเทศ
สัมพันธ ได นํ าผู บ ริ ห ารและคณบดี ไป เชื่ อ ม
ความสัมพันธและทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
โดยเฉพาะ ASEAN ในปนี้ฝายวิชาการจะจัดให
สวนวิ เทศสัมพันธ ร วมกับสํานักวิชาสานต อ
ความสัมพันธ ใหมี การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
คณาจารยและบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในดานการ
เรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาดานการวิจัย                
      2.1 ควรเนนการวิจัยโดยใหชุมชนและสังคมมีสวน
รวม โดยฝายบริหารควรจะรวมงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินการซึ่งมาจากสองสวน คือ งบสนับสนุนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร และงบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ          
ซึ่งเปนงบประมาณเดียวกันเพื่อใหเจาหนาที่เล็งเห็นความ
ตั้งใจจากฝายบริหารที่ตองการเห็นผลสําเร็จของพันธกิจ
และความสําคัญของยุทธศาสตรการสรางเครือขาย 
 
 
      2.2 ระยะเวลาที่ใชเพื่อการบรรลุยุทธศาสตรอาจมี
ความคลาด เคลื่ อนและ/หรื อ ใช เ วลานานอย างมี
สาระสําคัญเนื่องจากมีปจจัยภายนอกในการจะบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่ งตองไดรับการตอบรับ  การยอมรับ
และการรวมมือจากสังคมเครือขาย  ทั้งนี้ โครงการฯ  
ควรเพิ ่มส ัดส วนความร วมม ือก ับหน วยงานธ ุรก ิจ
ภาคเอกชนทั้งในดานจํานวนและความหลากหลายให
มากขึ้น เนื่องจากความรวมมือนี้จะมีสวนใหมหาวิทยาลัย
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 
     2.1 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิชาไดดําเนินการ
ต อ เ นื่ อ งผ านงบพัฒนาวิ ช า กา ร  แ ละ โ ด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โครงการความรวมมือ
เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหวางมหาวิทยาลัย 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อีกทั้ง
เพิ่มการดําเนินการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ          
ในชุดโครงการสรางเครือขายฯ ของรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและเครือขายสังคม โดยใชงบสนับสนุน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร 
     2.2 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
ผานอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตและไดดําเนินการ 
“ชุดโครงการการสรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจเอกชน/ชุมชนและสถาบันการศึกษา         
ทั้ งภายในและนอกประเทศ ป งบประมาณ
ประมาณ 2557” เชน โครงการอุตสาหกรรมไม
ยางพาราแปรรูป  โครงการพัฒนาผูประกอบการ
หนวยบมเพาะธุรกิจ เปนตน  อีกทั้งประสานการ
ทํางานอยางใกลชิด   กับกรรมการวิจัยและนวัตกรรม  

 



 

๒๓๔ 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ผานกระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการ อีกทั้งยัง
เปนการเผยแพรชื่อเสียงและเพิ่มภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัยตอภาคเอกชนไดเปนอยางดี          
     2.3 ในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีผลงาน
วิชาการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบสําหรับ
อาจารยใหมใหขอตําแหนงวิชาการภายในระยะเวลาที่
กําหนด  หากทําไมไดมหาวิทยาลัยตองมีชองทางที่จะไม
รับบรรจุแตงตั้ง  มาตรการนี้ใชอยูแลวในมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา  และมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหลาย
แหงได เริ่มใชแลว  สําหรับอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการแลวก็จะตองกําหนดใหมีผลงานวิชาการในแตละ
ปอยางตอเนื่อง  สวนอาจารยที่ไมถนัดในการทําวิจัย แต
มีความสามารถทางการสอนหรือบริการวิชาการอาจจะ
ตองมีกระบวนการประเมินอีกแบบหนึ่งเชนการใชวิธีการ
ที่เรียกวา เมธาจารย เปนตน           
      2.4 ในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยจะตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการที่กําหนดเปนเปาหมายที่เนนเชิงวิชาการ  
ควรเพิ่มตัวชี้วัดความสําเร็จที่บงชี้ถึงการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะดวย  
และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหเกิดการสรางกลุมวิจัย
ซึ่งประกอบไปดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โท และ
เอก  มาตรการนี้จะสามารถดึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และโทใหสนใจและเขารวมในการวิจัยมากขึ้น 

สภาอุตสาหกรรมภาคใต เพื่อพัฒนาโจทยวิจัยเรื่อง
ยางพารา มังคุด การออกแบบผลิตภัณฑ  ขยะ 
เปนตน 
     2.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบ
ตามที่คณะกรรมการฯ แนะนําไว แตมหาวิทยาลัย
มีกลไกในการสรางแรงจูงใจกับอาจารยในการขอ
ตําแหนงวิชาการมากขึ้น รวมทั้งการรนระยะเวลา
ในการประเมินและแจงผลไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
     2.4 มหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 

3. การพัฒนาดานแผนงานและงบประมาณ   
     3.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดสวนความรวมมือกับ
หนวยงานธุรกิจภาคเอกชนทั้งในดานความรวมมือที่
เกี่ยวของกับการเงินและงบประมาณไมวาจะเปนเปนการ
รวมทุนหรืออ่ืนๆ ตามที่ระเบียบที่วาดวยเรื่องดังกลาวได
ประกาศใชไปแลวใหมากขึ้น เนื่องจากความรวมมือนี้จะมี
สวนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียง
และเพิ่มภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอภาคเอกชนได
เป นอย างดี   และอาจจะเปนการนํ าร าย ได เ ข าสู
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย 
     3.2 การเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
เปน เรื่ อ งใหญที่ จะมีผลกระทบตอการดํ า เนินงาน       
ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปขางหนา
เชนเดียวกับเรื่องศูนยการแพทย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร 
วางแผน  และกําหนดแนวทางในการดําเนินการในสวนที่ 
 

      มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและพัฒนาผังแมบท
การ ใชพื้ นที่  ๙ ,๐๐๐ ไร ข องมหาวิทย าลั ย        
เพื่อสรางมูลคาและคุณคาจากฐานทรัพยากร  
โดยใหเอกชนมาลงทุนเพื่อจะเปดบริการให 
ความสะดวกดานตางๆ มีการกําหนดพื้นที่เพื่อ 
พัฒนาเปนแหลงบริการอํานวยความสะดวก
แ ก นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ พ นั ก ง า น  น อ ก จ า ก นี้ 
มหาวิทยาลัยไดพยายามเพิ่มรายได เชน การนํา
เงินไปลงทุนโดยบริษัทบริหารหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ขยายผลโครงการที่มีความสําเร็จและมี
ศักยภาพไปสูมูลคาเชิงพาณิชยบนพื้นฐานความ
มั่นคงรอบคอบทางวิชาการและการตลาด พัฒนา 

และเสริมสรางโอกาสผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย

ใหกลายเปนตราสินคา (Brand)  ที่สามารถสราง

รายไดใหแกมหาวิทยาลัย  เสริมสรางการนําความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรเพื่อการเสริม 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
เกี่ยวของใหชัดเจนและเหมาะสม          
     3.3 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยโดยนําแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชเปนหลักสําคัญ  
     3.4 มหาวิทยาลัยควรนําผลที่ ได รับจากการให
บุคลากรตอบแบบสอบถามเรื่องความสุขของคนในองคกร 
(Happinometor) มาศึกษาวิ เคราะหและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนตอไป  
     3.5 คณะกรรมการฯ ไดประชุมรวมกับผูบริหารและ
คณาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ เห็นวา สํานักวิชา
มีศักยภาพที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในพันธกิจดานตาง ๆ 
แตปจจุบันอาจจะยังมีขอจํากัดในบางดานจึงทําใหผลิต
ภาพของสํานักวิชายังไมบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
เทาที่ควร  ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทํา
โครงการนํารอง Human Resource ของสํานักวิชาการ
จัดการ แลวมีการติดตามประเมินผลดานผลิตภาพเปน
ระยะ ๆ  หากประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยคอย
ขยายผลไปสูสํานักวิชาและหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป 

สรางมูลคาและคุณคาการบริการวิชาการทางดาน

การใหคําปรึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนา

หนวยงาน  และสงเสริมการนําอนุสิทธิบัตร และ

สิทธิบัตรมาสรางมูลคาเพิ่ม เปนตน 

 

4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ       
     4.1 มหาวิทยาลัยจะตองถายทอดความรู หลักการ 
และประสบการณในเรื่ องการประกันคุณภาพไปสู
ประชาคมมหาวิทยาลัยในวงกวางโดยเร็ว  เพื่อใหเกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาดานคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยาง
จริ งจัง   ซึ่งมหาวิทยาลัยได เชิญผู เชี่ ยวชาญมาเปน        
ที่ปรึกษาในการพัฒนา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรมี
บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เพื่อใหมีบุคลากรหลักที่จะคอยใหคําปรึกษาเชิงวิชาการ 
และจะเปนหลักในการถายทอดความรูดานการประกัน
คุณภาพใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย   
     4 . 2  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร มี ก ล ไ ก ดํ า เ นิ น ง า น 
(Operational Mechanism) หมายถึ ง  กลไก            
ที่รับผิดชอบในการพัฒนา ดําเนินการ และติดตามเรื่อง
การประกันคุณภาพ ซึ่งกลไกอาจจะหมายถึงตําแหนง   
ผู บ ริห ารที ่ร ับผ ิดชอบเฉพาะดานประกันค ุณภาพ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเฉพาะ หรือ
สํานักงานที่ รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ
โดย เฉพาะ  ทั้ งนี้  มหาวิทย าลั ยอาจป ระ สานกั บ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีระบบการประกันคุณภาพแลว 
เพื่อจะไดเรียนรูประสบการณ และไดแนวทางในการ 
ดําเนินงานในเรื่องน้ีที่ชัดเจนและไดผลเร็ว  รวมถึงในการ 
บริหารจัดการดานการสื่อสารในองคกร มหาวิทยาลัย 
ควรจัดเวทีและกิจกรรม  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดมีการ 

 
     4.1 มหาวิทยาลัยโดยสวนสงเสริมวิชาการ  
ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะแลวอยางตอเนื่อง 
ทํ า ใ ห บุ คล ากร ของมหาวิ ทย าลั ย ได เ ข า ใ จ       
และดําเนินการดานประกันคุณภาพไดดียิ่ งขึ้น
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
     4.2 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายผูบริหารระดับ
รองอธิการบดีทําหนาที่กํากับดูแลติดตามการ
ประกันคุณภาพในแตละดานตามองคประกอบ
คุณภาพทุกองคประกอบแลว 
 

 



 

๒๓๖ 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหเกิดการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร และควรนําขอเสนอแนะและ
ขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น มาปรับใชเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมใหสามารถ
ตอบสนองกลุมเปาหมายไดอยางยั่งยืนตอไป     
     4.3 ดานการบริหารงบประมาณ จะตองมีแผนทาง
การเงิน มีการจัดสรรงบประมาณ/คาใชจายที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อไมใหการปรับขึ้นเงินเดือน  มีผลกระทบตอ
ภารกิจที่สําคัญดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 

     4.3 มหาวิทยาลัยไดติดตามเรื่องนี้อยาง
ใกลชิดและมั่นใจวาจะสรางระบบและกลไกที่ชวย
กํากับดูแลเรื่องนี้ไดดีขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแบบกลยุทธทาง
การเงิน มีการติดตามการใชจายงบประมาณและ
ผลงานเปนประจําทุกเดือน 

 

5. การพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ 
   ควรพิจารณาการใหบริการวิชาการในลักษณะองครวม
โดยใหผูที่เกี่ยวของที่อาจจะเรียกวา ผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีบทบาทรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นที่ยังมี
ความหวงใย คือ ในการวัดผลดวยคะแนนและการกําหนด
ตัวชี้วัดในสวนคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตซึ ่งมี
ลักษณะเปนนามธรรม ทําใหการวัดผลในสวนนี้อาจจะ
ไมมีความเที่ยงตรงเทาที่ควร และในประเด็นการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาเปน
บัณฑิตนั้น  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
     5.1 ควรมีสวนเขาไปรวมกับชุมชนในลักษณะ       
ที่ ใหบริ การแกชุมชนในเชิงวิชาการโดยมีอาจารย         
ที่เชี่ยวชาญดานตางๆ เขาไปใหคําปรึกษาแนะนํา 
     5.2 ควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรี ยนที่ สมัคร เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลั ย       
วลัยลักษณมาเปนเกณฑในการรับเขาดวย    
     5.3 ควรนําเกณฑสวนของคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไดผานการบริการแกชุมชน
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย มาเปน
สวนของกระบวนการสําเร็จการศึกษา หรือใหมีเอกสาร
กํากับเปนการระบุความดีของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถหลอหลอมนักศึกษาใน
ด านค วามรู แล ะด านวิช ากา ร ได อย า ง เ ต็ มที่ ผ า น
กระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชน อีกทั้งระบบนี้จะ
มีสวนทําใหอัตลักษณมีความมั่นคงและยั่งยืน  
    5.4 ควรเพิ่มในสวนของการสรางเสริมอัตลักษณให
เปนสวนหนึ่งของภาระงานแกอาจารยและเจาหนาที่ 
เนื่องจากการหลอหลอมอัตลักษณไมสามารถทําไดโดย
สวนกิจการนักศึกษาเพียงฝายเดียว แตจะตองไดรับความ 
รวมมือจากคณาจารยและเจาหนาที่ทุกระดับและ         
ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย   โดยใชกระบวนการให 

    มหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
นักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคม การรวมมือกันนี้จะชวยสรางอัตลักษณในระบบ
สังคม (Socialization) ใหเกิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัย   
ฝายบริหารควรคิดถึงวิธีการที่จะทําใหบัณฑิตธํารงถึง         
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยไมใหหายไปหลังจากสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปชั่วระยะหนึ่ง เชน การให
รางวัลศิษยเกาที่เปนแบบอยางในการธํารงซึ่งอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย เปนตน 

  
 

6. การพัฒนาดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
     6.1  มหาวิท ยาลั ย ควรพิ จา รณามุ มมองของ
วัฒนธรรมใหกวางขวางมากกวาเดิม เชน การพิจารณา
เรื่องของวัฒนธรรมในการใชชีวิตของนักศึกษา วัฒนธรรม
องคกร เปนตน  มหาวิทยาลัยควรนิยามความหมายของ 
“เมืองมหาวิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณให
ชัดเจน  เชน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัย 
นาเรียนนาอยู  ดูดี  มีสุนทรียภาพนั้นเปนอยางไร ซึ่งเปน
การสรางวัฒนธรรมในตัวของประชาคมของมหาวิทยาลัย 
และเพื่อใหครอบคลุมความหมาย  ควรนํา Social 
Progress Index 2014 (ดัชนีความกาวหนาทางสังคม)มา

ประยุกตใช ซึ่งในความตองการพื้นฐานนั้น นาจะรวม
ประ เด็ น  “ความปลอดภั ยส วนบุ ค คล  ( Personal 
Safety)” ไวในคํานิยามของ “เมืองมหาวิทยาลัย” 
    6.2 ควรสร างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการสร าง
วัฒนธรรมที่ดีในตนเองอยางยั่งยืน อาทิเชน  
 1) การพัฒนาอาสาสมัครนักศึกษาดานสุขภาพ
อยางจริงจัง โดยการกําหนดคุณสมบัติอาสาสมัครให
ชัดเจน การจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการ
พยาบาลพื้นฐานใหครอบคลุมมากขึ้น และควรใหเกียรติ
บัตรสําหรับผูผานการอบรมและทําหนาที่อาสาสมัครดวย
 2) ควรดําเนินการเรื่อง Green Campus     
ใหเปนรูปธรรม โดยนําหลัก 3 R (Reduce Reuse and 

Recycle) ไปใชดวย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และชวยลด
ภาวะโลกรอน  
             3 )  ค วรดํ า เนินการ โ ร งอาห ารตั วอย า ง       
(ทุกรานคาในโรงอาหาร) โดยใชเกณฑ Clean Food 
Good Tastes เปนเกณฑขั้นต่ํา    
            4) ควรดําเนินการตอยอดการวัดความสุขของ
บุคลากรจาก Happy Eight  ซึ่งกําลังรอผลการคํานวณ
จากมหาวิ ท ย าลั ย มหิ ด ล   โ ด ยป ร ะ ยุ กต ใ ช  HPI 
(HappyPublic-Organization Index)  ซึ่งพัฒนาโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

      มหาวิทยาลั ยจะ ไดนํ าข อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
      5) ควรดําเนินการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยให
เปน 24 Hour University ดวย โดยใหนักศึกษาสามารถ 

เข าถึ งความรู ที่ ตนต องการ ได ตลอด  24 ชั่ ว โม ง          
ทั้ง Online และ Offline อุปมา การใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยดังร านสะดวกซื้อ Seven-eleven             
ที่สามารถบริการได 24 ชั่วโมง สิ่งเหลานี้จะเปนการ
ปลูกฝงใหประชาคมวลัยลักษณเปนผูที่มีวัฒนธรรม           
เชิงสากลมากขึ้นมีสุนทรียเพื่อการดําเนินชีวิตตอไป              
ในอนาคตอีกดวย 

       
 

7. เรื่อง/คดีตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคดีที่อยู 
    ในกระบวนการของศาล    
     7.1 ขอใหงานนิติกรทํางานเชิงปองกันและเปน
หนวยงานหลักในการทําหนาที่ตรวจสอบดานกฎหมาย      
ซึ่งจะสามารถชวยลดจํานวนคดีกอนไปถึงศาลได 
     7.2 ขอใหอธิการบดีมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเรื่องที่กําลังเปนปญหาตางๆ แต
ยังไมเปนคดี รวมถึงเรื่องที่เกิดปญหาขึ้นมาแลว และเรื่อง
ที่กําลังจะเกิดปญหาขึ้น แตไมมีบุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการเรื่องดังกลาว 
     7.3 ในการรายงานความคืบหนาของคดี ควรมีระบบ
เตือนเวลาของคดี โดยอาจจะระบุไวเปนหมายเหตุ ไป 

    มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะตอไป 

 
 

8. แนวทางการดําเนินงานของศูนยการแพทย 
     8.1 หากโรงพยาบาลมีระบบการบริหารงานที่ทนัสมยั 
อาจจะสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยไดเปนอยางมาก  
ซึ่งจะตองพิจารณารายละเอียดในการผสมผสานระบบ
บริหารแบบใหมกับระบบราชการ 
    8.2 มหาวิทยาลัยควรจะมีความพรอมในระบบ       
เวชระเบียนที่สมบูรณ 
    8.3 ควรมีนโยบายทางดานการเงิน ตั้งแตกอสราง
จนถึงการบริหารจัดการ  และขอใหมองคูแขงเปนความ
รวมมือ แลวเลือกทํางานรวมกัน จากการแบงผูปวย
ออกเปน 3 กลุม คือ ผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน
และแบงผูที่จายเงิน ออกเปน 4 กลุม คือ กลุมราชการ 
กลุมประกันสังคม  กลุม 30 บาทรักษาทุกโรค และคนไข
จายเงินเอง 
    8.4 ควรพัฒนาโรงพยาบาลจําลองใหเปนโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก (Pilot Model) เพื่อใหไดประโยชนจากการรอ
โรงพยาบาลจริง คือ แพทยจะไดทํางานระหวางรอ
โรงพยาบาลจริงเปด สามารถรูลําดับความสําคัญของงาน
จากการดําเนินงานของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ 
นําไปเขากับโรงพยาบาลจริง  และรวบรวมความรูความ
ตองการตางๆ จากการจัดการ  เพื่อนําไปใชใหเหมาะสม 

     มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามที่  
คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะตอไป 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
เมื่อเปดโรงพยาบาลจริง 
      8.5 หากตองการใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง 
จะตองวางแผนกําหนดรูปแบบของโรงพยาบาลใหมีความ
กะทัดรัดและใหไดประโยชนสูงสุด 
      8.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมาก   
ในหลายขั้นตอนในโรงพยาบาล ควรวางแผนใหดีและ
ครอบคลุมตั้งแตเริ่มตน เชน ระบบเบิกเงิน การเคลื่อนยาย
ขอมูล การนําขอมูลมาจัดทําตัวชี้วัดผล การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพองคกรเพื่อใหไดมาตรฐาน JCI (Joint Commission 
International) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีระบบ 
Business Intelligent ซึ่งสามารถชวยใหมหาวิทยาลัยทํา
ระบบประกันคุณภาพไดงายยิ่งขึ้น 
     ในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้น การเชาชื้อเครื่องมือตางๆ 
โดยมีเงื่อนไขแบงผลประโยชน อาจจะเปนชองทางหนึ่งใน
การดําเนินงานของโรงพยาบาลดานการใชเทคโนโลยี 
     8.7 ขอใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบอาชีพตางๆ       
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรองรับการ
จัดตั้งโรงพยาบาล เพราะมีอีกหลายอาชีพ นอกเหนือจาก
แพทยและพยาบาลที่ขาดแคลน เชน นิติกร ชางเทคนิค
ดานเอ็กซเรย เปนตน 
     8.8 ควรเตรียมตอบคําถามเกี่ยวกับลักษณะของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาเปนโรงพยาบาล  
เพื่อการวิจัย หรือโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน 
     8.9 ผูจัดการโครงการจัดตั้งศูนยการแพทยฯ ควรเขา
มาทํางานตั้งแตเริ่มตนโครงการ เพราะจะมีประโยชน      
ในเรื่องโอกาสที่จะเตรียมการเรื่องตางๆ มีเวลาที่จะวาง
พื้นฐานระบบงาน และการที่ผูจัดการโครงการฯ ไดเขา
มารวมตั้งแตเริ่มตนจะไดเห็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต
เริ่มแรก 
    8.10 ในการวางแผนกําหนดรูปแบบของโรงพยาบาล 
หากมหาวิทยาลัยไดมองเรื่องเครือขายสุขภาพ โดยมี
โรงพยาบาลเปนศูนยกลาง การดําเนินงานของโรงพยาบาล
จะกระทําไดกวาง สามารถที่จะกอใหเกิดการบูรณาการกบั
ทุกสํานักวิชา เพื่อไปสูเปาหมาย เชน การเปนโรงพยาบาล
สีเขียว ปายจราจรสากล การรักษาดวยสมุนไพร อาหาร
ปลอดภัย เปนตน 
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5.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การแกไขปญหาถนนทางเขามหาวิทยาลัย     
      1.1 การแกไขปญหาถนนทางเขามหาวิทยาลัย           
เปนการแกปญหาระยะยาว แต เพื่ อความปลอดภั ย                
ในเบื้องตนควรรีบแกปญหาในระยะสั้นโดยเร็ว ซึ่งนายสิน 
อมรศักดิ์ ไดจัดทําถนนแยกจากทางหลวง 401 เขามา
ทางขางโรงพยาบาลทาศาลา ผานดานหลังอาคารพาณิชย 
มาเชื่ อมกับถนนทางเขามหาวิทยาลัยบริ เวณปาย
มหาวิทยาลัย เพื่อแกปญหาชั่วคราวไปกอน แตการใช
ถนนเสนนี้ ยั งมี ความเสี่ย งอันตรายทั้ งบริ เ วณข าง
โรงพยาบาลทาศาลา ซึ่งเปนชวงขามที่สั้นและแคบ และ
บริเวณปายมหาวิทยาลัย ซึ่งบริเวณเกาะกลางมีที่พักรอ
ขามถนนที่แคบ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรมีการทํา
สัญญาณไฟบริเวณทางแยก/จุดกลับรถหนาโรงพยาบาล
ทาศาลา และถนนคอนกรีตของนายสิน อมรศักดิ์ ขอให
ใชเฉพาะรถจักรยานยนต และขอใหใชถนนนี้เปนการ
ชั่วคราวเทานั้น 
      1.2 วิธีการแกปญหาอุบัติ เหตุซึ่งเปนมาตรการ
ชั่วคราวเชนเดียวกัน แตจะมีความปลอดภัยมากกวา คือ 
การสรางอุโมงค สําหรับรถจักรยานยนตลอดผานถนน
สายหลักนครศรีธรรมราช ถึงสุราษฎรธานี โดยการ
ประสานงานของบประมาณจากหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของหรือใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง 

     
      1.1 มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานภายนอก
ที่ เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล              
ทาศาลา แขวงการทางนครศรีธรรมราช เปนตน 
ไดแกไขปญหาการจราจรบริเวณทางเขาดานหนา
มหาวิทยาลัย โดยการใหรถยนตที่สัญจรมาจาก
ถนนคอนกรีตของนายสิน  อมรศักดิ์มากลับรถ
บริเวณทางแยก แทนการกลับรถบริเวณปายชื่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหลดอุบัติเหตุไดระดับหนึ่ง 
ประกอบกับ แขวงการทางนครศรีธรรมราช     
ไดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกกํานันปลื้ม 
ทําใหการสัญจรเขาออกบริ เวณถนนทางเขา
ดานหนามหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมาก
กวาเดิม 
 
 
     1.2 มหาวิทยาลัยโดยฝายอาคารสถานที่และ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมีการ
ประสานงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อออกแบบและ
กอสรางเสนทางจราจรที่เหมาะสมและปลอดภัย
ขณะนี้อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินการ 

 
 

2. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม 
    กิจการมหาวิทยาลัย 
      2.1 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการ เสนอมหาวิทยาลั ยแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ของคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
ดังกลาวจะตองทํางานเชื่อมโยงกับฝายบริหารในเชิง
ประเด็นที่เกี่ยวของและเชิงโครงสราง ทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ ดังนั้น คณะอนุกรรมการควรจะประกอบดวย 
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผูบริหาร/
พนักงานในสวนที่เกี่ยวของ โดยขอใหคณะทํางานฯ ศึกษา
และ พิ จ ารณาร ะ เบี ยบที่ เ กี่ ย วข อง ในการ แต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว และทําแผนภาพการ
เชื่อมโยงการทํางานในเรื่องตางๆ กับหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยใหชัดเจน รวมถึงกําหนดกรอบและขอบเขต
การทํางานของคณะอนุกรรมการฯ ใหชัดเจนและเหมาะสม 
     2 .2  อธิ การบดี ได กํ าหนดเรื่ องสํ าคั ญที่ จะให
คณะอนุกรรมการชวยใหความเห็นและขอเสนอแนะ 3 เรื่อง
คือ (1) เรื่อง Social Engagement  (2) เรื่องความ

      ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
คณะกรรมการส ง เสริมกิจการฯ ไดแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ขึ้นมาจํานวน 5 คณะ/ดาน 
ประกอบดวย  (1) ดานพันธกิจสัมพันธกับสังคม 
(2) ดานความมั่นคงทางการเงิน (3) ดานการเพิ่ม
จํานวนและคุณภาพบัณฑิ ต  (4 )  ด านศูนย
การแพทย และ (5) ดานแผนแมบทการใชที่ดิน
และระบบการจราจร      
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
มั่นคงทางการเงิน และ (3) เรื่องความเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต 
     2.3 ในปจจุบันไดมีการพิจารณาเพื่อใหมีการปฏิรูป
ใน 3 เรื่อง คือ (1) เรื่องการเรียนการสอน (2) เรื่อง 
Social Engagement และ (3) Academic Enterprise  
นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ไดเสนอเรื่องที่มหาวิทยาลัย  
ควรพิจารณาดําเนินการ เชน สังคมสุขภาพ ศูนยการแพทย 
ภูมิสถาปตยกรรม การระดมทุนเพื่อโรงพยาบาล ขอมูล
ศิษยเกา การสงเสริมอุทยานการศึกษาฯ เปนตน 

 
 

3. การพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย   
      ควรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได เปดสอนวิชา          
ผังเมืองซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อาจจะประสานงานเพื่อขอใชเครื่องมือดังกลาวมาศึกษา
การใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูเปาหมายที่มี
ความมั่นคงทางการเงิน แตจะตองตรงตามเงื่อนไขการใช
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยดวย 

    มหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดานแผนแมบทการใชที่ดินฯ 
ไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับเครื่องมือดังกลาวมาให
ความรูแกคณะอนุกรรมการฯ และมหาวิทยาลัย
จะไดนําเครื่องมือดังกลาวมาใชประโยชนตอไป 

 
 

4. การใชประโยชนจากที่ดนิ 5 ไร ณ อําเภอเมือง   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มหาวิทยาลัยไดรับบริจาค 
     4.1 หากนายแพทยบัญชา พงษพานิช ผูบริจาคที่ดิน
ดังกลาว มีความประสงคจะใชที่ดินสําหรับการกอสราง
หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปญโญ  มหาวิทยาลัยควร
ใหการสงเสริมสนับสนุนเพราะทานมีความจริงจัง ตั้งใจ 
และสามารถดําเนินการใหสําเร็จได 
     4.2. มหาวิทยาลัยจะตองมีความชัดเจนในการเขาไป
มีสวนรวมและบูรณาการกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการ       
จะดําเนินการเขาไปในโครงการนี้ดวย  
     4.3 มหาวิทยาลัยจะตองทําความตกลงในเรื่องบทบาท 
หนาที่ของทั้ง 2 ฝาย ตั้งแตเริ่มตน เพื่อความชัดเจนในการ
ดําเนินการในระยะยาว  
     4.4 ในการประชุมประสานนโยบาย (อธิการบดี          
รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ไดพิจารณาเรื่องนี ้ 
ในเบื้องตนแลวเห็นชอบใหดําเนินการตามที่นายแพทยบัญชา  
พงษพานิช นําเสนอ 

    ป จจุ บั นมหาวิ ทยาลั ย ยั ง ไ ม ได พิ จา รณา
ดําเนินการเพื่อใชประโยชนจากที่ดิน  5 ไร 
ดังกลาว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

ข.  ที่สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2556 
   มีจํานวน 28 ประเด็น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลวจํานวน 26 ประเด็น คิดเปนรอยละ 92.86 และอยูระหวาง
การดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 7.14 

 

1.  สภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 8 ประเด็น ดังนี ้
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
    1.1 ขอให เ สนอขอมูลจํ านวนผู ดํ าร งตํ าแหน ง        
ท า ง วิ ช าก า ร ในแ ต ล ะ ส าข า / สํ านั ก วิ ช า ต อ สภ า
มหาวิทยาลัย 
    1.2 ควรเร งรัดดําเนินการเพื่อขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหรวดเร็วขึ้นเนื่องจากบางกรณี
อาจจะมีผลกระทบตอผูขออนุมัติกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและนําไปสูการฟองรองได 
    1 . 3  คณ ะ กร ร ม ก าร ข า ร า ช กา ร พ ล เ รื อน ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไดมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ โดยใหใชเกณฑประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการขาร าชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาซึ่งใชสําหรับหนวยงานราชการแตมหาวิทยาลัย
ในกํ า กับ ของรั ฐส ามาร ถพิ จา รณากํ าหนด เกณฑ
ประเมินผลงานทางวิชาการที่สูงกวาเกณฑคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได   

    1.1 มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอมูลจํานวน       
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 
     1.2 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะทํางาน
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการวาควรจะปรับเกณฑหรือไมอย างไร 
เพื่อใหมาตรฐานการขอตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานไมนอยกวาหรือสูงกวา
เกณฑที่ กพอ.กําหนด  และสภาวิชาการ ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ไดมีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และมอบหมายใหคณะทํางานจัดทํา
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และขอบังคับฯ 
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินการสอนใน
การขอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลําดับ
ตอไป 

 
 

2. การจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย     
    ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวน
ระเบียบ/หลักเกณฑที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องการขยายอายุ
การเกษียณ และการจางผูเกษียณอายุ ขอใหยึดถือเกณฑ
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหปฏิบัติเปนหลัก
สําคัญมากกวาเกณฑอายุ โดยไมจําเปนตองใชเกณฑ
เดียวกันกับของทางราชการ 

    มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบฯ วาดวยการจาง           
ผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ประกาศใช เมื่ อวันที่  26 กันยายน 2554           
สําหรั บเรื่ องการขยายอายุการเกษียณอายุ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจะไดเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาตอไป   

 
 
 

3. ระบบโครงสรางหนวยงานของสํานักวิชา 
    กรณีที่ จะมีการแต งตั้ งหั วหน าสาขาวิชา ขอให
พิจารณากําหนดขอบเขตภาระงาน  การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการกําหนดคาตอบแทนหรือผลประโยชน
เกื้อกูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่ เหมาะสมแลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

    สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมั ติ ใหสํ านักวิชา 
จํ านวน 8  สํ านั กวิช าแบ ง ส วน งานภ ายใน         
เปนสาขาวิชา และเห็นชอบขอบเขตภาระงาน 
ของหัวหนาสาขาวิชาตามที่สภาวิชาการเสนอ  
และสภามหาวิทยาลัยได เห็นชอบการกําหนด
คาตอบแทนตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาแลว และ  
ขณะนี้  มหาวิทยาลั ย ได กํ าหนดโครงสร า ง 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ระบบคาตอบแทน 
รวมทั้งไดแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาแลว       

 
 
 

4. งบการเงิน ปงบประมาณ 2555 
    4.1 ขอใหปรับรูปแบบการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
   4.1 มหาวิทยาลัยไดผนวกรวมงบกระแสเงินสด

 
 



 

๒๔๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
          1) ในป ตอไปควรนํางบกระแสเงิ นสดสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบดวยเนื่องจาก
เปนงบหลักที่สําคัญอยางหนึ่งและเปนวิธีปฏิบัติทั่วไป 
รวมถึงเพื่อใหสอดคลองกับรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  
          2) ควรปรับรูปแบบการนําเสนอของขอ 10 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงิน ใหกะทัดรัดและดูงายขึ้น โดยอาจจัดทําเปน
ตารางซึ่งสามารถศึกษาดูตัวอยางไดจากบริษัทมหาชน 
          3) งบแสดงฐานะการเงิน รายการลูกหนี้-สุทธิ 
ซึ่งพบวารอยละ 50 เปนลูกหนี้จากนักศึกษา ดังนั้นควร
ใหเหตุผลประกอบไวดวยวาทําไมนักศึกษาจึงเปนลูกหนี้
ในอัตรารอยละที่สูงดังกลาว 
 
    4.2 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากภารกิจหลักเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5 ลานบาท แตมีคาใชจายดานบุคลากรและ
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ประกอบกับ
มีงบประมาณรายรับจากรัฐบาลรอยละ 75  ในขณะที่
รายไดของมหาวิทยาลัยเองประมาณรอยละ 25  ดังนั้น 
จะตองหารายไดดวยวิธีการอื่น ๆ ใหมากขึ้นเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางการเงิน 
     4.3 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่ลึกลงไปในรายละเอียดของหนวยงานปฏิบัติ    
ที่สํ าคัญๆ เพื่อให เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ประสิทธิภาพในระดับหนวยงานยอย โดยรายงานเพิ่มเติม
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อจะไดวิเคราะห
ขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไ ว ใ น งบ การ เ งิ นขอ งทั้ ง ฉบั บที่ เ สนอ สภ า
มหาวิทยาลัย และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนประจําทุกป   การจัดทํางบการเงินของ
มห าวิ ท ย าลั ย วลั ย ลั กษณ ใช รู ปแบบตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และจะตองนําสงงบ
การเงินตามรูปแบบของ GFMIS ภาครัฐ  อนึ่ง
สําหรับงบรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
นั้น มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบโดยจัดกลุมตาม
ประเภทเพื่อใหกระชับมากขึ้นแลว 
     รายการลูกหนี้-สุทธิ ซึ่งปรากฏวามีลูกหนี้  
รอยละ 50 เปนลูกหนี้นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษา
จํานวนมากรอทุนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) จากรัฐบาล 
   4.2  มหาวิทยาลัยพยายามแสวงหารายได    
ในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน การนําเงินกองทุนและ
เงินสะสมปลอดภาระผูกพันไปลงทุนโดยบริษัท
จัดการ การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การออกระเบียบฯ 
วาดวยการจัดการทรัพยสินและลงทุน เปนตน 
 
 
    4.3 รายงานทางการเงินที่ลึกลงไปในระดับ
หนวยงานปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยไดจัดทําใน
รูปแบบ 3 มิติ ซึ่งมิติของหนวยงานเปนมิติหนึ่ง 
ในสามมิติ  

5. แนวทางการรายงานงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน 
    5.1 รายงานงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน ควรแสดง
ใหเห็นถึงแผนงานที่สอดคลองกันดวย เชน  มีแผนงาน/
เปาหมายในแตละไตรมาสเปนอยางไร และมีผลการ
ดําเนินการ/การใชงบประมาณ เปนอยางไร  เปนตน และ
จําแนกขอมูลตัวเลขรายรับ-รายจายใหเห็นชัดเจน       
มากขึ้ น ทั้ งนี้  เพื่ อจะได วิ เ คราะห เหตุ ผลของการ
ดําเนินงานไดมากขึ้น  
    5.2 รายงานงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน และงวด
สิ้นป หากมีขอมูลที่จะไปตอบโจทยใหกับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในการจัดทํา
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดเลย  
จะเปนประโยชนมากขึ้นและไมซ้ําซอนกันในการทํางาน 
     5.3 ควรจัดทํารายงานงบการเงินรายไตรมาส        
ในรูปแบบยอ แตเปนสากล  
  

     มหาวิทยาลัยโดยส วนแผนงานไดจัดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปซึ่งระบุแผนงาน กิจกรรม 
และงบประมาณที่ตองใชชองแตละหนวยงานไว
ชัดเจน และติดตามผลการดําเนินการและผลการ
ใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง
ทุกสิ้นไตรมาส โดยจะรายงานผลการใชจาย
งบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลผลิตหลั ก ในภาพร วมของมห าวิทยาลั ย 
นอกจากนี้ยังไดรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ของทุกหนวยงานตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผน
งบประมาณประจําปอยางตอเนื่องทุกเดือนโดย
สามารถเรียกดูไดที่ เว็บไซตของสวนแผนงาน     
ที่เมนู “งบประมาณคงเหลือจําแนกหนวยงาน” 
 

 
 
 



 

๒๔๔ 
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มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
6. การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ 
    6.1 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยวิจัย จํานวน 10 
หนวย และหนวยวิจัยความเปนเลิศที่พัฒนาจากหนวย
วิจั ยจํ านวน 2 ศู นย  ดั งนั้ นขอให ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัย และศูนยความเปนเลิศให     
สภามหาวิทยาลัยทราบและใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
 
 
 
  
     6.2 นอกจากการรายงานผลงานวิจัย พัฒนา และ
ถายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแลว        
ควรรายงานผลในภาพยอยของแตละสํานักวิชาดวยเพื่อ
จะไดกํากับ ติดตาม และประเมินผลในเชิงของ Output 
และOutcome ไดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและสํานัก
วิชาไดอยางชัดเจน/เปนรูปธรรม 
    6.3 ควรจัดตั้ งหนวยงานในลักษณะ Office of 
Technology Transfer ที่เปนรูปธรรมเพื่อทําหนาที่
ประสานงานกับชุมชนภายนอกเพื่อให ไดขอมูลว า
ภาคเอกชนตองการ Technology อะไรบาง และจัดทํา
ฐานขอมูลวามหาวิทยาลัยมีองคความรูดานอะไรบาง  
อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญ/ประสบการณดานไหน
แลวนําไปใหบริการแกภาคเอกชน 

     
    6.1 มหาวิทยาลัยไดเสนอภาพรวมงานวิจัย
เพื่อรับใชสังคม งานวิจัยเดน และทิศทางการวิจัย 
รวมถึงเชิญนักวิจัยจํานวน 4 คน (หัวหนาศูนย
ความเปนเลิศพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกสิกรรม  
หัวหน าศู นย ความรู เ ฉพาะดานนิ เ วศวิทยา
พยากรณและการจัดการ หัวหนาหนวยวิจัย
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม และหัวหนาหนวย
วิจัยกุ ง) นําเสนองานวิจัยที่ เกี่ยวของตอสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556    
   6 .2  มหาวิทยาลั ยได นําข อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมในสวนของสํานักวิชา
แลวและจะรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในโอกาส
ตอไป 
 
 
   6.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ งอุทยาน
วิทยาศาสตร ภาคใต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ          
โดยมีภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่
สภามหาวิทยาลัยไดแนะนําไว 

 
 

7. การใชงบประมาณ การลงทุน และการหารายได 
    7.1 ขอใหพิจารณารูปแบบการหารายไดหรื อ
ผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ที่แตกตางไปจากปจจุบัน  
ในกรณีที่มีการลงทุนทั้งสวนที่ดําเนินการเองหรือรวมทุน
กับภายนอก ขอใหคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดวย 
    7.2 มหาวิทยาลัยไดลงทุนทางดานเทคโนโลยีไว
คอนขางสูง ดังนั้นควรใชประโยชนจากการลงทุนใหคุมคา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     7.3 ควรจัดทําแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว พรอมทั้งผลตอบแทนที่จะไดรับ แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหนโยบาย/แนวทาง         
ที่ชัดเจนตอไป 
     7.4 วาระเชิงนโยบายที่ควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา คือ นโยบายการใชเงินงบประมาณอยางฉลาด 
เนื่องจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะตองมี
ความคลองตัวทางดานการเงิน รวมถึงมีงบประมาณ
รองรับกรณีที่มีวิกฤตการณตาง ๆ ซึ่ งไมสามารถรอ
งบประมาณจากรัฐบาลได  ดังนั้นควรแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับความคลองตัวทางดานการเงิน

     มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานวิเคราะห
และประมาณการเงินรายได  ไดจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงิน พ.ศ. 2555 ถึง  2559  และ
ปรั บปรุ งข อมู ลปร ะมาณการ เ งิ นร าย ได ป          
พ.ศ. 2557 ถึง 2561  
     2. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  
ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  พ.ศ. 2555 ถึง
2559 เสร็จเรียบรอย  สําหรับในการดําเนินงานนั้น 
มหาวิทยาลัยไดปรับแผนกลยุทธทางการเงินภายใต
คณะกรรมการ/คณะทํ างานด านตาง ๆ ได มี
การศึกษาขอมูลและวิเคราะหรวมกันเปนระยะ   
     3. ออกระเบียบฯ วาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
และ ออ กป ร ะ กาศ ฯ  เ รื่ อ ง ม าต ร ก าร เ พิ่ ม
ประสิทธิภ าพด านการ ใช ง บประมาณและ
มาตรการดานคาใชจาย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖ 

 



 

๒๔๕ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
และงบประมาณ แลวเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาตอไป  
 

     4. ศึกษา วิเคราะห และเสนอโครงการหา
รายได เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน     
ที่ชัดเจน  รวมถึงไดออกระเบียบฯ วาดวยการ
จัดหารายไดจากทรัพยสินและการลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๖    
     5. กําลังพิจารณาเรื่องการปรับอัตราคาเชา
พื้นที่ให เหมาะสม โดยไมใหกระทบราคาและ
คุณภาพดานอาหารสําหรับนักศึกษาและพนักงาน 
     6. ริเริ่มโครงการใหม ๆ ที่มีผลกระทบสูง   
ในดานการใหบริการวิชาการ เชน โครงการหนวย
บริ การผลิตและตรวจสอบพันธุ กุ งคุณภาพ  
โครงการการบริการวิเคราะหทดสอบไมแบบครบ
วงจร เปนตน  นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่น ๆ   
ที่ภาคเอกชนใหความสนใจ เชน การเปดสาขา
ยอยของธนาคารเพิ่มเติม การเปดสถานีใหบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง   มินิมารท  รานอาหารและ
เครื่องดื่ม เปนตน  
     7. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเรื่องการจัดตั้ง
กองทุนศูนยการแพทยฯ 
     8.  มหาวิทยาลัยไดนําเงินอีก ๓๐๐ ลานบาท 
ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไปบริหาร   
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  ปจจุบันมีวงเงิน
ทั้งสิ้น ๙๐๐ ลานบาท  
     9. มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐ และไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๗  โดยในดานการบริหารจัดการทรัพยากร
และทุนเพื่อสร างความมั่นคงทางการเงินนั้น  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรั บแผนและทํ า
แผนปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมมากขึ้นตอไป 
รวมทั้งแผนโครงการจัดตั้งศูนยการแพทยฯ 
     1 0 .  จั ด ทํ า แ ผน บริ ห า ร จั ด ก า ร ฟ าร ม
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป  และแผนกลยุทธทาง
การเงินของฟารมมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง
๒๕๕๙  โดยมีนโยบายใหจัดทําโครงการปลูก
ปาลมน้ํามัน  เพิ่มอีก ๑๕๐ ไร   ใหผลิตอาหาร
ปลอดภัย เชน ขาว ผัก เนื้อสุกร  เปนตน  และ
เสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ เชน จําปาทอง กระถิน
เทพา ไมสัก ตะเคียนทอง เปนตน  รวมถึงการ
สรางนวัตกรรมดานการเกษตร 
 
 
 



 

๒๔๖ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
8. การบริหารความเสี่ยง 
    8.1 ควรสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง และนําแผนการบริหารความเสี่ยง
ไปสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8.2 ควรกําหนดประเด็นของความเสี่ยงที่สําคัญๆ 
แลวจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดแนวทางที่ชัดเจน 
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง   
 
 
 
 
 
 
 
    8.3 ควรพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องและเปนพลวัตร โดยประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงที่วางไวเปนระยะๆ  รวมถึงจะตองพิจารณาปจจัย
เสี่ยงและกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใหม ๆ 
ตลอดเวลา 
 
   8.4 นอกจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นเพื่อไปตอบสนองตอตัวบงชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. แลว  ควรทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง              
ใหสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยางเปน
รูปธรรม เพียงพอ และเหมาะสมทั้งความเสี่ยงในดาน          
กลยุทธ ดานการดําเนินงาน และดานการเงิน 
 
 
 

 
   8.1 มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหนาหนวยงาน
เขารวมในการระบุ วิเคราะห  ประเมินความเสี่ยง  
วางแผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง รวมถึงวาง
โครงสรางการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความ
รับผิดชอบในฐานะเจาของงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  เกณฑการประเมินผลกระทบ โอกาส
และกรอบการดําเนินการ 
    คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงแลวนั้น 
ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนวยงาน วิธีการปฏิบัติและ
ดําเนินการที่มีความชัดเจนและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
   8 . 2  ม ห า วิ ท ย าลั ย โ ด ยคํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
ไดกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ใน 2 แนวทาง โดยจะกระทําควบคู
กั น ไ ป  ไ ด แ ก  ( 1 )  ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงโดยปกติซึ่งจะเปนความเสี่ยงตาม          
ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น  แ ล ะ            
(2) ดําเนินการในประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และมีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการบริหาร 
   8.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ         
แบ งออกเปน  2  สวน ได แก  แผนงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนงาน  
เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  และกําหนด 
ใหมีกระบวนการทบทวนคูมือการบริหารความ
เสี่ยงเปนประจําทุกป  
   8.4 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงได วางแผนการดําเนินงานใหม  โดยใช
วัตถุประสงคการวิเคราะหตามประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยง  ซึ่ ง ไดแก  ด านกลยุทธ  ด านการ
ดํ าเนินงาน ด านการ เงิน  ด านซื่ อเสียงและ
ภ า พ ลั ก ษ ณ  ด าน เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ            
ดานเหตุการณภายนอก และดานธรรมาภิบาล 
เพื่อใหแผนการบริหารความเสี่ยงเปนรูปธรรมและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 



 

๒๔๗ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
   8.5 ควรตั้งโจทยปจจัยเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับการ
จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการกอสราง
ขนาดใหญ  เชน  โครงการกอสรางศูนยการแพทยของ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
   8 .6  ขอให เพิ่ มความเสี่ ย งด านกลยุทธ   ได แก          
(1 ) สภาพแวดลอมที่ เ ปนสถานที่ อโคจรรายรอบ
มหาวิทยาลัยและความเจริญเติบโตเชิงพาณิชยที่เขาสู
ภายในมหาวิทยาลัยและบริ เวณโดยรอบ (2) จํานวน
นักศึกษา และ (3) การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
ของนักศึกษา      
   8.7 ขอใหกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองและตรงกับปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง 

   8 .5 และ 8.6 มหาวิทยาลัยไดพิจารณา
กําหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสําคัญเรงดวน
โดยไดพิจารณาเรื่ อง โครงการกอสร างศูนย
การแพทย และสภาพแวดลอมที่ เปนสถานที่     
อ โ ค จ ร ร า ย ร อ บ ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ละ ค ว า ม
เจริญเติบโตเชิงพาณิชย 
 
 
 
 
  8.7 มหาวิทยาลัยไดพัฒนากระบวนการและ
วางโครงสรางกระบวนการบริหารความเสี่ยง       
อย า งรั ด กุมมากขึ้ น  โดย เพิ่ มกระ บวนการ                     
การตรวจสอบขอมูลในขั้นตอนหลังจากการ
รวบรวมขอมูลการระบุความเสี่ยง  วิเคราะห
ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงซึ่งมาจาก
กา ร ร ะ ด ม ส ม อ ง ข อ งค ณ ะ ทํ า ง า น  โ ด ย มี
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
และหนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสมระหวางปจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุความเสี่ยง  รวมถึงความเหมาะสมในการ
ใหคะแนนความเสี่ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อใหกระบวนการการ
วิเคราะห ประเมินความเสี่ยงมีความแมนยําและ
เหมาะสมเพียงพอมากที่สุด          

    
2.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน มีจํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การใชเงินสะสมสมทบโครงการสรางศนูยการแพทย   
     มหาวิทยาลัยจะตองใชเงินรายไดสมทบการกอสราง
ศูนยการแพทย ในอัตรารอยละ 15 ของวงเงินรวมและ
คาควบคุมงานกอสรางศูนยการแพทย  คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินเห็นวาจะตองดูแลเรื่องรายไดและ
คาใชจายอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
และโครงการวิสาหกิจตาง ๆ ตองพิจารณาวาจะเพิ่ม
รายไดอยางไร 

      ๑. รายไดหลักที่มหาวิทยาลัยดําเนินงาน คือ 
คาธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย
พยายามดําเนินการในชองทางตางๆ เพื่อใหมี
จํานวนนักศึกษารับไดตามแผน  
     2. มหาวิทยาลัยไดนําเงินไปลงทุนโดย บลจ. 
อีก ๓๐๐ ลานบาท รวมเปน ๙๐๐ ลานบาท ซึ่งมี
ผลตอบแทนเปนที่นาพอใจ 
     3. มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการใหมีจํานวน
บุคลากรที่เหมาะสม  
     4. การใหผูบริหารที่กํากับดูแลกองทุนตางๆ 
เชน กองทุนบริการวิชาการเพื่อชุมชน กองทุน
ฟารมมหาวิทยาลัย กองทุนเรือนวลัย เปนตน   
เพิ่มประสิทธิภาพ และใหมีรายไดสุทธิเปนบวก  
       

 
 
 



 

๒๔๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
     5. มหาวิทยาลัยไดปรับยุทธศาสตรในการหา
รายไดและความมั่นคงทางการเงิน โดยมีมาตรการ
อาทิเชน 

๑) ปรับปรุงและพัฒนาผังแมบทการใชพื้นที่ 
๙,๐๐๐ ไรของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางมูลคาและ
คุณคาจากฐานทรัพยากร  

๒) ขยายผลโครงการที่มีความสําเร็จและมี
ศักยภาพไปสูมูลคาเชิงพาณิชยบนพื้นฐานความ
มั่นคงรอบคอบทางวิชาการและการตลาด  

๓) พัฒนาและเสริมสรางโอกาสผลิตภัณฑของ
มหาวิทยาลัยใหกลายเปนตราสินคา (Brand)  
ที่สามารถสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย              

๔) เสริมสรางการนําความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของบุคลากร เพื่อการเสริมสรางมูลคาและ
คุณค า กา รบ ริ ก าร วิช าการ ทา งด านการ ให
คําปรึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาหนวยงาน  
และสงเสริมการนําอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรมา
สรางมูลคาเพิ่ม  

๕) สนับสนุนโครงการภาคเอกชน (Community 
mall) ใหเขามาดําเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย   
ที่เหมาะสมและเปนไปได  

๖) มีการจัดการดานพลังงาน โดยเนนการใช
พลังงานและการลงทุนทางดานพลังงาน เพื่อลด
คาใชจายดานพลังงาน พรอมแสวงหารายไดเพิ่ม 
และสรางหลักประกันความมั่นคงในอนาคต    

๒. โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มเติมภายในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัย 
     ๒.๑ มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุง
พันธุ ป าลมที่มี คุณภาพขึ้ นมาใหม  โดยอาจใช ชื่ อ
มหาวิทยาลัยมาตั้งเปนชื่อพันธุปาลม เชน วลัยลักษณ ๑ 
วลัยลักษณ ๒  เปนตน  
     ๒.๒ ขอใหมหาวิทยาลัยปรึกษา นายธนารักษ  พงษเภตรา 
ซึ่งเปนบุคคลที่มีองคความรูและประสบการณตรงใน     
ดานพันธุปาลมและการปลูกปาลมนํ้ามันเปนอยางดี  ทั้งนี้ 
เพื่อจะไดศึกษาและพัฒนาตอยอดองคความรู 
     ๒.๓  มหาวิทยาลัยควรศึกษาพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ
เพิ่มเติมดวย เชน โกโก สละ เปนตน ซึ่งจะให
ผลตอบแทนจากผลผลิตคอนขางสูง และหากสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการกับโบราณสถานที่ที่มีอยู และพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวดวยจะยั่งยืนมากขึ้น  
 
 

 
 
     ๒.๑ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไดรับทุน
วิจัยจากบริษัททักษิณปาลม และสํานักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร (สวก.) โครงการการคนหา
และการแสดงออกของยีนสที่เกี่ยวของกับลักษณะ
ที่สําคัญในปาลมนํ้ามัน เปนเงิน ๒.๙ ลานบาท       
     ๒.๒ ฟารมมหาวิทยาลัยรวมกับสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการศึกษาและวิจัย  
เพื่อพัฒนาพันธุปาลมน้ํามัน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณไดนําเกษตรกรมาฟงการ
บรรยายและเยี่ยมชมสวนปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง  
นอกจากนั้น ฟารมมหาวิทยาลัยไดอนุสิทธิบัตร
อุปกรณบังคับทิศทางการหวานปุยที่ใชประกอบ
กับเครื่องหวานปุย และไดพัฒนาดานการจัดการ 
เชน การใหน้ําในสวนปาลม เปนตน สามารถทําให
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นกวาคาเฉลี่ยของพันธุดังกลาว

 
 



 

๒๔๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
 
 
 
 
  
        

ประมาณ รอยละ ๓๐ 
      2.3 ฟารมมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ
ปาลมน้ํามัน ยางพาราและไมเศรษฐกิจ โดยได
ขยายปลูกปาลมน้ํามันอีก ๑๕๐ ไร และมีแผน
ขยายอีกประมาณ ๑๐๐ ไร  ซึ่งจะมีสวนปาลม
น้ํามันรวมประมาณ ๘๐๐ ไร 

      
  3.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีจํานวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การเพิ่มเติมประเภทการลาของพนักงานและลูกจาง 
    เห็นชอบใหมีการลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ โดยมีขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานสายวิชาการ
ที่บรรจุใหมซึ่งมีภาระงานสอนดานวิชาชีพ ลาไปสราง
ผลงานทางวิชาการโดยเขาฝกประสบการณจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรมในวิชาชีพที่สอนหรือใกลเคียงสายวิชาชีพ  
ที่สอนใหมากที่สุด  
     1.2 เพื่อประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงาน มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธให
พนักงานทราบสิทธิการลาทุกประเภทอยางตอเนื่อง   

มหาวิทยาลัยไดออกประกาศ เรื่องการลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟนฟู
สมรรถภาพด านอาชีพ   และ เวียนแจง ให
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ และนําขอสังเกต/
ข อ เ สนอแนะ ต ามข อ  1 .1  และ ข อ  1 .2         
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว 
 
 
 

 
 

2. โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของ 
    พนักงานและลูกจางประจําปงบประมาณ 2557   
     ขอใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะไปใชเปนแนวทาง
ปรั บปรุ งโครงสร างบัญชี อัตราเงินเดื อนฯ แลวเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้งกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้ งแตปงบประมาณ 2557  เปนตนไป หรือตามที่          
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด นํ า ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไปใช เปน
แนวทางในการดําเนินการและพิจารณาทบทวน
โครงสรางบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของ
พ นั ก ง า น อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง  แ ล ะ นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕6 

 
 

3. การจายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวหรือเงินอื่นใด 
    ยอนหลังกรณีของพนักงานหรือลูกจางที่พนสภาพ  
    เห็นชอบใหอธิการบดีใชดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการได
ตามความเหมาะสมเพื่ อ ให เกิดประโยชน สู งสุ ดต อ
มหาวิทยาลัย   

อธิการบดีไดออกคําสั่ง เรื่องการจายเงินเพิ่ม
พิเศษชั่วคราวยอนหลังใหกับพนักงาน/ลูกจาง          
ที่พนสภาพเปนกรณีเฉพาะราย โดยจายใหกับ  
ผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑ คือ ลาออกหรือพน
สภาพที่มิใชเหตุผลสวนบุคคล ไดแก เกษียณอายุ  
สิ้นสุดสัญญาจาง เปลี่ยนสถานภาพ  การบรรจุ
เขาเปนพนักงานยอนหลัง  และเนื่องจากปวย    

 
 

4. การหยุดจายคาตอบแทนพิเศษแกผูดํารงตําแหนง 
    ทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2552-2555 
     ใหอธิการบดีใชดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการไดตาม
ความเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีไดนําเรื่องนี้ไปปรึกษาคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษากฎหมายประจํามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมเมื่อวันที่  9 เมษายน 2556 และ
อธิการบดีไดพิจารณาดําเนินการเรียบรอยแลว 

 
 

5.  การแกไขระเบียบฯ วาดวยการอุทธรณและรองทุกข  
    ขอใหปรับแกไขระเบียบเนื่องจากเปนการกําหนดสิทธิ

คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายไดกลั่นกรอง 
ราง ระเบียบฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย    

 
 



 

๒๕๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
และวิธีในการดําเนินการอุทธรณ/รองทุกขของพนักงานให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอใหแกไขรายละเอียด ราง 
ระเบียบใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมทั้งระบบยิ่งขึ้น
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุม  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 

 

6. สมรรถนะหลักของบุคลากร 
     เห็นชอบสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยขอใหทดลอง
ใชปฏิบัติเปนโครงการนํารองสําหรับหนวยงานที่มีความ
พรอมและปรับปรุ งใหมีประสิทธิภาพเพื่อปรับใชทั้ ง
มหาวิทยาลัย และมอบหมายใหหนวยพัฒนาองคกร
รับผิดชอบในเรื่องการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการตอไป 

มหาวิทยาลัย ได จัด โครงการ เปดตัว  Core 
Competency เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
ขณะนี้ คณะทํ างานกํ าลั งพิ จารณาทบทวน  
Functional Competency และแผนดํา เนิน 
การนําระบบ Competency ไปใชกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ แตยังไมคืบหนาเทาที่ควร 

 
 

 
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีจํานวน 10 ประเด็น ดังนี ้

 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
    ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และแกไขระเบียบ             
วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ พ.ศ. 2551 
ที่เกี่ยวของกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  รวมถึงออกระเบียบ
การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขึ้นมารองรับ 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง เรียบรอยแลว  และจะ
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการแกไข
ระเบียบฯ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 
พ.ศ. 2551 ตอไป    

 
 

2. เรื่อง/คดีตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคดีที่อยู 
    ในกระบวนการของศาล    
    2.1 กรณีมีคดีที่อยู ในกระบวนการยุติธรรม/การ
พิจารณาของศาลซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสามารถเรงรัด
ไดนั้นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
เห็นวา โดยธรรมชาติของบางเรื่อง/คดีนาจะอยูในวิสัย           
ที่สามารถเจรจา/พูดคุยกันได ซึ่งฝายบริหารและงาน          
นิติการควรดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้น 
    2.2 จะตองหาแนวทางเรงรัดใหเรื่อง/คดีตาง ๆ เสร็จ
สิ้นโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่อง/คดีที่สามารถดําเนินการให
สิ้นสุดภายในมหาวิทยาลัยได มิฉะนั้นแลวจะเกิดความ
เสียหายกับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นควรหาแนวทาง
มาตรการระงับเหตุปจจัยตาง ๆ ไวกอนเพื่อปองกันไมให
นําไปสูการฟองรองคดีทั้งโดยบุคลากรภายใน และบุคคล
หรือหนวยงานภายนอก 
     2.3 ควรนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่อใหคําแนะนําหรือชวยดําเนินการเรื่อง/คดีตาง ๆ 
โดยเฉพาะคดีที่อยูในกระบวนการของศาล  เพื่อจะได
แกไขใหเสร็จเรียบรอยและไมคั่งคางยาวนานเกินควร 

มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และพยายามหา
แนวทางเรงรัดใหเรื่อง/คดีตาง ๆ เสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยเฉพาะเรื่อง/คดีที่สามารถดําเนินการใหสิ้นสุด
ภายในมหาวิทยาลัยได  สําหรับในบางเรื่อง/คดี
โดยเฉพาะคดีที่ อยู ในกระบวนการของศาล  
มหาวิทยาลั ยจะ ได นํ าเ สนอคณะกรรมการ             
ที่ ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ จํ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย         
เพื่อพิจารณาใหคําแนะนําตอไป 

 
 
 

3. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน (Business 
    Intelligence : BI)  
    3.1 ขอมูลที่มีอยูแลวสวนใหญเปนขอมูลพื้นฐาน  

  
 
   3 .1  ฝ ายบ ริ ห า ร โ ด ยผู อํ านวยการศู นย

 
 



 

๒๕๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
จะตองเพิ่มขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
เชน ขอมู ลอัตรา ส วนทางการเงิน  ข อมูลผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลประเภท Early Warning ขอมูลสําหรับ
ใชประกอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้/ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เปนตน ซึ่งผูบริหารทุก
ระดับจะตองรวมกันตั้งคําถามวาจะใชขอมูลอะไรบางจาก
ระบบ BI แลวใหศูนยคอมพิวเตอร และหนวยงานที่
เกี่ยวของพัฒนาระบบ BI ตามความตองการดังกลาว 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณควรศึกษาดูตัวอยางระบบ 
BI จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดวย  
    3.2 ควรจัดทําระบบ BI เพิ่มอีก 2 สวน ไดแก (1) 
สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยการแพทย/
โรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ เนื่องจาก
จะมีขอมูลอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของมากขึ้น เชน การประกัน
สุขภาพ การประกันสังคม เปนตน ซึ่งอาจทําตอยอดจาก
ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมหรือแยกตางหากก็ได  และ (2) 
ขอมูลศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

คอมพิวเตอรไดรายงานความคืบหนาในการ
พัฒนาระบบ BI  ใหคณะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทราบ เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2556  และคณะกรรมการฯ ไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต าง ๆ แก     
ฝายบริหาร  เพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดมีแผนยุทธศาสตร      
ที่ชัดเจนในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสูการ      
เปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและกําหนดแผนงาน/
โ ค ร ง กา ร เ พื่ อ พัฒ นา ร ะ บบ  BI/ MIS ไ ว ใ น
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 
อยางชัดเจน โดยไดนําขอเสนอแนะในประเด็น
ตาง ๆ ไปใชประกอบการดําเนินการแลว รวมถึง
ไดประชุมรับฟงความเห็น/ความประสงคของ
ผูใชงานจากหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 
      3.2 มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะใน
ประเด็นนี้ไปใชประกอบการจัดทําระบบ BI ตอไป 
โดยเฉพาะในสวนของศูนยการแพทยฯ 
 

4. การพัฒนาดานการเรียนการสอน   
     มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความแข็งแกรงใหกับการเรียน
การสอนแบบ Active  Learning  ใหมากขึ้นโดย (1) เรง
พัฒนาใหอาจารยมีความเขาใจกระบวนการดานการสอน
แบบ Active Learning ในจํานวนที่มากขึ้น (2) กําหนด
ขอตกลงและเกณฑประเมินผลรายวิชาที่สอนใหชัดเจน  
(3) พัฒนาคูมือ สื่อการสอน การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเรียนรู (4) กําหนดเกณฑมาตรฐานของจํานวน
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ตองมีการเรียนการสอน
แบบบรรยายรวมดวย (5) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวย
อาจารยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (6) พัฒนา
ระบบการเรียนการสอนดวยการเพิ่ม Facilitator เพื่อ
ชวยสอนเทคนิคการเรียนการสอน (7) สัญจรตามสํานัก
วิชา เพื่ อ เ ป นการ ถ า ยทอด เทคนิค การ สอนสร า ง 
Professional Learning Community (PCL)   
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในดานตาง ๆ อาทิเชน 
    1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการเรียนการสอนของคณาจารย โดยเนน
อาจารยใหม/ผูสนใจ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนรู เชิ งรุกโดยวิธี ใชปญหาเปนฐานใหกับ
นักศึกษาและอาจารย   รวมถึงจัดอบรมให
คณาจารยเขาใจบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  
    2. เรงจัดทําคูมือ “การเรียนรูเชิงรุก” เพื่อ
กําหนดวิธีการตางๆ ของการเรียนรู คํานิยาม 
และรายละเอียดขั้นตอนของการเรียนการสอน  
    3. ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาสื่อการสอน 
และการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
โดยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้อยางตอเนื่อง 
    4. มีนักวิชาการประจําสํานักวิชาตามภาระ
งานดานการเรียนการสอนของคณาจารยและคา 
FTES (Fulltime Equivalent Students) ของ
หลักสูตร/สํานักวิชา  โดยไดจัดสรรงบประมาณอีก
จํานวนหนึ่งสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดทํางาน
เปนผูชวยสอนใหกับคณาจารยที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning   
 

 



 

๒๕๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
    5. จัดใหคณาจารยที่ สนใจการสอนแบบ 
Active Learning แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน
แบบตางๆ ที่จะนําไปสูการเปน Professional 
Learning Community  

5.  การพัฒนาดานการวิจัย  
       มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหอาจารยยื่นจดสิทธิบัตร
จากผลงานวิจัยที่อาจารยทําเนื่องจากประเทศไทยมีคน
ไทยขอจดสิทธิบัตรนอยมาก และสิทธิบัตรเปนดัชนีบงชี้
ความสามารถในการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

     จากการประมวลผลงานทรัพยสินทางปญญา
ที่จดมาทั้งหมดและรับการสะทอนปญหาที่ทําให
นักวิจัยเจาของผลงานไมประสงคที่จะยื่นขอ
สิทธิบัตรแตจดอนุสิทธิบัตรแทน  นํามาสูแนวทาง
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต จะผลักดันใหผลงานวิจัยของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ทํารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม จดสิทธิบัตรในตางประเทศ 
แทน โ ด ยบุ ก เ บิ กกั บ ง านวิ จั ย เ รื่ อ ง ไ ม แ ล ะ 
ไมโครเวฟอบแหง 

 

6.  การพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ                  
     6.1 ควรใหความสนใจในการสรางเครือขายความ
รวมมือเพื่ อจัดทําโครงการบริ การวิชาการร วมกับ
หนวยงานภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพื่อให
ปริมาณงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีตอภาคธุรกิจ
และภาคเอกชนรวมถึงชุมชนมีปริมาณที่มากขึ้น และมี
ความตอเนื่องภายใตเครือขายความรวมมือจากชุมชน 
 
     6.2 ในการจัดทําตัวเลขประมาณการรายไดจากงาน
ใหบริการวิชาการในแตละปงบประมาณ นอกจาก
พิจารณาฐานขอมูลจากผลการหารายไดในปที่ผานมาแลว
ควรประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ           
ในการใหบริการวิชาการเพื่อจัดทําประมาณการรายได
รวมกัน รวมถึงพิจารณาอนาคตดวยเพื่อจะไดมองหา
โอกาสใหมหรือใชโอกาสเดิมแตปรับแนวทางใหมให
เหมาะสมมากขึ้น 
 
 
 
 
     6.3 มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการ
วิชาการนอยมาก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ มีจํานวนมากหรือมีปจจัยอื่นที่ เปน
อุปสรรค ดังนั้น ควรพิจารณาหากลไกอื่นมาใชสําหรับ
การดําเนินการดวย เชน การพัฒนาบุคลากรรุนใหมขึ้นมา
เปนทีมงาน เปนตน 
     6.4 เนื่องจากรายไดจากงานใหบริการวิชาการเปน
รายไดที่มหาวิทยาลัยรับมาจากหนวยงานภายนอกเพื่อ

 
    6 .๑  ศู นย บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร ไ ด ห า รื อกั บ
ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการคา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและทีมงาน   รวมถึงได
ประสานงานขอทราบความตองการบริการทาง
วิชาการไปยั งผู ประกอบการและพนักงาน          
ในโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัด
ภาคใตตอนบน และจังหวัดพัทลุงแลว 
    6.๒ สวนแผนงานเปนผูประมาณการรายได
จากงานใหบริการวิชาการในแตละปงบประมาณ 
โดยคาดการณตั ว เลข เพิ่มขึ้ น เรื่ อยๆ จึ ง ไม
สอดคลองกับสถานการณจริง  ประกอบกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยังไมประกาศใช          
ทําใหหนวยงานวิชาการตางๆ ไมไดตกลงแบงกัน
รับผิดชอบตอเปาหมายรวม หากมีการถายทอด
แผนสูการปฏิบัติแลวและทําขอตกลงภาระงาน
ดานบริการวิชาการที่มี  KPI กําหนดเปาหมาย           
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจนระหวาง
อธิการบดีกับคณบดี  การประมาณการรายไดจาก
งานบริการวิชาการจะสมเหตุสมผลมากขึ้น 
    6.3 มหาวิทยาลัยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิบางทาน
เปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพื่อจะไดทํางานสะดวก
ขึ้นโดยไมตองหาเวลาที่กรรมการทุกทานสะดวก
ในการเขาประชุม  และในการทํางานที่ผานมา  
ไดเชิญอาจารยที่เกี่ยวของหรือสนใจประเด็นตางๆ 
มาประชุมหารือกันเปนครั้งคราวไป 
    6 .4ป จ จุบั นอาจารย และพนั กง านของ
มหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําโครงการบริการวิชาการ
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
นํามาจัดทําโครงการตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะของการรับเขา
แลวจายออก  ดังนั้นควรจะมีรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง 
คือ การใหอาจารย/พนักงานจัดทําโครงการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายนอกโดยตรง โดยใหคิดเปน
ภาระงานสวนหนึ่งสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รวมถึงอาจารยสามารถนําผลงานไปใชประกอบการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
     6.5  มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาตัวอยางระบบการ
ใหบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ประสบความ 
สําเร็จ และควรถอดบทเรียนจากโครงการตางๆ ที่
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลวและนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อแสวงหาแนวทางในการดําเนินการรวมกัน 
 
 
 
 
 
     6.6 เนื่องจากมีแนวโนมวามหาวิทยาลัยจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในสัดสวนที่นอยลง แตจะ
มีค าใชจายที่สู งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้ งศูนย
การแพทย ดังนั้นจะตองมีแผนหารายไดที่เหมาะสมกับ
สถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไป และในสวนของการหา
รายไดจากการใหบริการวิชาการนั้นมีความหลากหลาย
ทางมิติตางๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาตอไป 
     6.7 มหาวิทยาลัยยังไมมียุทธศาสตรการบริการ
วิชาการ จึงควรดําเนินการจัดใหมีขึ้นอยางรีบดวนเพื่อใช
เปนหลักดําเนินการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
     6.8 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงนโยบายและ
สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํากิจกรรมบริการวิชาการมาก
ขึ้น โดยอาจเชื่อมโยงการใหบริการวิชาการกับการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

แกหนวยงานภายนอกอยูแลว และมีการคิดภาระ
งานใหตามที่ตกลงไวกับผูบังคับบัญชา (โดยมี
เพดานภาระงาน)  สําหรับการนําผลงานไปขอ
ตําแหนงทางวิชาการนั้นมหาวิทยาลัยกําลังใหการ
สนับสนุนในเรื่องน้ีอยู 
 
 
    6.5 มหาวิทยาลัยไดศึกษาโครงสรางการ
บริหารและการดําเนินงานดานภารกิจบริการ
วิชาการของหลายมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญและตั้งมานาน รวมถึงหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลว เห็นวาแตละมหาวิทยาลัยมี
ประวัติความเปนมา พัฒนาการ และบริบทที่
แตกตางกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางมาก 
และพบวาผูบริหารภารกิจบริการวิชาการแตละ
แหงไดประสบปญหาในการดําเนินงานบริการ
วิชาการเชนเดียวกัน 
    6.6 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการ
จัดทําแผนหารายไดและรายไดจากการบริการ
วิชาการ ซึ่ งขณะนี้อยู ระหวางการพิจารณา
ดําเนินการ 
 
 
 
    6.7 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดทํายุทธศาสตร
การบริการวิชาการเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนี้
จะไดผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
    6.8 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีการสราง
แรงจูงใจใหอาจารยทํากิจกรรมบริการวิชาการ เชน 
การมอบรางวัลชื่นชมผูมีผลงานบริการวิชาการเดน 
ในแตละป การเชื่อมโยงการบริการวิชาการเขากับ
การขอตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

7.  การพัฒนาดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังขาดการบูรณาการ
กับหนวยงานที่เก่ียวของและการใชทรัพยากรดานตาง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการยกระดับงานในดานนี้ใหเปน
การทํางานที่มีความเปนสากลรวมถึงการสรางการยอมรับ
ผลงานในระดับสากลอีกดวย ทั้งนี้เรื่องของการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไมใชเปนเรื่องของการรอง เลน เตน รํา 
เทานั้น แตควรมองภาพที่กวางขวางออกไปใหมากกวา        
ที่ เ ป นอยู ได อี กม ากมาย  เ ชน  เ รื่ อ งของการ เ กิ ด          

    1. มหาวิทยาลัยไดยึดหลักการดําเนินงาน    
โดยมุ งเนนการบูรณาการกับทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก  มหาวิทยาลัย
รวมเปนคณะทํางานจัดโครงการตางๆ โดยเฉพาะ
การกระตุนและประสานความรวมมือใหสํานัก
วิชาสงคณาจารย/นักศึกษาเขารวมกิจกรรม และ
สนับสนุนองค ความรู ด านวิชาการ ในแต ละ
กิจกรรม  ตลอดจนการแสวงหาเครือขายความ
รวมมือในดานการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
การดํารงชีวิต วิถีชีวิตความเปนอยู สุขอนามัยของผูคน  
รวมไปถึงควรนําสิ่งเหลาน้ีไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธ 
หรือหารากเหงาหรือหาความเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ  
เพื่อใหเห็นภาพที่กวางขึ้นเพื่อกาวสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตอไป และจะเปนการยกระดับใหเกิด
การยอมรับในระดับสากล  ดังนั้นผลงานที่นําเสนอในดาน
การทะนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม จึงควรนําเสนอโดยการใช
ภาษาในลักษณะ 2 ภาษาเปนอยางนอย คือทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเรงการเขาสูระดับสากลไดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

    2. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการยกระดับ
การดําเนินงานดานตาง ๆ ใหเตรียมความพรอมสู
สากล   โดยมุงไปที่การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรมในมิติตาง ๆ ของประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และการกระตุน 
สงเสริมความรูความเขาใจในมิติดานศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปนรากเหงารวมกัน หรือมีความ
เชื่อมโยงกันในกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนแก
นักศึกษาและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมวิชาการและ
การเผยแพรแงมุมความรูผานสื่อวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
นิทรรศการอยางตอเน่ือง  นอกจากนี้ไดประสาน
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุ ค ล า ก ร ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ 
Universitas Sumatera Utara ประเทศ
อินโดนีเซีย  

8.  การพัฒนาดานแผนงานและงบประมาณ  
     8.1 การกําหนดแผนงานและประมาณการรายไดใน
ระดับมหาวิทยาลัยจะตองมีความเชื่อมโยงและสอดคลอง
กับแผนงานและประมาณการรายไดในระดับหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจะตองมีระบบการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 
 
 
 
     8.2 การรายงานผลดานการบริหารจัดการงบ 
ประมาณในเชิงธุรกิจควรนําเสนอผลตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใหเปนรูปธรรมทุก ๆ 
ไตรมาสเพื่อใหเห็นภาพในเรื่องการหารายไดและการ
สรางโอกาสทางรายไดของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

      
    8.1 มหาวิทยาลัยตระหนักดีวาการจัดทํา
ประมาณการรายรับเงินรายไดเปนกระบวนการ
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพราะจะทําใหทราบวาในอนาคตมีรายรับที่นํามา
สมทบกับงบประมาณแผนดินเพื่อนํามาจัดสรร
เปนรายจายมากนอยเพียงใด ดังนั้นที่ผานมา
มหาวิทยาลัยมีกระบวนจัดทําประมาณการรายรับ
เริ่มจากระดับหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับแผนงานและระดับมหาวิทยาลัย 
    8.2 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการรับจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับในแตละ
ประเภทรายรับให เปนไปตามเปาหมายที่ ได
ประมาณการไว  เสนอตอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทุกครั้ งที่มีการ
ประชุม (ประมาณ 2 เดือน/ครั้ง) 

 

9.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ     
     9.1 การพัฒนาองคกร/บุคลากรมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หลายสวน ไดแก  สวนการเจาหนาที่   สวนแผนงาน         
หน ว ยพัฒนาองค ก ร  แ ละ ส วนส ง เ ส ริ ม วิ ช ากา ร 
มหาวิทยาลัยควรเนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของบูรณาการ         
การดําเนินงานตั้งแตการกําหนดแนวคิด  การกําหนด
แผนงาน การดําเนินงาน การใชงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
 
 

 
     9.1 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง โดยการทํางานรวมกันทั้ง 4 หนวยงาน 
ซึ่งใชชื่อองคกรภายในที่เขาใจตรงกันวา “PPOA” 
ซึ่งหมายถึง สวนการเจาหนาที่  สวนแผนงาน 
หนวยพัฒนาองคกร และสวนสงเสริมวิชาการ 
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     9.2 การพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเรื่องที่
ละเอียดออน ตองการการมีสวนรวมและความเขาใจจาก
ทุกภาคสวนภายในองคกรอยางทั่วถึง โดยจําเปนตองให
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมคิด รวมใหความเห็นตั้ งแต
เริ่ มตน และทําให เกิดความรูสึกเปนผูที่ รวมพัฒนา              
การสื่อสารและกระบวนการสรางการมีสวนรวมภายใน
องคกรจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด  มหาวิทยาลัย        
ควรดําเนินการเรื่องนี้ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 
      9.3 เนื่องจากจะมีศูนยการแพทยซึ่งจะมีบุคลากร
จํานวนมาก หลากหลาย และแตกตางจากบุคลากรที่มีอยู
ในปจจุบันจึงควรทบทวนกรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไปทั้งเรื่องความกาวหนาในอาชีพ 
สมรรถนะหลัก และระบบประเมินหนวยงานใหรองรับ 
ศูนยการแพทยไดดวย  
     9.4 ระบบบริหารงานบุคคลตองมีความยืดหยุน 
สําหรับบุคลากรที่ตองการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
การเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยีอย าง
ตอเนื่อง อาทิเชน ไมใชระยะเวลาการทํางานเปนเงื่อนไข
ในการอนุมัติใหบุคลากรทางการแพทยรวมถึงบุคลากร   
ในดานอื่นๆ ไปรับการฝกอบรม เปนตน   
     9.5 ควรเปลี่ยนรูปแบบการนําสงรายไดคาหอพัก
จากเดิมนําสงรายไดทั้งหมดใหมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเปน
นําสงรายไดหักคาใชจายทั้งหมด  กําไรที่ไดมาบางสวน
เก็บไวเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหอพักใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรและสวนที่เหลือนําสงมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการ
เบิกจายตามที่คณะกรรมการฯ เสนอจะชวยใหการจายเงิน 
เพื่อพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งยังชวยปลูกฝงบุคลากร และนักศึกษา
ใหมีจิตสํานึกในเรื่องการประหยัด และการดูแลรักษา
ทรัพยสินที่มีอยู  โดยพฤติกรรมเหลานี้จะเปนปจจัย       
ที่ สํ าคัญและมีผลในการขับเคลื่อนใหพันธกิจเมือง
มหาวิทยาลัยเปนไปตามเจตจํานงของฝายบริหาร 
     9.6 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่มาก การสราง
หอพักอาจสรางในแนวราบ (มีจํานวนชั้นนอย) แทนที่จะ
สรางในแนวตั้ง (มีจํานวนชั้นมาก) เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายในการกอสราง หรืออาจจะอนุญาตใหเอกชน
เขามาลงทุนสรางหอพักในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
     9.7 มหาวิทยาลัยควรวางแผนในดานการพัฒนา
บุ คลากรรุ น ใหมขึ้ นมา เ ป นที มงานเพื่ อจะ ได ช ว ย
ดํ า เนิ นกา ร ในภ าร กิจห รื อ โ คร งการต า ง  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว 
     9.8 มหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมพลังและใชพลัง

     9.2 ในการออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติ        
ในด านตางๆ มหาวิทยาลัยไดจัด เวที เพื่ อให
บุคลากรไดมีสวนรวมมาอยางตอเนื่องโดยจัดใหมี
การแสดงความคิดเห็นตั้งแตเริ่มตน รวมทั้งนําเขา
หารือ   ในที่ประชุมบริหาร (ประกอบดวยหัวหนา
หน วยงานทุกหน วยงานของมหาวิทยาลั ย )      
เปนระยะๆ  
 
 
     9.3 มหาวิทยาลัยได เตรียมแผนการเรื่อง
บุคลากรรองรับศูนยการแพทยใหพรอมเปนอยางด ี      
ซึ่ ง เรื่ องนี้ทุกฝายไดแสดงความหวงใย และ
มหาวิทยาลั ยถื อ เป น เรื่ องสํ าคัญมากที่ต อง
ดําเนินการใหเรียบรอย 
 
     9.4 มหาวิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
     9.5 มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาระบบงานดาน
นี้ให เหมาะสมตอไป อยางไรก็ตามในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรม
ดังกลาวอยางเหมาะสมเสมอมา 
 
 
 
 
 
 
  
 
     9.6 มหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะไป
พิจารณาเมื่อจะมีการกอสรางหอพักใหมตอไป 
 
 
 
      9.7 มหาวิทยาลัยไดพยายามดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะเรื่องน้ีมาอยางตอเนื่อง 
 
 
     9.8 มหาวิทยาลัยไดพยายามรณรงค และ
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มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
ทั้ ง จ ากบุ คล ากรและนั กศึ กษา ในการขั บ เค ลื่ อน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนเมืองมหาวิทยาลัย   
     9.9  มหาวิทยาลัยควรศึกษาและวางแผนในการผลิต
พลังงานขึ้นมาใชเอง เพื่อจะไดมีพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสํารองในกรณีที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคขัดของซึ่งมีผลกระทบตออุปกรณเครื่องมือตาง ๆ 
โดยเฉพาะเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยและการวิจัย 
เชน การจัดตั้งโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การใช
พลังงานจากปาลมนํ้ามัน  เปนตน  
     9.10 การพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) 
ซึ่งในดาน Hardware และSoftware ศูนยคอมพิวเตอร
ไดพัฒนาและวางระบบไวเสร็จเรียบรอยแลว แตในการ
นําเขาขอมูลตามภารกิจตาง ๆ ยังขาดความถูกตองและ
ความเปนปจจุบันทั้งในสวนของขอมูลตามภารกิจทั้ง 4 
ดาน ซึ่งขอมูลมาจากหลายแหลงและขอมูลจากระบบ 
MIS ซึ่ ง รายงานขอมูลที่ เ รี ยกจากระบบยังมีความ
คลาดเคลื่อนในบางรายงาน ทั้งนี้ จะตองมีการพิจารณา
นําขอมูลที่ ไดไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โดยฝาย
บริหารจะตองแจงวาตองการผลการวิเคราะหแบบไหน 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดําเนินการแกไขปญหาเรื่องระบบ
การรายงานขอมูลดังกลาว  รวมถึงการพิจารณาแตงตั้ง
ผูบริหารใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้
โดยตรงในลักษณะเปน  CEO 
     ระบบสารสนเทศควรดําเนินการใหมีลักษณะที่
ทันสมัยตลอดเวลาเปนในลักษณะ Real Time เพื่อ
ผูบริหารสามารถนําสารสนเทศเหลานี้ ไปใชให เกิด
ประโยชนในการบริหารงาน ซึ่งจากระบบสารสนเทศนี้ยัง
เปนประโยชนในการใชงานเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
อีกดวยเพราะมีขอมูลในเชิงตัวเลขในเชิงสถิติในการ
สนับสนุนการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ในป ระ เ ด็ นของงบปร ะมาณและการ ใช จ าย ของ
มหาวิทยาลัย 
      9.11 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการในดาน
ตาง ๆ รองรับการใหบริการของศูนยการแพทยในระยะ 
5 ถึง 6 ปขางหนา เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค           
ที่วางไว ดังตอไปน้ี  
         1) หากโครงการกอสรางศูนยการแพทยไดรับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวควรแตงตั้งผูบริหาร 1 คน 
ทําหนาที่ เปนผูประสานงานหลักในการขับเคลื่อน
โครงการ 
        2) ควรประชุมคณะกรรมการชุดที่ประกอบดวย
คณบดีจากสํานักวิชาตาง ๆ ทางดานวิทยาการสุขภาพ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งไวแลวกอนหนานี้ เพื่อจะได

สรางภาพเมืองมหาวิทยาลัยใหบุคลากรและ
นักศึกษารับทราบถึงเจตนารมณของความเปน
เมืองมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
     9.9 ปจจุบันไดมีอาจารยของมหาวิทยาลัยที่
สนใจทํ าวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ อยู และกํ าลั งพิ จารณา
ดําเนินการ 
 
 
 
      9.10 มหาวิทยาลัยได เรงรัดการพัฒนา
ระบบ BI ใหใชระบบงานไดเสร็จเรียบรอย และ
สมบูรณโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9.11 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่อง
ศูนยการแพทยเปนอันดับแรก ทั้งนี้  เพื่อจะได
เตรียมการใหพรอมในทุกดาน 
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รวมกันวางแผนการดําเนินงานของศูนยการแพทย 
         3) การเตรียมการดานบุคลากร โดยเฉพาะแพทย 
และพยาบาล รวมถึงนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
         4) การเตรียมการเรื่องโรงพยาบาลจําลอง/หนวย
เพื่อการรับรักษาคนไขชั่วคราว   
         5) การจัดระบบการใหบริการดานเครื่องมือ/
อุปกรณทางการแพทย  โดยคํานึงถึงหลักของการรวม
บริการ ประสานภารกิจ  
     9.12 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคดีตาง ๆ ที่อยูระหวาง
การดําเนินการตามกระบวนการจํานวนคอนขางมาก  
ขอใหพิจารณาจัดระบบและกลไกการดําเนินการในเชิงรุก
เพื่อทําใหจํานวนคดีดังกลาวลดนอยลง  โดยเฉพาะคดีที่
เกี่ยวของกับพนักงานซึ่งสามารถเจรจาเพื่อใหไดขอยุติได
โดยไมจําเปนตองรอเวลาหรือใหคณะกรรมการที่
เกี่ยวของนัดประชุมเพื่อวินิจฉัยเสร็จกอน 
     9.13 ควรพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดระบบ 
กลไกหรือชองทางในการสื่อสารภายในองคกรที่เปน
เอกภาพมากขึ้น และสามารถใหขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ 
แกประชาคมของมหาวิทยาลัยไดอยางทันเหตุการณ 
     9.14 ประเด็นที่คณะกรรมการฯ เปนหวงและ
ตองการใหมีการทําความเขาใจทั้งกับประชาคมภายใน
และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งขึ้น รวมถึงกับสภามหาวิทยาลัยเองเพื่อใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะรายงานทุกไตรมาส  เชน  
ศูนยการแพทย เมืองมหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาและ
สถานภาพของนักศึกษาในปจจุบัน การหารายได เปนตน 
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา หากมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการในเรื่องเหลานี้ไดอยางเปนระบบและรายงาน           
ไดอยางตอเนื่องยอมแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถ
จัดระบบและกลไกในประเด็นอื่น ๆ ไดดีดวยเชนเดียวกัน 
และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปขางหนาไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ ซึ่ ง จะสะทอนไปยั งภารกิจหลักทั้ ง           
4 ประการของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
     9.15 มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดเอกลักษณ
และอัตลั กษณที่ ชัด เ จน และสิ่ งที่ เ ป นจุด เดนของ
มหาวิทยาลัย เพราะจะเปนจุดสรางภาพลักษณในเชิง
บวกของมหาวิทยาลัย และถือเปนเรื่องที่สําคัญที่จะนําพา
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศและประสบความสําเร็จ 
รวมถึงจะนําพายุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไปถึง
จุดมุงหมายไดในที่สุด  
     9.16 มหาวิทยาลัยเปนแหลงที่รวบรวมความรู
ระดับสูง ผูบริหาร/คณาจารยแตละคนมีความเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     9.12 มหาวิทยาลัยจะตองใชความพยายาม
ในการเรงรัดคดีความตางๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
     9.13 มหาวิทยาลัยไดกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยตรง คือ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา และ
สื่อสารองคกรซึ่งไดพยายามทํางานเรื่องนี้อยาง
เต็มที่ แสวงหาแนวทางตางๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
     9.14 มหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะในเรื่องนี้
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     9 . 1 5  เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ต ร ง กั น แ ล ว ว า
มหาวิ ทยาลั ยวลั ย ลั กษณจะ เ ป น  “อุทยาน
การศึกษาแหงการสรางโอกาส” และบัณฑิต
มีอัตลักษณ “ มีความรูคูการปฏิบัติ อุตสาหะ             
สู ง าน เกงด านศิ ลปศาสตร และ เทคโนโลยี               
มีคุณธรรม” 
 
     9 .16 มหาวิทยาลั ยได ทุม เท ให กับ งาน
ลักษณะน้ีอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 



 

๒๕๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
เฉพาะทางที่หลากหลาย ดังนั้นผูบริหาร/คณาจารยควร
แสดงบทบาทในการชี้นําสังคมชุมชนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิด
วิกฤติการณในสังคมชุมชน ผูบริหาร/คณาจารยควรทํา
หนาที่และมีบทบาทในการชี้นําหรือใหขอเสนอแนะในเชิง
วิชาการ  แสดงบทบาทดานนี้อยางชัดเจนและแสดงให
เห็นถึงความมี เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย ใน
มหาวิทยาลัยอยางสมบูรณ 
     9.17 กรณีที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งขึ้นไดมีมติที่ประชุม
หรือใหขอเสนอแนะถึงแนวทางในการดําเนินการในเรื่อง
ใด เ รื่ องหนึ่ ง เพิ่ มเติ ม  มหาวิทยาลั ยควรพิ จารณา
ดําเนินการตามมติที่ประชุมและขอเสนอแนะดังกลาว  
และรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ 
ใหสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งพิจารณาหรือรับทราบอยางตอเนื่อง  
       คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในภาพรวมตอ
โครงการสําคัญที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุวัตถุประสงค
หลักของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ ดังนี้ 
         1) ควรกําหนดเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ชัดเจน ซึ่งเปนการกําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย 
แลวจึงกําหนดและออกแบบกิจกรรม/โครงการยอยเพื่อ
รองรับการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเหลาน้ันตอไป 
          2) ควรจัดทําโครงการสําคัญเหลานี้ในรูปแบบ
การเขียนโครงการใหญที่มีการกําหนดหลักการและ
เหตุผล  กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา  กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ชัดเจน 
กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งผูรับผิดชอบในสวนกลาง
และผูรับผิดชอบจากสํานักวิชา (หากจําเปน)  
          3) ควรมอบหมายใหมีผูบริหารที่รับผิดชอบ
เฉพาะในการติดตามความกาวหนาการดํ าเนินงาน
โครงการสําคัญทั้ง 10 โครงการอยางเขมขน และเปน
ผูรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตอ
อธิการบดี  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ตลอดจน
บุคคลและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การบูรณาการการดําเนินงาน  การบูรณาการขอมูล  
การกํากับทิศทางการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความ
ห วง ใย เ รื่ องการควบคุ มสภาพแวดลอมภายนอก
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องอบายมุข และสิ่งยั่วยุตาง ๆ 
รวมถึงปญหาการจราจร โดยเฉพาะหลังจากที่ศูนย
การแพทยเปดใหบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
     9.17 มหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะในเรื่องนี้
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
10. การประมวลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
    ขอใหฝายบริหารตรวจสอบระ เบียบ ขอบั งคั บ 
ประกาศ ฯลฯ ในประเด็นตาง ๆ เชน ความถูกตองในการ
อางอิงกฎหมาย การยึดหลักความเปนอิสระในฐานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   เปนตน รวมถึงการ
ออกแบบจัดหมวดหมูของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ฯลฯ ใหชัดเจนและครอบคลุมทุกดานหลัก     

      อธิการบดีไดแตงตั้ งคณะทํางานประมวล
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ โดยมีนิติกร  
สวนสารบรรณและอํานวยการเปนฝายเลขานุการ 
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะทํางานฯ 
ซึ่งยังไมไดแจงผลความคืบหนาในการดําเนินการ
ใหคณะกรรมการฯ ทราบ 
 

 
 

 

5.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีจํานวน 2 ประเด็น ดังนี ้
 

มติที่ประชุม/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การดําเนินงานโครงการสถานปฏิบัติการ 
    เภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ) 
    1.1 ควรประชาสัมพันธอาศรมยาวลัยลักษณใหเปน  
ที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น 
    1.2 ควรสรางความแตกตางจากรานยาอื่น ๆ  เชน          
มียาที่มีคุณภาพที่หลากหลายใหเลือกรวมถึงสมุนไพร          
การกําหนดราคายาที่เปนกันเอง เปนตน 
    1.3 ควรพัฒนาปรับรูปแบบของรานยาใหนาสนใจและ
ดึงดูดผูบริโภคในทุกกลุม/วัย รวมถึงควรขยายกิจกรรม
อื่นๆ เชน คลินิกกายภาพบําบัด การรักษา/บริการสุขภาพ
เบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล เปนตน 
    1.4 ควรผลิตยาสมุนไพรเพื่อนํามาจําหนายในรานยา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สําหรับปลูกพืชสมุนไพรชนิด
ตาง ๆ ไดมาก และสามารถติดตอขอใหชาวบานปลูก  
แลวนํามาขายโดยสงตอใหมหาวิทยาลัย     

    สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมีภารกิจหลัก 
คือ (1) เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา (2) จําหนายเวชภัณฑ/สินคาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับ
บริการ (3) บริการใหคําปรึกษาปญหาดานการใช
ยาและสุขภาพ (4) เปนแหลงกระจายขอมูล
ขาวสารดานยา โรคและสุขภาพแกประชาชน และ
ไดดําเนินการในรูปแบบโครงการ เชน อาศรมยา
สัญจร การบริการวิชาการเพื่อใหความรูดานยา
และสุขภาพ เปนตน ปจจุบันไดรับการรับรองจาก
สภาเภสัชกรรมใหเปนรานยาคุณภาพ 
     ม ห าวิ ท ย าลั ย ไ ด นํ าข อ เสนอแนะไปใช
ประกอบการพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนใหเจริญกาวหนาตอไปควบคูกับคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด            

 
 

2. การดําเนินงานของคลินิกกายภาพบําบัด  
    2.1 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลาก 
หลายมากขึ้น รวมถึงการใหโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียงสง
คนไขที่ตองทํากายภาพบําบัดมายังคลินิกกายภาพบําบัด
เพื่อแบงเบาภาระงานของโรงพยาบาลเหลาน้ัน 
    2.2 สถานที่และอุปกรณ/เครื่องมือตางๆ ที่ใชบริการ
กายภาพบําบัดควรสะอาด เรียบรอย และอยูในสภาพที่
พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางภาพลักษณและ
ความเชื่อม่ันในการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพ 
    2.3 ควร เนนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่
กวางขวาง ทิวทัศนสวยงาม โดยสรางจุดขายทั้งดานการ
รักษาและการพักผอนทางดานจิตใจมีการใหบริการ             
ที่หลากหลายและครบวงจร 
    2.4 ควรเพิ่มชองทางใหเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล
โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง เพื่ อค วามสะดวกของ
ผูใชบริการที่เปนขาราชการ 

    มหาวิทยาลัยได เปดคลินิกกายภาพบําบัด      
เพื่อใหบริการดานตาง ๆ เชน ก าร ทด สอบ
สมรรถภาพทางดานรางกาย  การรักษาความ
เจ็บปวยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ระบบ
ประสาท เปนตน มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด 
เรียบรอย อยูในสภาพที่พรอมใชงานภายใตการ
ดูแลของนักกายภาพบําบัดอยางใกลชิด และไดรับ
อนุญาตจากกรมบัญชีกลางกําหนดให เป น
สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ .ศ .  2523 และที่ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เติ ม  ดั ง นั้ น 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจายตรงกับ
หนวยงานของรัฐได   ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยได
ประชาสัมพันธคลินิกกายภาพบําบัดใหเปนที่รูจัก
ของบุคคล ชุมชนและหนวยงานภายนอกในวง
กวางมากขึ้น ปจจุบันมีผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น     
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ 2557 

รายนาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

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

 
รายนามผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สันติ  เจริญพรพัฒนา    
2.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
3.  นางปยาภรณ  เมืองกลาง    

 4.  นายสุรพงษ  วงศพลับ                
 5.  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                 เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  

6.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                    เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน  
7.  นางสาวกิตติยา  กองผล            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป หนวยตรวจสอบภายใน 

 8.  นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล            เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั 
9.  นางสาวเสาวณีย  โตะแจะ            พนักงานธรุการ สํานกังานสภามหาวิทยาลัย 


