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 คํานํา 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  จัดทําโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แก่สภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหาร 

รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจําปีงบประมาณ 2555    
ท่ีกําหนดไว ้ ประกอบด้วย  
    

   ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยองค์รวม (Holistic Approach)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ด้าน  ได้แก่  (1) ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  (2) ด้านแผนงาน (3) ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีด ี (4) ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  และ (5) ด้านระบบการควบคุมภายใน     

ข.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง (Specific - issue 
Approach)  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  เรื่อง  ได้แก่  (1) เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความ
ห่วงใย  (2) เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย และ (3) เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ิมเตมิ    

คณะกรรมการ ฯ ได้นําข้อมูลท่ีได้รับจากผู้บริหาร  และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  ข้อมูลจากการเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       
ของคณะกรรมการ ฯ   ข้อมูลจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ฯ กับผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัย  รวมถึงรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน มาใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือจัดทํา
รายงาน ฯ ฉบับนี ้

ขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  หัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ท่ีได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็ง เสียสละเวลา  พร้อมท้ังให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม  ด้วยความมุ่งม่ันให้รายงานฉบับนี้สําเร็จลุล่วง     
มีคุณภาพ  และทันกําหนดเวลา  

รายงานฉบับนี้  จะนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือพิจารณาในวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2555 ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป   โดยคณะกรรมการ ฯ  หวังให้รายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  มีส่วนและเป็นประโยชน์ตามควรในการสนับสนุนงานของสภา
มหาวิทยาลัย  และฝ่ายบริหาร ให้ร่วมกันนําไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์ ต่อไป 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 

๑.  ด้านการประเมินแบบสมดุล ๔ มิต ิ
ผลการประเมินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

๓.56 (มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ และมิติการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๓.40 และ 2.52 ตามลําดับ  มิติกระบวนการและมิติการเรียนรู้และพัฒนา ผลการประเมินใน
ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ และ 3.88 ตามลําดับ)   

จากผลการประเมินข้างต้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น 
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 ด้าน  โดยเฉพาะ
กระบวนการด้านการวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังได้พัฒนา
ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และได้บูรณาการความรู้ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพ 
ด้านกระบวนการทํางานในภารกิจด้านการเรียนการสอน และคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต   

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยยังไม่ประสบความสําเร็จด้านการบริหาร
งบประมาณและแผนงานเท่าท่ีควร ท้ังผลสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดด้านแผนงาน  การหารายได้  และการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการลงทุน  มหาวิทยาลัยมีผลการจ่ายเงินจริงเพียงร้อยละ 21.92  
และมีผลการใช้จ่ายรวมผูกพันร้อยละ 55.61 ของงบลงทุน  โดยมีสาเหตุหลายประการ  เช่น  มหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้ากว่าทุกปี (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555) ไม่สามารถจัดซื้อ 
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  การดําเนินงานในรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งมี
วงเงินงบประมาณค่อนข้างมาก (ประมาณร้อยละ 30.86  ของงบลงทุนท้ังหมด) ไม่สามารถจัดจ้างได้  รวมถึง
การปฏิบัติและการกํากับติดตามการดําเนินการในกระบวนการจัดทํา TOR ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เป็นต้น  

 

๒.  ด้านแผนงาน 
๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแผน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กําหนดเป้าหมาย “เป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาท่ีร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
สู่ สั งคมอุดมปัญญา โดยเน้น พ้ืน ท่ีภาคใต้ตอนบน” กําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์สู่ เป้ าหมายนี้ ไ ว้  
๕ พันธกิจ  ในปีงบประมาณ ๒๕๕5 จัดทําแผนงานหลัก  ๖ แผน ประกอบด้วย ๑) แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา  ๒) แผนงานวิจัย  ๓) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ๔) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๕) แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายรับ และ  ๖) แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

งบประมาณท่ีได้รับ ใช้ไป และคงเหลือ รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแสดง โดยสรุปตาม
ตารางต่อไปนี้  
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พันธกิจ ฯ 

งบประมาณ ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%) 

ได้รับ 

ล้านบาท 

ใช้ไป 

ล้านบาท % 

คงเหลือ 

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

1 827.69 743.03 84.66 
28 24 4 3 59 

 89.77 10.23 
2 93.92 69.37 24.55 

16 6 1 - 23 
 73.87 26.13 

3 31.65 28.33 3.32 
13 6 2 - 21 

 89.49 10.51 
4 574.58 522.56 52.02 

12 13 4 1 30 
 90.95 9.05 

5 9.62 7.56 2.06 
2 1 2 - 5 

 78.60 21.40 
รวม 1,537.46 1,370.85 166.61 

71 50 13 4 138 
 89.16 10.84 

 

ผลการประเมิน สรุปไดว่้า  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่และ
มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 ท่ีสําคัญ ได้แก่ จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่  และผู้สําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวนนักศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในระดับปริญญาตรี  ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสูตร 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกท้ังหมด  จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ในระดับปริญญาตรี  ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท  ร้อยละของหลักสูตร
นานาชาติต่อจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมด  จํานวนผลผลิตข้าว  จํานวนหน่วยวิจัยท่ีได้รับ 
การยอมรับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ  การดําเนินกิจกรรมของอุทยานโบราณคดี  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจัดโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ Routine to Research (R2R)  
และงานพัฒนาตามนโยบายใหม่  ท้ังนี้ พบว่ามหาวิทยาลัยมีงบประมาณเหลือจ่ายค่อนข้างสูง  อันเป็นผลมาจาก 
ได้ยกเลิกรายการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  รวมท้ังการปฏิบัติและการกํากับติดตาม 
การดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร    

๒.๒  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการท่ีสําคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการ ฯ ได้เลือกโครงการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕5 ท่ีมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย  จํานวน 6 โครงการ  
ประกอบด้วย   

2.2.1  โครงการงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่า
งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้  ซึ่งอาจแสดงถึงความล่าช้าของโครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ีได้
ดําเนินการไปนั้นเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค  
การปรับปรุงปูกระเบื้องและการแก้ปัญหาการใช้ท่ีดิน  ซึ่งมิได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
ในกรอบการสร้างปัจจัยเอ้ือให้มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential  University)  



ง 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

ปัญหาท้ังหมดนี้อาจเกิดจากการไม่มีความแน่ชัดของโครงการ  ทิศทาง  ขอบเขตของโครงการ  การกําหนด
ระยะเวลา (Time  Line) และการกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.2.2  โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิตแพทย์เพิ่ม)  พบว่า  
การดําเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลมีความก้าวหน้าด้านงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล  และ 
ได้กําหนดวิสัยทัศนว์่า “โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นเรื่องจําเป็น และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
บุคลากรภายในและบุคคลท่ัวไป” มีสถานท่ีฝึกฝนทักษะท่ีสามารถพัฒนาเป็นโรงพยาบาลจําลองได้  ในส่วนของ
คลินิกกายภาพบําบัด  ดําเนินการใกล้แล้วเสร็จ 

2.2.3  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  พบว่า การบริหารงานของศูนย์กีฬา ฯ  
มีผลสัมฤทธิ์สูง มีความราบรื่น และมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินมาระยะหนึ่ง 

2.2.4  โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย   พบว่า การดําเนินงานของฟาร์ม ฯ ด้านการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ปาล์มน้ํามัน  ยางพารา  เป็นต้น  ซึ่งเป็นสินทรัพย์จํานวนสูงมากท่ีมีการเริ่มต้นไว้ดีแล้ว  
สําหรับด้านการผลิตสัตว์  มีขนาดค่อนข้างเล็ก 

2.2.5  โครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  พบว่า   
1)  มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์และนโยบายในการวิจัยท่ีชัดเจน และได้

พยายามดําเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  โดยเน้นท้ังการผลิตผลงานวิจัยเชิงความรู้ใหม่
ท่ีเป็นเลิศในระดับสากลและผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน 

2)  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการผลิต
ผลงานวิจัยและได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภายนอกหลายหน่วยงาน  เช่น  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เป็นต้น   

3)  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยระดับหน่วยวิจัย  10 หน่วย และ
ศูนย์ความเป็นเลิศท่ีพัฒนาจากหน่วยวิจัย  2 ศูนย์ คือ (๑) ศูนย์วิจัยพลาสมาประยุกต์เพ่ือกสิกรรม  (๒) ศูนย์
ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 1 ศูนย์  
คือ  ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ (ความร่วมมือระหว่าง วช.-มวล.)  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมท้องถ่ินหลายผลงาน  เช่น  เครื่อง
อบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ    เครื่องอัดน้ํายาไม้ยางพารา  เป็นต้น 

2.2.6  โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน   พบว่า  
1)  ในภาพรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานด้านการบริการวิชาการ

จํานวนมากเป็นท่ีน่าพอใจ ประกอบด้วย ผลงานบริการวิชาการท่ีใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 
โครงการ  และผลงานบริการวิชาการท่ีใช้งบประมาณภายนอก จํานวน 70 โครงการ 

2)  มหาวิทยาลัยยังไม่มียุทธศาสตร์การบริการวิชาการท่ีได้จากการระดม
สมองจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนและตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวาง 

3)  ระบบข้อมูลด้านการบริการวิชาการยังต้องได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอีกมาก  เพ่ือให้สามารถแบ่งประเภทของการบริการวิชาการและประเมินผลกระทบจากการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

4)  การบริการวิชาการดว้ยงบประมาณบริการวิชาการจากภายนอก  ส่วนใหญ่
เป็นการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงานภายนอก มิใช่เป็นการบริการวิชาการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

      



จ 
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3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีคณะกรรมการรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง  

แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่ในหลายกระบวนการในการทํางาน  แต่คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการแต่งตั้งกรรมการท้ังในชุดใหญ่และชุดย่อยเพ่ือรับผิดชอบโดยตรง  อนึ่ง 
ยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนท่ีผู้บริหารไม่ไดแ้จ้งให้คณะกรรมการติดตาม ฯ ทราบ  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการสรรหาคัดเลือกและพัฒนา
อาจารย์ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง       
โดยยึดหลักการกํากับดูแลท่ีดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจํา   
สภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์            
เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถ่ิน  เป็นเลิศสู่สากล”  
 

4.  ด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้สอบทานผลการดําเนินงานด้านบริหาร 

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยท่ีใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร เป็นการนําร่องในพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและความเป็นสากล และมีแผน
จะดําเนินการต่อไปในทุกพันธกิจยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้แล้วเสร็จ 

 

5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน 
ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยได้บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบ

ควบคุมภายใน  โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง  และเชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน  ซึ่ง 
ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  ท่ีดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2555  ซึ่งได้ทําการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ  ได้แก่  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของ 
โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  โครงการเรือนวลัย  ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  อาศรมยาวลัยลักษณ์  ระบบเครือข่าย  ระบบงานวิจัย  ระบบการเงินและบัญชี (งบการเงิน)  ความ
คุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์  ระบบงานพัฒนาบุคลากร  และระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ท้ังนี้หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงจุดอ่อนด้านการควบคุมภายในแล้ว 

              

ข. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเร่ือง  ประกอบด้วย 
3  เรื่อง ได้แก่  (1) เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือเคยแสดงความห่วงใย  (2) เรื่องผล 
การดําเนินงานตามมตท่ีิประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  และ (3) เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ิมเติม  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดย 
ประสานงานกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และได้ข้อสรุปท่ีเป็นเอกฉันท์ในการติดตามประเมินผลร่วมกัน 
และเม่ือได้รับผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการ ฯ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือทบทวนและ
หาข้อสรุป  ให้ตรงกันในเรื่องของข้อเท็จจริงและผลท่ีประเมินได้ โดยสรุปผลของการประเมินในภาพรวมใน 
แต่ละเรื่อง  ดังนี ้
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1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  
ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ การประกันคุณภาพการศึกษา  ความเป็นสากล และโครงการ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  จากการติดตาม พบว่า มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นไปตามแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในบางประเด็น 

2.  เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะได้ให้ไว้ จากการติดตาม พบว่า ในปีงบประมาณ 2555    
ซึ่งมีท้ังสิ้น 27 ประเด็น มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว 17 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 62.93  และอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  10 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 37.07  สําหรับท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 มีท้ังสิ้น 24 
ประเด็น พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว 23 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 95.83  มีเพียงประเด็นเดียวท่ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการ คือ การประมวลข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

3.  เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพิ่มเติม 
ประกอบด้วย 3 เรื่อง  ได้แก่ (1) การรับนักศึกษา (2) การดําเนินงานของโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์  และ 
(3) ผลการดําเนินงานของโครงการท่ีสืบเนื่องมาจากการติดตามและประเมินผลประจําปีงบประมาณ  2554  
จากการติดตาม พบว่า มหาวิทยาลัยได้มีผลการดําเนินการท่ีก้าวหน้าและเป็นท่ีน่าพึงพอใจในเรื่องโครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร์  และคณะกรรมการ ฯ ยังมีความห่วงใยเรื่องการรับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้ให้ความสําคัญมากในเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการต่อไป 
 

จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

     จุดเด่น 
           1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีระบบสหกิจศึกษาท่ีเข้มแข็ง โดยได้รับความไว้วางใจจากสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย ให้พัฒนาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์นิเทศในเครือข่าย
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและหาแนวทางพัฒนางานสหกิจ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีหลายหลักสูตรได้ขยายระบบสหกิจศึกษาให้มากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้มากยิ่งข้ึน  รวมถึงความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านกระบวนการ    
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสถาบันการศึกษาในทุกระดับ 
 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวิสัยทัศน์และนโยบายในการวิจัยท่ีชัดเจนและได้พยายามดําเนินการ    
ให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเน้นท้ังการผลิตผลงานวิจัยเชิงความรู้ใหม่ท่ีเป็นเลิศใน
ระดับสากล และผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน   

     จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
  1.  ด้านการเรียนการสอน  :  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหารูปแบบและแนวทางการรับนักศึกษา    
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 

2.  ด้านการวิจัย  :  มหาวิทยาลัยควร (1) มีข้อมูลแนวโน้มของสัดส่วนของอาจารย์ท่ีทําวิจัยและ
ผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ในช่วง ๓ ถึง ๕ ปีท่ีผ่านมา  (2) ศึกษาความต้องการผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนอง
อุตสาหกรรมหลักของท้องถ่ิน  และ (3) พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการท่ี
สามารถใช้ผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนแทนท่ีจะเน้นท่ีผลงานวิจัยในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารอย่างท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



ช 
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3.  ด้านการให้บริการวิชาการ  :  มหาวิทยาลัยควร (1) เร่งจัดทํายุทธศาสตร์บริการวิชาการเพ่ือ
กําหนดนโยบายท่ีหารายได้จากการบริการวิชาการ และการใช้เงินของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชนแบบให้
เปล่า (Corporate Social Responsibility) ให้ชัดเจน  (2) ศึกษาความต้องการการบริการวิชาการให้
ครอบคลุมท้ังภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  (3) ให้ความสําคัญกับการทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการ  
และ  (4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถดําเนินการบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ของตนเองให ้ 
มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสร้างแรงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ    

4.  ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  : ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงาน หรือความถ่ีค่อนข้างสูง             
แต่ผลกระทบในเชิงวิชาการอาจยังน้อยอยู่  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเข้มแข็งของงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในเชิงวิชาการในระดับชาติ  และระดับสากลให้มากข้ึน และสร้างองค์ความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิม 
หรือบนบริบทของสภาพแวดล้อม หรือภูมิศาสตร์ในเชิงพ้ืนท่ีให้มีความสัมพันธ์กัน ท้ังนี้ เพ่ือนํามาใช้ในเชิงการ
สร้างจุดเด่น หรือจุดแข็งให้มหาวิทยาลัย   

5.  ด้านแผนงานและงบประมาณ  : มหาวิทยาลัยควร (1) ให้ความสําคัญในการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ เพ่ือผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วมรับรู้และ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  รวมถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ (2)       
ให้ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณ  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมถึงความประหยัด 
และควรสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

6.  ด้านการบริหารจัดการ   
  6.1 การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย  :  ผลการจัดเก็บรายได้ยังต่ํ ากว่าประมาณการ

รายได้  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ใหม้ากข้ึน   
   6.2 การประกันคุณภาพการศึกษา  :  มหาวิทยาลัยควร (1) วิเคราะห์หาสาเหตุหลักและ

ดําเนินกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สํานักวิชาท่ีได้คะแนนประเมินในภาพรวม
และบางองค์ประกอบต่ํา มีความเข้าใจเกณฑ์ในการประกันคุณภาพและทําให้สามารถเตรียมการได้พร้อม   
มากข้ึน  (2) เพ่ิมความเข้มข้นของการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพให้แก่สํานักวิชาจากส่วนกลาง และ  (3)  
ผลักดันให้สํานักวิชาแก้ไขและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินได้เสนอแนะไว้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง   
        6.3 โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์)  :  มหาวิทยาลัยควร
(1) หารายได้จากการจําหน่ายยาและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือลดภาวะขาดทุน  (2) ประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ท่ีทํานอกเหนือภารกิจหลัก โดยการตั้งตัวชี้วัดท่ีสะท้อนความสําเร็จท่ีแท้จริงของโครงการ     
(3) นําWebsite ท่ีมีอยู่มาเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอาศรมยาฯ หรือเป็นแหล่งให้ข้อมูล
ยา/ผลิตภัณฑ์ท่ีมีจําหน่ายโดยไม่ต้องมาท่ีร้านยา รวมถึงใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ  และ (4) ในขณะท่ี
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยยังประสบปัญหาเรื่องการจัดสร้าง  และแพทย์ท่ีเตรียมการไว้กําลัง
จะกลับมาแต่ไม่มีภาระงานรองรับวิชาท่ีเรียนมา  มหาวิทยาลัยควรขยายอาศรมยาฯ เป็นอาศรมสุขภาพ 
กล่าวคือ พัฒนาให้เป็น Extended OPD ของโรงพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือเป็นคลินิกท่ีสามารถรักษา
ผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง รวมท้ัง รองรับผู้ป่วยท่ีต้องการกายภาพบําบัดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง หรือ
เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย และช่วยดูแลสุขภาพของชุมชน
ได้กว้างขวางข้ึนแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้อาศรมยาฯ  เพ่ิมตําแหน่งงานรองรับบุคลากรทางการแพทย ์ 
และจะใช้งบประมาณในการดําเนินการน้อยกว่าโรงพยาบาลมาก 
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  6.4 โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม   โรงพยาบาลจําลอง  และคลินิกกายภาพบําบัด  : 

มหาวิทยาลัยควร (1) หารายได้เพ่ิมเติมจากงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลท่ียังขาดอยู่ด้วยการจัดกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ เพ่ือขอรับการบริจาค  (2) จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ  (3) เร่งพิจารณาหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอาจารย์แพทย์ท่ีกําลังจะเรียนจบกลับมา แล้วไม่มีท่ีทํางาน  (4) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในการผลิตบุคลากรรองรับโรงพยาบาล ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินการ      
เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสอดคล้องในการดําเนินการ และควรเร่งดําเนินการอย่างจริงจัง และ (5) เร่ง
ทําความเข้าใจความหมายของโรงพยาบาลจําลอง ให้คนท่ัวไปเข้าใจตรงกัน  คือ เป็น Interprofessional 
Education ของ 4 สํานักวิชา ได้แก่  แพทยศาสตร ์ พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ฯ  และ
ควรดําเนินการในด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ประกอบกับปัจจุบันยังขาด
ระบบ/กลไกในการสร้างโรงพยาบาลจําลอง ดังนั้น ควรร่วมกันทําความเข้าใจและตกลงในการจัดทําหลักสูตร
เพ่ือบูรณาการใหส้ําเร็จทันรองรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
               6.5 ความเป็นสากล  :  มหาวิทยาลัยควร (1) พิจารณากําหนดแผนงาน ทิศทาง และตัวชี้วัด  
ท่ีชัดเจนในการเข้าสู่ “ความเป็นสากล” ในระยะ 4 ถึง 5 ปีข้างหน้า เพ่ือจะได้ดําเนินการตามแผนงานดังกล่าว 
และสามารถติดตามผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงนําไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได ้
และ (2) ตระหนักและให้ความสําคัญ  รวมถึงเร่งรัดการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

 รายงานการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  ฉบับนี้  มีรายละเอียดของหัวข้อและ
ข้อมูลสนับสนุนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมถึงจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของ               
คณะกรรมการ ฯ ดังปรากฏอยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้แลว้ 
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ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ       
           คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(คณะกรรมการ ฯ)  ได้ปฏิบัติงานตาม “รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2555” ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ ฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีและ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  โดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณค่าของเนื้อหาสาระของรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ท่ีจะเป็นประโยชน์สําหรับสภามหาวิทยาลัย  ในการกําหนดนโยบาย และ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน์สําหรับการบริหารของอธิการบดีด้วย 
 สําหรับปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการ ฯ ได้ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล ฯ แบ่งออกเป็น 2  ด้านหลัก  ได้แก่  
    

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยองค์รวม  (Holistic Approach)     
     1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ   เป็นการประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินงาน      

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการ ฯ  ฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

2.  ด้านแผนงาน  โดยแบ่งข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้    
         2.1  ระดับหลักการ  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ีท่ีได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
      2.2  ระดับรายละเอียด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในข้อ 2.1 คณะกรรมการ ฯ ได้

พิจารณาคัดเลือกโครงการ หรือแผนงาน  ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลให้สามารถหาข้อสรุปและแสดงความเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการงานตามพันธกิจหลัก
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสัมฤทธิ์ เป็นไปโดยประหยัด และคุ้มค่า หรือไม่ เพียงใด    

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   มุ่งความยั่งยืนในการบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริหารท่ีสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี     

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง   เพ่ือสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยว่า มีความอิสระเพียงพอ และได้รับความสนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมถึงได้ให้
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน ควบคู่กันไปด้วย 
  

ข. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific - issue Approach)   

1.  เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ หรือเคยแสดงความห่วงใย  คณะกรรมการ ฯ ได้
ติดตามความก้าวหน้าของประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย จํานวนท้ังสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ 
(1) ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (2) การประกันคุณภาพการศึกษา (3) ความเป็น
สากล และ (4) โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
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2. เรื่องผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   คณะกรรมการ ฯ 
ได้ติดตามเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ ได้มีการประชุมหารือ    
มีมติ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือทราบว่าฝ่ายบริหารได้นําไปพิจารณาดําเนินการ ปรับปรุง พัฒนาให้เกิด
ผลดีแก่มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร     

3.  เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพิ่มเติม  
ได้แก่ (1) การรับนักศึกษา (2) การดําเนินงานของโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์  และ (3) ผลการดําเนินงาน
ของโครงการท่ีสืบเนื่องมาจากการติดตามและประเมินผลประจําปีงบประมาณ  2554   

 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลท่ีคณะกรรมการ ฯ ใช้ มาจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่   

1.  ส่วนแผนงาน ของมหาวิทยาลัย 
2.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ท่ีนําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี   

       และผู้ช่วยอธิการบด ี
3.  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ 
4.  รายงานการตรวจสอบภายใน      
5.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัต ิ จากการประชุมร่วม   
     การเยี่ยมเยือน  และจากเอกสาร 



๓ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

 คณะกรรมการ ฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปี และวงจรการปฏิบัติงาน  ไว้ดังนี ้
 

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบคร่ึงแรกปีงบประมาณ     กรอบเวลาการปฏิบัติงาน     รอบคร่ึงหลังปีงบประมาณ 

ร่างแผน 

ร่วมพิจารณากับ 
ฝ่ายบรหิาร 

เสนอสภา ฯ 
เพ่ือขออนุมัติแผน 

(ร่าง) รายงานผล 
การติดตาม ฯ 

ร่วมพิจารณากับฝ่าย
บริหาร เพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) รายงาน ฯ 

เสนอรายงาน 
ต่อสภา ฯ 

 13 ม.ิย. 54  

11 ก.ค. 54 

10 ก.ย. 54 

20 เม.ย. 55 

28 เม.ย. 55 

 15 พ.ค. 55 

 13 ม.ิย. 54  

11 ก.ค. 54 

10 ก.ย. 54 

30 ต.ค. 55 

11 พ.ย. 55 

15 พ.ย. 55 



๔ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

หารือกับฝ่ายบริหาร กําหนด
ประเด็นการติดตาม 

๒ 

๕ 
๔ 

๖ 

๗
7 

๑ 

๓ 
 

เสนอประเด็นการติดตามฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา ฯ 

จัดทําโปรแกรม 
การตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล
เอกสาร ให้คณะกรรมการ ฯ 

การดําเนินการตามโปรแกรม
การติดตาม ฯ 

 

คณะกรรมการประชุมกับฝ่าย
บริหารพิจารณาผลการติดตาม 

 

จัดทํารายงานเพ่ือเสนอสภา ฯ 

 
วงจรการปฏิบัติงาน 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม 

 (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเ มินผลการดํ า เนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

รอบสิ้นปงีบประมาณ 2555  จําแนกเป็น  2 ด้าน  ดังนี ้
 

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
                                                                                                  

     1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล  4 มิต ิ
การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ 

ท่ีกําหนด  ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักท้ังหมด  22 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้บางตัวชี้วัดหลักมีตัวชี้วัดย่อย  รวมตัวชี้วัดย่อยท้ังหมด  
19 ตัวชี้วัด ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

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

  ผลการประเมินการดําเนินงานแบบสมดุล  4 มิต ิประจําปีงบประมาณ 2555   พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง  ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.56 (คะแนนเต็ม 5)  คิดเป็นค่าคะแนนรวมร้อยละ  71.20 ซึ่งเม่ือพิจารณา
จากมุมมองท้ัง 4 มิติ มีรายละเอียดดังนี ้

• มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.40 
• มิติกระบวนการ  อยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.44 
• มิติการเรียนรู้และพัฒนา  อยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.88 
• มิติการเงินและงบประมาณ  อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  2.52 

           จ ากผลการประ เ มิน ข้ า งต้ น  คณะกรรมการ  ฯ  เห็ นว่ า  มหาวิทยาลั ย มีความ โดด เด่ น 
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 ด้าน  โดยเฉพาะ
กระบวนการด้านการวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังได้พัฒนา
ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและได้บูรณาการความรู้ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน   ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพ 
ด้านกระบวนการทํางานในภารกิจด้านการเรียนการสอน และคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต   

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยยังไม่ประสบความสําเร็จด้านการบริหาร
งบประมาณและแผนงานเท่าท่ีควร ท้ังผลสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดด้านแผนงาน  การหารายได้  และการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการลงทุน  มหาวิทยาลัยมีผลการจ่ายเงินจริงเพียงร้อยละ 21.92  
และมีผลการใช้จ่ายรวมผูกพันร้อยละ 55.61 ของงบลงทุน  โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น  มหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้ากว่าทุกปี (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555)   ทําให้ไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  การดําเนินงานในรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์  
ซึ่งมีวงเงินงบประมาณค่อนข้างมาก (ประมาณร้อยละ 30.86  ของงบลงทุนท้ังหมด) ไม่สามารถจัดจ้างได้  รวมถึง
การปฏิบัติและการกํากับติดตามการดําเนินการในกระบวนการจัดทํา TOR  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เป็นต้น  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ผลการประเมินในแต่ละมิต ิ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

(คณะกรรมการ ฯ) ได้พิจารณาข้อมูลผลการดําเนินงาน  ตามรูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  สรุปผล
การประเมินในแต่ละมิติได้ดังนี ้

1)  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ   ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง  
4 ด้าน ด้วยตัวชี้วัดหลักท้ังหมด 6 ตัว  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบัณฑิต   
ผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานท่ียื่นขอจดสิทธิบัตร  งานวิจัยท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการและงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงพิจารณาด้าน
ความเชื่อม่ันของนักเรียนต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยด้วย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40  ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน
สูงข้ึน (ปี 2554 คะแนนเฉลี่ย 3.16)  สืบเนื่องจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตสูงข้ึน  
คือ มีค่าเฉลี่ย 4.07 (ปีงบประมาณ 2554 คะแนนเฉลี่ย 3.49)   และมีจํานวนผลงานท่ียื่นขอจดสิทธิบัตร
เพ่ิมข้ึน  แต่ท้ังนี ้ด้านความเชื่อม่ันของนักเรียนต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษา 2555  
มีผลการประเมินต่ํามาก เนื่องจาก มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17.68 

2)  มิติกระบวนการ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ด้วยตัวชี้วัด
หลักท้ังหมด 6 ตัว  ประกอบด้วย  การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  การพัฒนาระบบและกลไก
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาระบบ
และกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
รวมท้ังระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44  ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่าเดิม   
ซึ่งเกิดจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  และมีระบบกลไกในการผลิตงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3)  มิติการเรียนรู้และพัฒนา  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน  
ด้วยตัวชี้วัดหลักท้ังหมด 5 ตัว  ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์
และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ  การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  การบูรณาการความรู ้
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  และการเรียนรู้  
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสภา ฯ  ให้ความสนใจ/ห่วงใย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.88  ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน
ลดลง (ปี 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.08)   สืบเนื่องจากมีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนในด้านการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร  การพัฒนาระบบงาน และการบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  แต่ท้ังนี้ ในเรื่องการไปศึกษา/อบรม/สัมมนาของอาจารย์และ
พนักงานสายปฏิบัติการ ฯ ยังอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ํา  เนื่องจากมีจํานวนอาจารย์ท่ีได้ไปอบรม/สัมมนาน้อยลง  
โดยมีอาจารย์ท่ีได้ไปอบรม/สัมมนา เพียงร้อยละ 54.02 ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 32.81 

4)  มิติการเงินและงบประมาณ ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน 
ด้วยตัวชี้วัดหลักท้ังหมด 5 ตัว ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ความสามารถในการแสวงหา
รายได้ ความสามารถในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษา  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.52  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

กับปีงบประมาณ 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงานลดลง (ปี 2554 คะแนนเฉลี่ย 3.04)  สืบเนื่องจาก   
(1) ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณท่ีลดลง ท้ังนี้ มีการใช้จ่ายงบลงทุนในภาพรวมร้อยละ 55.61  
มีผลการจ่ายเงินจริงเพียงร้อยละ 21.92  และมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณสูงถึงร้อยละ 64.55 
ของงบลงทุนท้ังหมด (รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 172.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
30.86)  ท้ังนี้ มีรายการงบลงทุนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ได้ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่สําเร็จ 72.18 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12.91  (2) ความสามารถในการบริหารงบประมาณลดลง  กล่าวคือ รายได้จริง 
ต่ํากว่าประมาณการรายได้ ร้อยละ 8.28  และ (3) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ลดลง  

 

รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี ้
 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

การสนองตอบ
ต่อผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ 25) 

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

 

2. ร้อยละของงานวิชาการและงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer Reviewed) ต่อจํานวนคณาจารย์
ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปีงบประมาณท่ีประเมิน ฯ **  
 

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์  
 

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

6. ความเช่ือมั่นของนักเรยีน ต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  
    6.1 จํานวนนักเรยีนท่ียนืยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบโควตาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
   6.2 จํานวนนักเรียนท่ีสมัครและเลือก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ 

Admission ในปีการศึกษา 2555 ไม่เกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเป็น
ร้อยละของนักเรียนท่ีมาสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด 
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 คะแนนรวม มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 3.40 25 17.0 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

กระบวนการ 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการ 
    จัดตั้งสถาบัน  
 

5. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผล ฯ ภายใน 
 

6. การมรีะบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
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    2 
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2.4 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.44 25 22.20 
การเรียนรู้และ
พัฒนา 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนาต่อหลักสูตรท้ังหมด 
    ๑.๒ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีเพ่ิมข้ึน 
          จากปีก่อน 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  
    ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิม 
          ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 
      ๒.๒  ร้อยละของพนักงานสายปฏบิัติการฯ ท่ีได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา 
         เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวนพนักงานท้ังหมด        
    ๒.๓ จํานวนอาจารย์ท่ีได้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการในงบประมาณ ๒๕๕5  
          คิดเป็นร้อยละต่ออาจารย์ท้ังหมด (นับจํานวน อาจารย ์�  ผศ. +  
          ผศ. � รศ. + รศ. � ศ.) 
    ๒.4 จํานวนระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
          ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
     
๔. จํานวนโครงการท่ีไดบู้รณาการความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ 
    การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาใช้ในการเรียนการสอน  
                   

5. การเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีสภา 
    มหาวิทยาลัยให้ความสนใจ/ห่วงใย   
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 คะแนนรวม มิติการเรียนรู้และพัฒนา 3.88 25 19.40 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
(ร้อยละ 25) 

1. ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ    
 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้ วัดจากรายไดจ้าก มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
    (ไม่นับเงินท่ีได้รับจากการจดัสรรจากรัฐ)  
3. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
    3.1 รายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
    3.2 รายจ่ายจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

4. การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
    
5. การจัดงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 2.52 25 12.60 

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 3.56 100 71.20 
*    การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน สว่นส่งเสริมวิชาการรับผิดชอบประเมินเพ่ือใชร้ายงานการประกันคุณภาพ 

    การศึกษา  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2555  ไม่มีการประเมินผล 
   

**    ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ย่ืนขอจดสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีจํานวน 4 ชิน้งาน ประกอบด้วย  
1. อนุสิทธิบัตรเครือ่งอบลกูเดอืยสําหรับแปรรปูด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
2. อนุสิทธิบัตรสตูรปุ๋ยเพาะเลี้ยงคีโตเซอรอส 
3. อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย 
4. อนุสิทธิบัตรวิธกีารเตรียมไม้ปาล์มน้ํามนัสําหรับใช้เป็นไส้ไม้และกรรมวธิีการขึน้รูปไม้แผ่นแซนวิชน้ําหนักเบาที่มีไมป้าลม์น้ํามนัเป็นไส ้

  

2.  ด้านแผนงาน 
2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแผน   

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  ประจําปีงบประมาณ  2555  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการวิจัย
และเป็นอุทยานการศึกษาท่ีร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ "สังคมอุดมปัญญา" โดยเน้นพื้นท่ี
ภาคใต้ตอนบน  โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการท่ีดี  ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  และใช้การจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  ในลักษณะของการจัดทําแผนและงบประมาณตามแนวทางท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic 
Performance Based Budgeting : SPBB)  

ในปีงบประมาณ  2555  มหาวิทยาลัยกําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์หลัก 5 พันธกิจ   
6  แผนงานหลัก  ประกอบด้วย  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ 
แก่สังคม  แผนงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายรับ  และแผนงานพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ  จํานวน  1,463.12 
ล้านบาท  (รวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 125 ล้านบาท)  ท้ังนี้  ระหว่างปีได้มีการเพ่ิม/ลดและ 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมจากโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 104.08 ล้านบาท  ทําให้มีงบประมาณสําหรับใช้จ่ายท้ังสิ้น  1,537.46 ล้านบาท  
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(รวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก  95.26 ล้านบาท)  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  
1,370.85  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  89.16  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวม
งบประมาณผูกพันจํานวน  434.51 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  28.26 ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณ
คงเหลือ  166.61 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  10.84  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  (รายงาน
งบประมาณคงเหลือจากระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี  ณ  วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2555)   

สรุปได้ว่า  ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายเงินจริงเพียง 936.34 ล้านบาท 
ส่วนท่ีเหลือจํานวน 434.51 ล้านบาท  ได้ผูกพันงบประมาณไว้จ่ายในปีถัดไป  และพบว่ามีงบประมาณเหลือ
จ่ายค่อนข้างสูง  ซึ่งเป็นผลมาจากได้ยกเลิกรายการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  รวมท้ังการ
ปฏิบัติและการกํากับติดตามการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร    
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      ร้อยละ                 

 
                            พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 5 

 
  

กราฟท่ี 2 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 

กราฟท่ี 1 
การจัดสรรงบประมาณ   
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 

ตารางการใช้งบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    
 

แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไม่มีผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิต 

ล้านบาท 827.69 188.79 554.24 743.03 84.66 ตัวชี้วัด 28 24 4 3 59 
%ของแผน  22.81 66.96 89.77 10.23 %ตัวชี้วัด 47.45 40.68 6.78 5.09  

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
ล้านบาท 636.02 170.56 416.90 587.46 45.56 ตัวชี้วัด 12 10 2 - 24 
%ของแผน  26.82 65.55 92.36 7.64 %ตัวชี้วัด 50.00 41.67 8.33 -  

งานจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
ล้านบาท 67.97 0.08 65.73 65.81 2.16 ตัวชี้วัด 2 4 - - 6 
%ของแผน  0.11 96.70 96.81 3.19 %ตัวชี้วัด 33.33 66.67 - -  

งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ * 

ล้านบาท 136.61 43.48 81.46 124.94 11.67 ตัวชี้วัด 3 3 - - 6 
%ของแผน  31.82 59.63 91.45 8.55 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี* 

ล้านบาท 204.26 35.05 145.61 180.66 23.60 ตัวชี้วัด 1 3 2 - 6 
%ของแผน  17.16 71.29 88.45 11.55 %ตัวชี้วัด 16.67 50.00 33.33 -  

โครงการผลติแพทย์เพิ่ม 
ล้านบาท 123.10 46.80 65.17 111.97 11.13 ตัวชี้วัด 6 - - - 6 
%ของแผน  38.02 52.94 90.96 9.04 %ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน 

ล้านบาท 104.08 45.15 58.93 104.08 - ตัวชี้วัด - - - - - 
%ของแผน  43.38 56.62 100.00 - %ตัวชี้วัด - - - - - 

แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
ล้านบาท 125.71 15.59 95.89 111.48 14.23 ตัวชี้วัด 7 6 2 - 15 
%ของแผน  12.40 76.28 88.68 11.32 %ตัวชี้วัด 46.67 40.00 13.33 -  

งานสนับสนุนการจดัการศึกษา * 
ล้านบาท 125.71 15.59 95.89 111.48 14.23 ตัวชี้วัด 7 6 2 - 15 
%ของแผน  12.40 76.28 88.68 11.32 %ตัวชี้วัด 46.67 40.00 13.33 -  
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 2555 

แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไม่มีผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ล้านบาท 10.88 0.22 7.13 7.35 3.53 ตัวชี้วัด 3 3 - 1 7 
%ของแผน  2.03 65.54 67.58 32.42 %ตัวชี้วัด 42.86 42.86 - 14.28  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ * 
ล้านบาท 10.88 0.22 7.13 7.35 3.53 ตัวชี้วัด 3 3 - 1 7 
%ของแผน  2.03 65.54 67.58 32.42 %ตัวชี้วัด 42.86 42.86 - 14.28  

แผนงานกิจการนักศึกษา  
ล้านบาท 40.08 2.42 31.18 33.60 6.48 ตัวชี้วัด 5 4 - - 9 
%ของแผน  6.05 77.82 83.87 16.13 %ตัวชี้วัด 55.56 44.44 - -  

งานกิจการนักศึกษา * 
ล้านบาท 25.52 0.01 20.36 20.37 5.15 ตัวชี้วัด 3 2 - - 5 
%ของแผน  0.04 79.79 79.83 20.17 %ตัวชี้วัด 60.00 40.00 - -  

งานหอพักนักศึกษา 
ล้านบาท 14.29 2.41 10.56 12.97 1.32 ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
%ของแผน  16.88 73.90 90.79 9.21 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

งานอาหารและร้านคา้ 
 

ล้านบาท 0.27 0.001 0.26 0.26 0.01 ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
%ของแผน  0.73 99.25 99.99 0.01 %ตวัชี้วัด 50.00 50.00 - -  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ล้านบาท 15.00 - 3.14 3.14 11.86 ตัวชี้วัด 1 1 - 2 4 
%ของแผน  - 20.93 20.93 79.07 %ตัวชี้วัด 25.00 25.00 - 50.00  

โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
ล้านบาท 15.00 - 3.14 3.14 11.86 ตัวชี้วัด 1 1 - 2 4 
%ของแผน  - 20.93 20.93 79.07 %ตัวชี้วัด 25.00 25.00 - 50.00  

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2  การสรา้งเสริม
คุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม   

ล้านบาท 93.92 12.87 56.50 69.37 24.55 ตัวชี้วัด 16 6 1 - 23 
%ของแผน  13.71 60.15 73.87 26.13 %ตัวชี้วัด 69.56 26.09 4.35 -  

แผนงานวิจัย 
ล้านบาท 41.98 12.20 19.93 32.13 9.85 ตัวชี้วัด 7 2 1 - 10 
%ของแผน  29.06 47.46 76.52 23.48 %ตัวชี้วัด 70.00 20.00 10.00 -  

งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี * 
ล้านบาท 41.17 12.20 19.37 31.57 9.60 ตัวชี้วัด 6 2 1 - 9 
%ของแผน  29.63 47.05 76.68 23.32 %ตัวชี้วัด 66.67 22.22 11.11 -  
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แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไม่มีผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสขุภาพ   
ล้านบาท 0.81 - 0.56 0.56 0.25 ตัวชี้วัด 1 - - - 1 
%ของแผน  - 68.37 68.37 31.63 %ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ล้านบาท 47.55 0.49 33.67 34.16 13.39 ตัวชี้วัด 6 3 - - 9 
%ของแผน  1.05 70.81 71.86 28.14 %ตัวชี้วัด 66.67 33.33 - -  

งานบริการวิชาการแก่สังคม * 
ล้านบาท 47.55 0.49 33.67 34.16 13.39 ตัวชี้วัด 6 3 - - 9 
%ของแผน  1.05 70.81 71.86 28.14 %ตัวชี้วัด 66.67 33.33 - -  

แผนงานทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 4.39 0.18 2.90 3.08 1.31 ตัวชี้วัด 3 1 - - 4 
%ของแผน  4.14 66.04 70.18 29.82 %ตัวชี้วัด 75.00 25.00 - -  

งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 4.39 0.18 2.90 3.08 1.31 ตัวชี้วัด 3 1 - - 4 
%ของแผน  4.14 66.04 70.18 29.82 %ตัวชี้วัด 75.00 25.00 - -  

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาอุทยาน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  ทั้งในระบบ      
นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  และตลอดชีวิต   

ล้านบาท 31.65 2.75 25.58 28.33 3.32 ตัวชี้วัด 13 6 2 - 21 
%ของแผน  8.67 80.82 89.49 10.51 %ตัวชี้วัด 61.91 28.57 9.52 -  

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ล้านบาท 1.22 - 1.19 1.19 0.03 ตัวชี้วัด 2 1 - - 3 
%ของแผน  - 97.63 97.63 2.37 %ตัวชี้วัด 66.67 33.33 - -  

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ล้านบาท 1.22 - 1.19 1.19 0.03 ตัวชี้วัด 2 1 - - 3 
%ของแผน  - 97.63 97.63 2.37 %ตัวชี้วัด 66.67 33.33 - -  

แผนงานทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 0.85 - 0.82 0.82 0.03 ตัวชี้วัด - 1 1 - 2 
%ของแผน  - 95.36 95.36 4.64 %ตัวชี้วัด - 50.00 50.00 -  

งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 0.85 - 0.82 0.82 0.03 ตัวชี้วัด - 1 1 - 2 
%ของแผน  - 95.36 95.36 4.64 %ตัวชี้วัด - 50.00 50.00 -  
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แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไม่มีผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

แผนงานด้านบริการที่มรีายรับ 
ล้านบาท 29.58 2.75 23.57 26.32 3.26 ตัวชี้วัด 11 4 1 - 16 
%ของแผน  9.28 79.71 88.98 11.02 %ตัวชี้วัด 68.75 25.00 6.25 -  

งานฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ล้านบาท 10.50 2.42 5.78 8.20 2.30 ตัวชี้วัด 4 1 1 - 6 
%ของแผน  23.00 55.01 78.01 21.99 %ตัวชี้วัด 66.67 16.67 16.66 -  

งานเรือนวลัย 
ล้านบาท 1.56 0.001 1.48 1.48 0.08 ตัวชี้วัด 1 2 - - 3 
%ของแผน  0.11 95.42 95.53 4.47 %ตัวชี้วัด 33.33 66.67 - -  

งานศนูย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ล้านบาท 1.20 - 1.15 1.15 0.05 ตัวชี้วัด 2 - - - 2 
%ของแผน  - 95.69 95.69 4.31 %ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ * 
ล้านบาท 13.58 0.26 12.61 12.87 0.71 ตัวชี้วัด 2 1 - - 3 
%ของแผน  1.91 92.90 94.81 5.19 %ตัวชี้วัด 66.67 33.33 - -  

อาศรมยาวลัยลักษณ ์
ล้านบาท 2.74 0.07 2.55 2.62 0.12 ตัวชี้วัด 2 - - - 2 
%ของแผน  2.50 93.03 95.52 4.48 %ตัวชี้วัด 100.00 - - -  

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่ม
สมรรถนะองค์กร 

ล้านบาท 574.58 230.10 292.46 522.56 52.02 ตัวชี้วัด 12 13 4 1 30 
%ของแผน  40.05 50.90 90.95 9.05 %ตัวชี้วัด 40.00 43.34 13.33 3.33  

แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษา 
ล้านบาท 519.97 215.89 280.41 496.30 23.67 ตัวชี้วัด 9 8 3 1 21 
%ของแผน  41.52 53.93 95.45 4.55 %ตัวชี้วัด 42.86 38.09 14.29 4.76  

งานบริหารจดัการกลาง * 
ล้านบาท 89.14 2.96 70.35 73.31 15.83 ตัวชี้วัด 4 4 - - 8 
%ของแผน  3.33 78.92 82.24 17.76 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ล้านบาท 206.81 16.22 184.63 200.85 5.96 ตัวชี้วัด 4 2 1 - 7 
%ของแผน  7.84 89.27 97.11 2.89 %ตัวชี้วัด 57.14 28.57 14.29 -  

งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมบํารุง
อาคาร 

ล้านบาท 223.52 196.71 25.08 221.79 1.73 ตัวชี้วัด - 1 2 1 4 
%ของแผน  88.01 11.22 99.23 0.77 %ตัวชี้วัด - 25.00 50.00 25.00  
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แผนงาน  งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

ผูกพัน จ่ายจริง รวม คงเหลือ หน่วย 
สูงกว่าหรอื

เท่ากับ 
100 % 

ตั้งแต่ 
50 % 
ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 
50 % 

ไม่มีผล
ดําเนิน 
การ 

รวม 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
(งานประกันคณุภาพ) 

ล้านบาท 0.50 - 0.35 0.35 0.15 ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
%ของแผน  - 69.84 69.84 30.16 %ตัวชี้วัด 50.00 50.00 - -  

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 14.69 1.49 8.00 9.49 5.20 ตัวชี้วัด 1 4 - - 5 
%ของแผน  10.13 54.44 64.58 35.42 %ตัวชี้วัด 20.00 80.00 - -  

งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร * 
ล้านบาท 14.69 1.49 8.00 9.49 5.20 ตัวชี้วัด 1 4 - - 5 
%ของแผน  10.13 54.44 64.58 35.42 %ตัวชี้วัด 20.00 80.00 - -  

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 39.92 12.72 4.05 16.77 23.15 ตัวชี้วัด 2 1 1 - 4 
%ของแผน  31.88 10.15 42.02 57.98 %ตัวชี้วัด 50.00 25.00 25.00 -  

งานพัฒนาตามนโยบายใหม ่
ล้านบาท 39.92 12.72 4.05 16.77 23.15 ตัวชี้วัด 2 1 1 - 4 
%ของแผน  31.88 10.15 42.02 57.98 %ตัวชี้วัด 50.00 25.00 25.00 -  

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 การชื่นชม
คุณค่าบคุลากร 

ล้านบาท 9.62 - 7.56 7.56 2.06 ตัวชี้วัด 2 1 2 - 5 
%ของแผน  - 78.60 78.60 21.40 %ตัวชี้วัด 40.00 20.00 40.00 -  

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 9.62 - 7.56 7.56 2.06 ตัวชี้วัด 2 1 2 - 5 
%ของแผน  - 78.60 78.60 21.40 %ตัวชี้วัด 40.00 20.00 40.00 -  

งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 9.62 - 7.56 7.56 2.06 ตัวชี้วัด 2 1 2 - 5 
%ของแผน  - 78.60 78.60 21.40 %ตัวชี้วัด 40.00 20.00 40.00 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
ล้านบาท 1,537.46  434.51 936.34 1,370.85 166.61 ตัวชี้วัด 71 50 13 4 138 
%ของแผน  28.26 60.90 89.16 10.84 %ตัวชี้วัด 51.45 36.23 9.42 2.90  

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 1,442.20 418.08 886.10 1,304.18 138.02       
%ของแผน  28.99 61.44 90.43 9.57       

รวมงบประมาณรับจากภายนอก
ระหว่างป ี

ล้านบาท 95.26 16.43 50.24 66.67 28.59       
%ของแผน  17.25 52.73 69.98 30.02       

             หมายเหต ุ *  คือแผนงานที่ไดร้ับงบประมาณทั้งภายในและภายนอก  โดยแสดงผลตวัชี้วัดรวม     ที่มา  : 1. รายงานผลจากส่วนแผนงาน  วนัที่  2  พฤศจกิายน  2555   
                             : 2. รายงานงบประมาณคงเหลือจากระบบ MIS  ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน  2555   
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สรุปว่า  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่  โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน 71 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของตัวชี้วัดท้ังหมด  (ตัวชี้วัด
ท้ังหมด 138 ตัว) ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป จํานวน 50 ตัว   
คิดเป็นร้อยละ 36.23  ของตัวชี้วัดท้ังหมด  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 จํานวน 13 ตัว   
คิดเป็นร้อยละ 9.42  ของตัวชี้วัดท้ังหมด  และไม่รายงานผลการดําเนินงาน 4 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 2.90   
ของตัวชี้วัดท้ังหมด  ซึ่งตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  ประกอบด้วย 

1)  แผนงานจัดการศึกษา  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 จํานวน 2 ตัว  
ได้แก่  จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่  และ ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2)  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
จํานวน 2 ตัว  ได้แก่  จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในระดับปริญญาตรี  และร้อยละ
ของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกท้ังหมด  ซึ่งเป็นผลจากความ
ไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  รายวิชารองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีมีน้อย   
มีหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 หลักสูตร ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติได้  และ
ช่วงเวลาของระบบการจัดการศึกษาไม่ตรงกับการศึกษาระดับนานาชาติ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบ 2  
ภาคการศึกษา  รวมท้ัง มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันมากนักในระดับมหาวิทยาลัยในต่างชาต ิ เป็นต้น 

3)  แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี   ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50 จํานวน 1 ตัว  ได้แก่  จํานวนหน่วยวิจัยท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสําเร็จ  2 หน่วยวิจัย  ได้แก่  หน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพ่ือการกสิกรรม  ได้รับการ
สนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence 
in Physics) และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุน 
ดําเนินการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ NECTE 

4)  แผนงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
จํานวน 1 ตัว ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมของอุทยานโบราณคด ี

5)  แผนงานด้านการบริการท่ีมีรายรับ  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
จํานวน 1 ตัว  ได้แก่  จํานวนผลผลิตข้าว  ซึ่งเกิดจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปลูกข้าวลดลง  แต่ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยไม่ไดป้รับแผนปริมาณผลผลิต 

6)  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
จํานวน  3 ตัว  ได้แก่  ความสามารถในการประหยัดพลังงาน  ค่าน้ํามัน  เชื้อเพลิง  เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ํามันสูงข้ึน และปริมาณการใช้ท่ีสูงข้ึนจากจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน
ด้วย  ส่วนจํานวนก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค  ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดการดําเนินงานการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 
ในระยะเวลาท่ีกําหนดไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ด้วย 

7)  แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 
จํานวน  2 ตัว  ได้แก่ จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) และร้อยละ 
ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ Routine to Research  ต่ํากว่าเป้าหมายมากซึ่งพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ  
ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ  
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8)  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  งานพัฒนาตามนโยบายใหม่  
ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 จํานวน  1 ตัว  ได้แก่  ความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณตามพันธกิจหลัก 

ท้ังนี้  ตัวชี้วัดท่ีไม่รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 4 ตัว  ประกอบด้วย  จํานวนโครงการ
กิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สากล  ความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาคารสถานท่ีสนับสนุน 
การทํางาน  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อท่ีพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย  และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
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พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร้อยละ 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 

                     งานวิจัย พัฒนา   งานสนับสนนุ     งานบริการ    งานทะนุบํารุง 
                      และถ่ายทอด         การวิจัย       วิชาการแก่       ศิลปะและ 
                        เทคโนโลยี    วิทยาการสุขภาพ       สังคม        วัฒนธรรม 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 
  ร้อยละ 

                                                       

                                                    
 
 
                  

                                                              
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                     

รวมแผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 5 พันธกิจยุทธศาสตร ์

ร้อยละ ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 
งานบริการ   งานทะนุบํารุง งานฟาร์ม  งานเรือนวลัย  งานศูนย์  งานศูนย์กีฬา  อาศรมยา 
วิชาการ       ศิลปะและ   มหาวิทยาลัย                  หนังสือ    และสุขภาพ  วลัยลักษณ ์
แก่ชุมชน     วัฒนธรรม                                  มหาวิทยาลัย 
                                                              วลัยลักษณ์ 

งานบริหาร      งานบริการ      งานก่อสร้าง   งานสนับสนนุ  งานพัฒนา    งานพัฒนา 
จัดการกลาง   สาธารณูปโภค   ปรับปรุงและ     การจัดการ   องค์กรและ   ตามนโยบายใหม่ 
                 และสิ่งอํานวย     ซ่อมบํารุง      ศึกษา(งาน    บุคลากร 
                                        อาคาร     ประกันคุณภาพ) 

งานจัดการ งานจัดการ งานจัดการ  โครงการ  โครงการ งาน  งานสนับสนุน งาน      งาน   งานอาหาร  โครงการพัฒนา 
ศึกษาด้าน  ศึกษาด้าน  ศึกษาด้าน   ผลิต      เงินกู้ฯ  สนับสนุน   การ      กิจการ   หอพัก      และ      เมืองมหาวิทยาลัย      
  สังคม    วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  แพทย์            การจัดการ  พัฒนา  นักศึกษา นักศึกษา  ร้านค้า 
 ศาสตร์     สุขภาพ     และเทคโนโลยี  เพิ่ม                ศึกษา    วิชาการ       

ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ
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20 

                                                                      

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555
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พันธกิจยุทธศาสตร์ ท่ี  1  การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สภาพแวดล้อมเมือง
มหาวิทยาลัยและความเป็นสากล  มีเป้าประสงค์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทําความดี  สร้างความสุข  พัฒนา
ความสามารถ   และพร้อมทํางานเพื่อส่วนรวม  และกําหนดยุทธ์ศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้   2 ยุทธศาสตร์  คือ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active 
Learning  และความเป็นสากล  และสร้างปัจจัยเอ้ือให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย 
(Residential University)  โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานหลัก  4 แผนงาน  ได้แก่  1) แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา  ประกอบด้วยการจัดการศึกษา  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ด้านสังคมศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  2) แผนงานสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา  ประกอบด้วย  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  งานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  3) แผนงานกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย  
งานกิจการนักศึกษา  งานหอพักและงานอาหารและร้านค้า  และ  4) แผนงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย     

ท้ังนี้ มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  827.69 ล้านบาท (ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 104.08 ล้านบาท จากเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  743.03 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 89.77  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน 
จํานวน  188.79 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  84.66 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
10.23 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  59 ตัว   
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน  28 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 
แต่สูงกว่าร้อยละ 50 จํานวน  24 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  4 ตัว  และ
ตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่สําเร็จ จํานวน  3 ตัว โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  
ดังนี ้
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กราฟท่ี 4 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 

   งานจัดการ งานจัดการ  งานจัดการ  โครงการ   โครงการ งานสนับสนุน งานสนับสนุน งานกิจการ  งาน   งานอาหาร  โครงการพัฒนา 
   ศึกษาด้าน  ศึกษาด้าน   ศึกษาด้าน     ผลิต        เงินกู้ฯ   การจัดการ    การพัฒนา    นักศึกษา   หอพัก    และ      เมืองมหาวิทยาลัย     
     สังคม   วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์  แพทย์                    ศึกษา        วิชาการ                  นักศึกษา  ร้านค้า 
    ศาสตร์      สุขภาพ   และเทคโนโลยี   เพิ่ม           

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ร้อยละ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 

กราฟท่ี 3 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ที่  1 
 
 

ตัวชี้วดั หน่วย 

รวม ด้านสังคมศาสตร ์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล 

(เพิ่ม) 

เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย 

ผล 
%ของ 

เป้า หมาย 

แผนงานจัดการศกึษา
อุดมศึกษา 

 
               

1)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ตร)ี  
คน 

1,337 1,134 
80.20� 

520 427 
77.07� 

340 348 
99.73 � 

427 309 
67.72� 

50 50 100 .00� 

(โท/เอก) 163 69 60 20 25 16 78 33 - -  
2)จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่(ตร)ี * 

คน 
2,263 1,621 

61.24� 
900 778 

76.07� 
340 330 

78.35 � 
945 435 

40.28� 
78 78 100 .00� 

(โท/เอก) * 601 133 195 55 85 3 321 75 - -  
3)จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ตร)ี 

คน 
7,040 6,234 

85.16� 
2,700 2,507 

90.36� 
1,611 1,486 

88.38 � 
2,350 1,862 

75.78� 
379 379 100 .00� 

(โท/เอก) 960 579 330 231 110 35 520 313 - -  
4) ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา
หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
3 เดือนหลังจากจบการศึกษา  

ร้อยละ 85 77.40 91.06� 85 74.80 88.00 � 85 93 109.76� 85 68 79.65 � 85 100 117.65� 

5) ความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  

ร้อยละ 80 81.40 101.75� 80 83.80 104.75� 80 82.90 103.63� 80 80.25 100.31� 80 82.90 103.63� 

6) ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

ร้อยละ 65 56.35 86.69� 65 66.88 102.89� 65 73.27 112.72� 65 28.91 44.48 � 65 73.27 112.72� 

 
       

 
หมายเหตุ  : * แผนการรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ คือ 2,263 คน และระดับปริญญาโท/เอก  601 คน                ทีม่า  : รายงานผลจากส่วนแผนงาน  วันที่  2  พฤศจกิายน  2555   
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1)  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  67.97 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  65.81 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 96.81  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.08  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  2.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.19  ของงบประมาณท่ีได้รับ 
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   6  ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย จํานวน  2 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   ข้ึนไปจํานวน  4 ตัว  ท้ังนี้  
ความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตและผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด   

2)  งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  136.61 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  124.94 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 91.45  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  43.48  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  11.67 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.55  ของงบประมาณท่ีได้รับ 
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   6  ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมายจํานวน  3 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   ข้ึนไป จํานวน  3 ตัว  ท้ังนี้  
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบการศึกษา  ความพึงพอใจ 
ของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตและผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด   สําหรับงบประมาณผูกพันส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ
สําหรับการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา    

3)  งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลด
และโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  204.26 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  180.66 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 88.45  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน 
จํานวน  35.05  ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  23.60 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.55  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   6  ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน  1 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   
ข้ึนไป จํานวน  3 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  2 ตัว  ท้ังนี้  ความพึงพอใจ 
ของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด  สําหรับงบประมาณผูกพัน 
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสําหรับการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา    

4)  โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล (เพิ่ม)  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  123.10 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  111.97 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 90.96  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  
46.80  ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  11.13 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.04  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   6  ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายท้ังหมด  สําหรับงบประมาณผูกพันส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสําหรับ 
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา      

5)  โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development 
Policy Loan : DPL)   มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี  เป็นงบลงทุนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์สําหรับการจัดการศึกษาชั้นคลินิก จํานวน 104.08 ล้านบาท   ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  โดย 
มีงบประมาณคงเหลือกันเหลื่อมปี  45.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 43.38  ของงบประมาณท่ีได้รับ  ท้ังนี้  
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ผลจากการดําเนินงานของโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า  มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณท่ีได้รับและได้จัดหาครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วท้ัง 75 รายการ  เม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ  2555   มหาวิทยาลัยได้รับครุภัณฑ์พร้อมได้จ่ายเงินไปแล้ว จํานวน 30 รายการ  และอีก  45  
รายการอยู่ระหว่างการรอรับครุภัณฑ์เพ่ือทําการตรวจรับและส่งมอบ  ซึ่งครุภัณฑ์ส่วนใหญ่สั่งซื้อจาก
ต่างประเทศต้องใช้เวลาในการขนส่ง  และต้องรอการปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อมในการนําครุภัณฑ์ไปติดตั้ง  
คาดว่าในเดือนมกราคม 2556  จะดําเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ 

 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  1 
 
 

 
แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ 

ความสําเร็จ 

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
1) จํานวนหลักสูตรท่ีไดร้ับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

หลักสตูร 15 50 333.33 � 

2) จํานวนกิจกรรมส่งเสรมิประสทิธิภาพการสอน กิจกรรม 6 6 100.00 � 
3) จํานวนกิจกรรมส่งเสรมิประสทิธิภาพการเรยีน กิจกรรม 6 7 116.67 � 
4) จํานวนกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้เชิงรุก  กิจกรรม 12 16 133.33 � 
5) จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 50 59 118.00 � 
6) จํานวนการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน
และการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย ์

โครงงาน/
งานวิจัย 

360 283 78.61  � 

7) จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คน 1,100 955 86.82  � 
8) จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

โครงการ 7 7 100.00 � 

9) จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ      
ในระดับปรญิญาตร ี

คน 30 14 46.67  � 

10) จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ    
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

คน 10 7 70.00  � 

11) ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลกัสูตรระดับ
ปริญญาโทและระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

ร้อยละ 25 9.68 38.72  � 

12) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษาท่ีประกาศรับ ร้อยละ 80 77.24 96.55  � 
13) จํานวนการสูญเสียนักศึกษาต่อรุ่น(พ้นสภาพจากผลการเรียน) ร้อยละ ≤15 10.23  105.61  � 
14) สถานประกอบการมคีวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 85 79.20 93.18  � 

15) ร้อยละผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ ≥90 ›80 88.89  � 

งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ     
16) ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินหลักสตูรตาม
มาตรฐานหลักสูตรและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 66.67 66.67  � 

17) ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร้อยละ 100 100 100.00� 
18) จํานวนนักศึกษาท่ีปฏบิัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการต่างประเทศ 

คน 30 29 96.67  � 
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แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล 
ร้อยละ 

ความสําเร็จ 

19) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมประสบการณ์ด้าน
นานาชาต ิ

โครงการ 25 23 92.00  � 

20) จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจรยิธรรมหรือรางวัล
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คน 20 26 130.00 � 

21) จํานวนโครงการกิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา     
สู่สากล 

โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 N/A N/A 

22) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ 

ระดับ ≥4 4.17 104.25 � 

งานกิจการนักศึกษา     
23) จํานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานกัศึกษา กิจกรรม 200 166 83.00   � 
24) จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน คน 4,000 4,068 102.70  � 
25) จัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีกําหนด ร้อยละ ≥ 80 83 103.75  � 
26) จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 65 100 153.85  � 

27) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่องานกิจการนักศึกษา ร้อยละ 85 78  91.76  � 
งานหอพักนักศึกษา     
28) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยู่ในหอพัก ร้อยละ 85 78 91.76   � 
29) รายได้จากหอพักนักศึกษา ล้านบาท 32 32.77  102.41 � 
งานอาหารและร้านค้า     
30) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารและร้านค้า ร้อยละ 85 70 82.35  � 
31) รายได้จากการใหเ้ช่าสถานท่ี ล้านบาท 0.60 0.61  102.67 � 
โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย     
32) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาคารสถานท่ี     
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย ≥4 4 100.00� 

33) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อท่ีพักอาศัยใน
มหาวิทยาลยั 

ระดับ ≥4 3.57 89.25  � 

34) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาคารสถานท่ีเพ่ือการ
สนับสนุนการทํางาน 

ระดับ ≥4 N/A N/A 

35) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อท่ีพักอาศัยภายใน
มหาวิทยาลยั 

ค่าเฉลี่ย ≥4 N/A N/A 
 
 

 

  
 

6)  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  125.71 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  111.48 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 88.68  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  15.59 ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  14.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.32  ของงบประมาณท่ีได้รับ

ที่มา  : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วนัที่  2  พฤศจกิายน  2555   
หมายเหตุ  :  N/A = Not Available  at Time of Report : หน่วยงานไมส่ามารถดําเนินการได ้
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หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   15 ตัว  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  
7 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป จํานวน 6 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่า
เป้าหมายร้อยละ 50 จํานวน  2 ตัว  ท้ังนี้  ตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและสะท้อนความสําเร็จ 
ท่ีสําคัญ  ได้แก่  จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ซึ่งเป็นผล
จากมหาวิทยาลัยมีนโยบายวา่หลักสูตรท่ีผ่านการพัฒนาตามกรอบ TQF เท่านั้นท่ีสามารถเปิดรับนักศึกษาได้   

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก  โดยดําเนินงาน 
ตามระบบและกลไกด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory)  การเรียนการสอนแบบ 
การเรียนรู้ด้วยปัญหาพิเศษ (Special Problem) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Senior 
Project) การเรียนการสอนแบบแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  การเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning)  การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากชุมชน 
(Community-based Learning) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย (Research- 
based Learning) การเรียนการสอนแบบภาคสนาม (Field Work) และการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน (Project-based Learning)   เป็นต้น 

ท้ังนี้ พบว่าตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับต่ํา ได้แก่ จํานวนนักศึกษาจาก
สถาบันต่างประเทศในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   และร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวน
หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกท้ังหมด  เกิดจากการความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  เช่น 
รายวิชารองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีมีน้อย  มีหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 หลักสูตร ซึ่ง 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติได้  และช่วงเวลาของระบบการจัดการศึกษาไม่ตรงกับ
การศึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบ  2 ภาคการศึกษา  รวมท้ังมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นท่ีรู้จักมาก
นักในระดับมหาวิทยาลัยในต่างชาต ิ เป็นต้น 

 7)  โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  10.88 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  7.35 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
67.58  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันจํานวน  0.22 ล้านบาท 
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  3.53 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 32.42  ของงบประมาณท่ีได้รับ 
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   7  ตัว  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  
3 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   ข้ึนไป จํานวน  3 ตัว   และตัวชี้วัดท่ีหน่วยงาน
ไม่ดําเนินการมีจํานวน  1 ตัว  ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  ได้แก่  จํานวน
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัล
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา   ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
ครบทุกสํานักวิชา  และตัวชี้วัดท่ีไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555   ได้แก่  โครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สากล 

8)  งานกิจการนักศึกษา  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
25.52 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  20.37 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  79.83   
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.01  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  5.15 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ  20.17  ของงบประมาณท่ีได้รับ
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  5 ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย    
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3 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   ข้ึนไป จํานวน  2 ตัว  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม ในปีการศึกษา  โดยได้จัดกิจกรรมให้
นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะกิจกรรมมวลชน  ได้แก่  (1) กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   (2) กิจกรรมท่ีกําหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมท่ีหอพัก เช่น  กิจกรรมหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต  ค่ายสบายสมายแคมป์  กิจรรมรูมเมท กิจกรรม Clean 
& Clear Festival  (3) กิจกรรมตามประเพณี  เช่น ไหว้ครู  ลอยกระทง  จัดงานวันเด็ก  เป็นต้น  (4) กิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีภายในสถาบัน  (5) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน  เช่น สหเวชสัมพันธ์  เภสัชสัมพันธ์ 
เป็นต้น  (6) กิจกรรมท่ีจัดโดยสํานักวิชาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในทางวิชาการและความสัมพันธ์ภายในสํานัก   
(7) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ก่อนออกไปปฏิบัติงานในระบบ 
สหกิจศึกษา  ทําให้ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีผลการดําเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย 

9)  งานหอพักนักศึกษา  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
14.29 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  12.97 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  90.79   
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  2.41  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  1.32 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.21  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   2  ตัว  พบว่า ผลการดําเนินงานด้านการหารายได้สูงกว่าเป้าหมาย    
(มีรายได้จากหอพัก 32.77 ล้านบาท)  และมีผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพัก  ร้อยละ 78 

10)  งานอาหารและร้านค้า  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
0.27 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  0.26 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  99.25  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันจํานวน  0.001  ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.01 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ  0.01  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   2  ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย       
1 ตัว  และผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน  1 ตัว  ท้ังนี้   มีรายได ้
จากการให้เช่าสถานท่ี  0.61 ล้านบาท      

11)  โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  มีงบประมาณหลังเ พ่ิม/ลดและ 
โอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  15 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้นจํานวน  3.14 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
20.93  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  11.86 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 79.07  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  4 ตัว  พบว่า 
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  1 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่า 
ร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน  1 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานไม่ดําเนินการจํานวน  2 ตัว  ท้ังนี้  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาคารสถานท่ีและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ในการให้บริการห้องปฏิบัติการ  ท้ังนี้   มีตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555   
คือ  การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อท่ีพักอาศัยในมหาวิทยาลัยและอาคารสถานท่ีสนับสนุน 
การทํางาน 
   

พันธกิจยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม   
มีเป้าประสงค์ให้ผลงานด้านการวิจัยและบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงท่ีสําคัญสําหรับภาคใต้ตอนบนและ
ประเทศ  ในการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีวางไว้  3 ยุทธ์ศาสตร์  คือ  มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area - Based Research) เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในงานวิจัยสู่สากลและพัฒนางานนวัตกรรม  และการให้บริการแก่สังคมให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน   
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โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานหลัก  3 แผน  ได้แก่  แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  และแผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและ
โอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  93.92 ล้านบาท (รวมงบประมาณจากภายนอกระหว่างปี  จํานวน  60.16  
ล้านบาท)  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด 69.37 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  73.87  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  12.87 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และ 
มีงบประมาณคงเหลือ  24.55 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 26.13  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  23 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 
จํานวน  16 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50 จํานวน  6 ตัว  ผลการดําเนินงาน 
ท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้  
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                                                 งานวิจัย พัฒนา    งานสนับสนุน     งานบริการวิชาการ     งานทะนุบํารุง 
                                                  และถ่ายทอด         การวิจัย              แก่สังคม              ศิลปะและ 
                                                   เทคโนโลย ี         วิทยาการ                                     วัฒนธรรม 

                                                          สุขภาพ                                   
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 6 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ร้อยละ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 

กราฟท่ี 5 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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ตารางท่ี 3  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  2 
           

 
แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล ร้อยละความ 
สําเร็จ 

งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี     
1) จํานวนโครงการวิจัยใหม ่ โครงการ 134 113  84.33 � 
2) จํานวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสรจ็ โครงการ 70 81 115.71 � 
3) จํานวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนําไป
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตหิรือนําไปใช้งาน 

โครงการ 160 380 237.50 �  

4) จํานวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่นและขอจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

เรื่อง 5 4  80.00 �  

5) โครงการวิจยัท่ีแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 70 116 165.71 � 
6) รางวัลผลงานวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก ช้ินงาน ≥1 4 400.00 � 
7) มีเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ  5 16.17 323.40 � 

8) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการอ้างอิง(Citation) ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ (เช่น ฐานข้อมูลสากล) 

ช้ินงาน 60 109 181.67 � 

9) จํานวนหน่วยวิจัยท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วย 5 2  40.00 � 
งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ     
10) จํานวนโครงการวิจยัท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

โครงการ 65 74 113.85 � 

งานบริการวิชาการแก่สังคม     
11) จํานวนโครงการจดัอบรมและสัมมนา  เรื่อง 100 93   93.00 � 
12) จํานวนผู้รับบริการ คน 25,000 33,839 135.36  � 
13) จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบต่อป ี ครั้ง 450 472 104.89  � 
14) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ /หน่วยงาน/องค์กร 
ท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ร้อยละ 85 88.43 104.04  � 

15) จํานวนผู้รับบริการท่ีสามารถนําเอาความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 75 100 133.33 � 
16) ความแม่นยําในการวินิจฉยั  ร้อยละ 100 100 100.00 � 
17) โครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ร้อยละ 95 93   97.89  � 
18) รายได้จากการบริการวิชาการ ล้านบาท 70 35.79    51.13  � 
19) รายได้จากการบริการวิเคราะห์ทดสอบ ล้านบาท 1.2 1.91  159.17  � 
งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
20) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม โครงการ 38 32   84.21 � 
21) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คน 15,000 43,489  289.93 � 

22) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 80 88  110.00 � 

23) งาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 90 100 111.11 � 
 

 

ที่มา  : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วนัที่  2  พฤศจกิายน  2555    
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1)  งานวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  41.17 ล้านบาท (รวมงบประมาณจากภายนอกระหว่างปี  จํานวน  22.61 ล้านบาท) 
และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  31.57 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 76.68  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  12.20 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณ
คงเหลือ  9.60 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.32  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ   9 ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  6 ตัว ผลการดําเนินงาน 
ท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน   2 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  
จํานวน  1 ตัว  ท้ังนี้  ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  ได้แก่  จํานวนโครงการวิจัย 
ท่ีแล้วเสร็จ  จํานวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช้  
โครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  รางวัลผลงานวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก   จํานวนผลงานวิจัย 
ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  และมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา   

มหาวิทยาลัยประสบความสํา เร็จ ในการดํา เนินงานด้านการวิจัยสู ง  โดย 
ในปีงบประมาณ 2555  มีผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  4 ชิ้นงาน  ประกอบด้วย   
รางวัลจากเวทีประกวดนักประดิษฐ์ภู มิภาคจาก วช. 3 รางวัล  ได้แก่  เครื่องอบแห้งข้าวพองโดย 
คลื่นไมโครเวฟ  เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ  เครื่องให้ความร้อนโพลีเมอร์หลังการอัดฉีด 
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ  และรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งและความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  และมีจํานวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน  
380  เรื่อง  ซึ่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูลสากลจํานวน  78  เรื่องและท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูลสากล  54 เรื่อง  และผลงานวิจัยท่ีเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  115  ผลงาน   
และผลงานท่ีเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  153 ผลงาน 

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย เน้นการวิจัยเป็นกลุ่มวิจัยและวิจัยแบบบูรณาการ 
(Multidisciplinary Research) เพ่ือให้การวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ของประเทศ  ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีสมดุลกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ 
ต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพ่ือการแข่งขันในอนาคต  โดย 

การมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นท่ี (Area Based Research) สร้างนักวิจัยเชิงพื้นท่ี 
และงานวิชาการเพื่อสังคม  ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท้ังด้านสังคม
และเศรษฐกิจ  เกิดโครงการวิจัยใหม่ และเป็นผลงานวิจัยท่ีขับเคลื่อนเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ท่ีสนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน เนื่องจากโจทย์วิจัยท่ีได้มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน ชุมชนมี
ส่วนร่วมคิดร่วมวิจัยท่ีนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีและท้องถ่ิน 

การมุ่งเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์มากข้ึน 
เพ่ือยกระดับงานวิจัย Research Park ไปสู่ Science Park สู่ Technology Park และเพ่ือหารายได้เข้าสู่
มหาวิทยาลัย ขยายองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัย นําไปสู่การจดสิทธิบัตร และจดทะเบียนนิติบุคคล   

มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย   มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือเป็นผู้นําด้านการวิจัยในระดับสากล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน  มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ตามศักยภาพ
และตามระดับของการเข้าสู่ความเป็นนักวิจัย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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ท่ีไม่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยท่ีใช้ทุนส่วนตัว หรือได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนอ่ืน ท่ีต้องการใช้สถานท่ี หรือ เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ให้มีมาตรฐานของงานวิจัย
สูงข้ึน สามารถนําไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได ้

การสร้างหน่วยวิจัย  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานวิจัยโดยบูรณาการนักวิจัย
สาขาต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกันในรูปแบบ “กลุ่มวิจัย”  “หน่วยวิจัย” และพัฒนาไปสู่ “หน่วยวิจัย 
ความเป็นเลิศ” ซึ่งปัจจุบัน  มีกลุ่มวิจัย 1 กลุ่ม มีหน่วยวิจัยท้ังสิ้น 12 หน่วย และได้พัฒนาเป็นหน่วยวิจัย 
ความเป็นเลิศ 2 หน่วย คือ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพ่ือการกสิกรรม ได้รับการสนับสนุน 
ทุนดําเนินการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence in 
Physics) และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจาก 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC 

การมุ่งสร้างความร่วมมือและแสวงหาแหล่งทุน  มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย 
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง โดยได้สนับสนุนเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน
ในเชิงพาณิชย์ของ สกอ. โครงการวิจัยและพัฒนาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยล่าสุด
มหาวิทยาลัยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชระหว่าง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การมุ่งเน้นการจัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์  
“เป็นแหล่ ง เรียนรู้  เป็นหลักในถ่ิน เป็นเลิศสู่สากล” และเป็นอุทยานการศึกษาท่ีร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุดมปัญญา  

2)  งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  0.81 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  0.56 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ    
68.37  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.25 ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 31.63  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   1 ตัว  ซึ่งพบว่า 
มีผลการดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย  โดยมีโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ในปี พ.ศ. 2555  จํานวน 74 โครงการ  

3)  งานบริการวิชาการแก่สังคม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  47.55 ล้านบาท (รวมงบประมาณจากภายนอกระหว่างปี  จํานวน  37.55 ล้านบาท) และได้ใช้จ่าย
งบประมาณไปท้ังหมด  34.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 71.86  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.49 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  
13.39 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 28.14  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ   9 ตัว  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  6 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่า
เป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50   ข้ึนไป  จํานวน  3 ตัว  ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จตามพันธกิจ
ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่  จํานวนผู้รับบริการท่ีสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากงานบริการ
ร้อยละ 100  มีจํานวนการวิเคราะห์ทดสอบต่อปี  472 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อน   

4)  งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  4.39 ล้านบาท  และใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  3.08 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
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70.18 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันจํานวน  0.18  
ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  1.31 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 29.82  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  4 ตัว  พบว่า  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย  3 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน  1 ตัว   
โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  งาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

      

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  ท้ังในระบบ  
นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  และตลอดชีวิต  โดยมีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาคียุทธศาสตร์ 
(Strategic Partner ) ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว ้ คือ  สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม  
โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  แผนงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และแผนงาน 
ด้านการบริการท่ีมีรายรับ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  31.65 ล้านบาท และได ้
ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  28.33 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 89.49  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  2.75 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณ
คงเหลือ  3.32 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  10.51  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จท้ังสิ้นจํานวน  21 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน  
13 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  6 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่า
เป้าหมายร้อยละ  50 จํานวน  2 ตัว  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้  
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                              งานบริการวิชาการ  งานทะนุบํารุง   งานฟาร์ม   งานเรือนวลัย  งานศูนย์หนังสือ  งานศูนย์กีฬา   อาศรมยา 
                                   แก่ชุมชน          ศิลปะและ    มหาวิทยาลัย                     มหาวิทยาลัย    และสุขภาพ   วลัยลักษณ์  
                                                       วัฒนธรรม                                          วลัยลักษณ์                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 7 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 

 

กราฟท่ี 8 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 
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ตารางท่ี 4  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

 
แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล ร้อยละความ 
สําเร็จ 

งานบริการวิชาการแก่สังคม     
1) จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ (อุทยานการศึกษา ฯ) คน 5,000 4,265 85.30  � 
2) จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ (อุทยานพฤกษศาสตร)์ คน 600 1,678 279.66 � 
3) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 88 103.52 � 
งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4) ดําเนินงานอุทยานโบราณคดี  กิจกรรม 7 3 42.86  � 
5) ดําเนินงานด้านอุทยานธรรมนทัิศน์  กิจกรรม 7 4 57.14  � 
งานฟาร์มมหาวิทยาลัย     
6) ลูกสุกร ตัว 100 370 370.00 � 
7) น้ํานม กิโลกรมั 25,000 16,409  65.64  � 
8) ปาล์มน้ํามัน ตัน 30 155 516.67 � 
9) ข้าว ตัน 30 11.70  39.00  � 
10) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 90 105.88 � 
11) รายได้จากการขายสินค้า/บรกิาร ล้านบาท 2.5 2.70 108.00 � 
งานเรือนวลัย     
12) จํานวนผู้ใช้บริการห้องพักเรอืนวลัย คน 6,000 6,639 110.65 � 
13) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 67.50  79.41  � 
14) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ล้านบาท 2.5    2.13  85.20  � 
งานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
15) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 86.26 101.48 � 
16) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ล้านบาท 10 10.11 101.10 � 
งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ     
17) จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ คน 120,000 146,308 121.92 � 
18) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 74 87.06  � 
19) รายได้จากการขายสินค้า/บรกิารของโครงการ ฯ ล้านบาท 3.5 4.50 128.57 � 
งานอาศรมยาวลัยลักษณ์     
20) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 89.44 105.22 � 
21) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ล้านบาท 1.2 1.67 139.17 � 

 
 

 ที่มา  : รายงานผลจากส่วนแผนงาน  วันที่  2  พฤศจิกายน  2555   
                                                                    

1)  งานบริการวิชาการแก่สังคม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  1.22 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  1.19 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 97.63  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.03 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 2.37  ของ
งบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   3 ตัว  พบว่า  มีผลการดําเนินงาน 
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สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  2 ตัว   และผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว  
ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จะเห็นได้จากการท่ีมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ  88  

2)  งานทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  0.85 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  0.82 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.36   
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.64  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   2 ตัว  พบว่ามีผลการดําเนินงานท่ี 
ต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่า ร้อยละ 50   
มีจํานวน  1  ตัว   

3)  งานฟาร์มมหาวิทยาลัย  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
10.50 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  8.20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 78.01  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพันจํานวน  2.42 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมี
งบประมาณคงเหลือ 2.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  21.99  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดย
มีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้นจํานวน  6 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายจํานวน  4 
ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ  50 จํานวน  1 ตัว  ท้ังนี้  ฟาร์ม ฯ ได้พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมข้ึน  โดย
ปัจจุบันได้ดําเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์มน้ํามัน  ยางพารา  และสนประดิพัทธ์   รวมท้ัง 
ได้ดําเนินการผลิตข้าวเพ่ือการเรียนการสอน  การวิจัย  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 2.70 ล้านบาท  ในปีนี้ฟาร์ม ฯ  มีผลผลิตลูกสุกรเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากการมีแม่พันธุ์เพ่ิมข้ึน
และมีระบบการจัดการด้านการควบคุมโรคระบาดได้ดีข้ึน          

สําหรับผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย ได้แก่  ผลผลิตน้ํานมลดลง  มีปัจจัยท่ีสําคัญ
คือ แม่วัวให้ลูกน้อย  สาเหตุเกิดจากแม่พันธุ์มีอายุมากการผสมเทียมไม่ประสบความสําเร็จ   ส่วนผลผลิตข้าวลดลง  
ซึ่งเกิดจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปลูกข้าวลดลง  แต่ฟาร์ม ฯ ไม่ได้ปรับแผนปริมาณผลผลิต  

4)  งานเรือนวลัย  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  1.56 
ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  1.48 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.53  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.001 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และ 
มีงบประมาณคงเหลือ 0.08 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  4.47  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง   
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  3 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 
จํานวน  1 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  2 ตัว  ท้ังนี้  มีจํานวนผู้เข้า 
ใช้บริการห้องพัก  จํานวน 6,639 คน  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  และมีรายได้จากการขายบริการ  2.13 ล้านบาท  

5)  งานศูนย์หนังสือ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  1.20 
ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  1.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.69  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ 0.05 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  4.31  ของงบประมาณ
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  2 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายท้ัง  2 ตัว  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 86.26  และมีรายได้จากการขายสินค้า  
10.11 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   

6)  งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  13.58 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  12.87 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 94.81  
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ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.26 ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ 0.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  5.19  ของงบประมาณท่ีได้รับหลัง
เปลี่ยนแปลง  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  3 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย จํานวน  2 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว ท้ังนี้   
มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์กีฬา ฯ จํานวน 146,308 คน  และมีรายได้จากการให้บริการ  4.50 ล้านบาท   
ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 74  ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย 
ท่ีกําหนดไว้    

7)  งานอาศรมยาวลัยลักษณ์  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลง
ท้ังสิ้น  2.74 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  2.62 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.52   
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  0.07 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  
และมีงบประมาณคงเหลือ 0.12 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  4.48  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  2 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 
จํานวน  2 ตัว  คือ มีรายได้จากการให้บริการ  1.67 ล้านบาท  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 89.44     

  
พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4   การเพิ่มสมรรถนะองค์กร  มีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีวางไว้   2 กลยุทธ์  คือ  พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการสื่อสารขององค์กร  และ 
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานบริหารจัดการกลาง  งานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภค
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาตามนโยบายใหม่  และ
แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  574.58  
ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  522.56 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  90.95  ของงบประมาณ
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  230.10 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และ 
มีงบประมาณคงเหลือ  52.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.05  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน  30 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย 
จํานวน  12 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  13 ตัว  ผลการดําเนินงาน 
ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  4 ตัว  และตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่สําเร็จ 
จํานวน  1 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้   
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                                                งานบริหาร          งานบริการ        งานก่อสร้าง         งานสนับสนุน        งานพัฒนา         งานพัฒนา 
                                               จัดการกลาง         สาธารณูปโภค    ปรับปรุงและ          การจัดการ         องค์กรและ        ตามนโยบาย 
                                                                      และส่ิงอํานวย       ซ่อมบํารุง            ศึกษา(งาน          บุคลากร               ใหม ่
                                                                      ความสะดวก          อาคาร           ประกันคุณภาพ)                  

                                                                                                            

                                                      

 

กราฟท่ี 9 
การจัดสรรงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 

 

กราฟท่ี 10 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 4 

 

 
แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล ร้อยละความ 
สําเร็จ 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
งานบริหารจัดการกลาง     
1) จํานวนรายการจัดหาส่วนพัสด ุ รายการ 950 943 99.26  � 
2) จํานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ฉบับ 23 21 91.30  � 
3) จํานวนกิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์
อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

โครงการ 6 10 166.67 � 

4) จํานวนอาจารย์ประจาํชาวต่างชาติท่ีสอนในมหาวิทยาลยั คน 12 7 58.33  � 
5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ร้อยละ 85 82.30 96.82  � 
6) การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานท่ีเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80     82.30 102.88 � 
7) ความมีช่ือเสยีงของมหาวิทยาลยั(พิจารณาจากผู้ใช้บัณฑิต
และเพ่ือนร่วมงานของบัณฑิตท่ีเคยได้ยินช่ือของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 75 86.50 115.33 � 

8) ร้อยละของ MOU ท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมด 

ร้อยละ 75 85.71 114.28 � 

งานการบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก     
9) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงานและสําหรับพนักงานสายวิชาการ เครื่อง 150 350 233.33 � 
10) ดําเนินการจา้งเหมาบริการ รายการ 18 15 83.33  � 
11) อัตราส่วนจํานวนนักศึกษาตอ่จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ คน/เครื่อง 8:1 7.30:1 108.75 � 
12) อัตราส่วนจํานวนบคุลากรต่อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ คน/เครื่อง 1.2:1 1.06:1 111.66 � 
13) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 64.50 75.88  � 
14) ความสามารถในการประหยดัพลังงานค่าไฟฟ้า 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ท่ีผา่นมา(ค่าไฟฟ้าลดลง) 

ร้อยละ - 5 - 6.28 125.60 � 

15) ความสามารถในการประหยดัพลังงาน ค่าน้ํามัน เช้ือเพลิง
เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณท่ีผา่นมา (ค่าน้ํามันลดลง) 

ร้อยละ - 20 4.38 0     � 

งานก่อสรา้ง  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

    

16) จํานวนการก่อสรา้งอาคาร   หลัง 1 0 0     � 
17) จํานวนรายการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รายการ 54 48 89.00� 
18) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 N/A N/A 
19) ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ >70 0 0    � 
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (งานประกันคุณภาพ)       
20) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย 
4 3.99 99.75  � 

21) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100.00 � 
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แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล ร้อยละความ 
สําเร็จ 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร     
22) จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการทํางาน     
แก่บุคลากรท่ีจดัโดยมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 70 87.50  � 

23) จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 65 53.60 82.46  � 

24) งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์ท้ังในและ 
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา 

บาท/คน 15,000 12,000 80.00  � 

25) ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการทํางาน 

ร้อยละ 70 63.58 90.82  � 

26) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมวัฒนธรรมองค์กร โครงการ/
กิจกรรม 

4 11 275.00 � 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
โครงการพัฒนาตามนโยบายใหม่   

    

27) อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินของมหาวิทยาลัยไปจัดหาประโยชน์ ร้อยละ 4 4.19 104.75 � 
28) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุม่(นักศึกษา/
ผู้ปกครอง/บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอก) 

ระดับ ≥4 4.10 102.50 � 

29) ระดับการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง          
ของทุกหน่วยงาน               

ระดับ 5 3 60.00  � 

30) ความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ         
ตามพันธกิจหลัก   

ระดับ 5 2 40.00 � 

 

ที่มา  : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วนัที่  2  พฤศจกิายน  2555   
หมายเหตุ  :  N/A = Not Available  at Time of Report   : หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้  
                                                                      

1)  งานบริหารจัดการกลาง  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  
89.14 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  73.31 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.24  
ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  2.96 ล้านบาท  
ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  15.83 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 17.76  ของงบประมาณท่ีได้รับ
หลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   8 ตัว  พบว่ามีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย   
4 ตัว   ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป  จํานวน  4 ตัว ท้ังนี้  
มีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก คือ จํานวนกิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์
อาคันตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ซึ่งเป็นผลจากสํานักวิชามีความตื่นตัวในการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  และการดําเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอมีความคล่องตัว
ในการดําเนินกิจกรรม   แต่อย่างไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมาย  ได้แก่ จํานวน
อาจารย์ประจําชาวต่างชาติท่ีสอนในมหาวิทยาลัยมีเพียง 7 คน  สืบเนื่องจากหลักสูตรท่ีต้องการอาจารย์
ชาวต่างชาติยังมีน้อย   

2)  งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก  มีงบประมาณหลัง
เพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  206.81 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  200.85  



42 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 97.11  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณ
ผูกพัน จํานวน  16.22  ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  5.96 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
2.89  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   7 ตัว  พบว่า มีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  4 ตัว   ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป   
จํานวน  2 ตัว   ผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว   ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยสามารถจัดหา
คอมพิวเตอร์ได้ในจํานวนท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนมาก  ส่งผลให้มีอัตราส่วนจํานวนนักศึกษาและ
จํานวนบุคลากรต่อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สูงข้ึน  

3)  งานก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค   
มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  223.52 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไป
ท้ังหมด  221.79 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.23  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้
รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  196.71 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ 1.73 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.77  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  4 ตัว  พบว่า    
มีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน  1  ตัว   ผลการดําเนินการ 
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัว   และตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานไม่ดําเนินการ  จํานวน 1 ตัว  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัย
ได้กันงบประมาณสําหรับงานก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างสูง  
สาเหตุเกิดจาก  แผนก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  ซึ่งจัดสรรงบประมาณไว ้
จํานวน 174,934,400 บาท  ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและให้คณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไป
ดําเนินการพิจารณากําหนด TOR และราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

4) งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีงบประมาณหลังเ พ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  0.50 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  0.35 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
69.84  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และมีงบประมาณคงเหลือ  0.15  ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 30.16 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ   2 ตัว  พบว่า   
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  1 ตัว   ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  
ข้ึนไป  จํานวน  1  ตัว    

5)  งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอน
เปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  14.69 ล้านบาท  และได้ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมด  9.49 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
64.58  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  1.49  
ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  9.49  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 64.58  ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ  5 ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมาย  1 ตัว   ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป  จํานวน  4 ตัว   ท้ังนี้ สามารถ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมได้เกินร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรได้
จํานวน 11 โครงการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้     

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดําเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
และการสื่อสารขององค์กร  และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลีย่นแปลง  ดังนี ้

(1)  ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยได้กําหนด   
กลยุทธ์ระยะสั้น (พ.ศ. 2555 - 2558) ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ในการท่ีจะมุ่งไปสู่การเป็นอุทยานการศึกษา
แห่งอาเซียน    และกําหนดตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) เพ่ือเป็นบันไดข้ันแรกของการเป็น
อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน   มหาวิทยาลัยกําหนดตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ด้วยการเป็น “อุทยานการศึกษาแห่ง
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การสร้างโอกาส”  การดําเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  โดย 
การสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในและสาธารณชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผ่านการสื่อสารทาง
เว็บไซต์ Facebook Newsletter ป้ายโฆษณา รายการวิทยกุระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการเน้นข่าวสารท่ีตอกย้ําภาพลักษณ์การเป็นอุทยาน ฯ  รวมท้ัง  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ทางการตลาด (Marketing Public Relations) ด้วยการสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง   การสื่อสารในลักษณะนี้เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ให้รับทราบด้วยเหตุผลใดจึงเลือกท่ีจะมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีหลักการในการจูงใจให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย   

(2)  ด้านการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ   เช่น  การจัดการความรู้  การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  และการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นท่ีแนวคิด  ความภาคภูมิใจของวลัยลักษณ์ “Pride   of  
WALAILAK” ภายใต้แนวคิดจะเป็นจุดรวมในการดึงความร่วมมือ  ร่วมแรง  และร่วมใจของทุกฝ่ายใน 
วลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความรู้สึกว่า “ฉันคือคนท่ีนี่” และ “ฉันภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ท่ีนี่”   อันจะเป็นการทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมี “ใจ” ท่ีจะมุ่งม่ันพัฒนามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์และนําไปสู่การสรา้งวัฒนธรรมองค์กร “วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน” เป็นต้น 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ท่ีสําคัญ  อาทิ (1) การสื่อสาร
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยเน้นการสื่อสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วยการกําหนดข่าวสารท่ีต้องการสื่อสาร
มากกว่าการแจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียว  เช่น  การนําเสนอภาพลักษณ์การมุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือรับใช้
สังคม  การจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  การเป็นอุทยาน
การศึกษาแห่งการสร้างโอกาส  เป็นต้น  (2) การจัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ท้ังกับหน่วยงาน
ภายนอก  และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือสร้างความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (3) การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  (4) การจัด
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้  และ (5) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

6)  แผนงานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  โครงการพัฒนาตาม
นโยบายใหม่  มีงบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  39.92  ล้านบาท  และได้ใช้จ่าย
งบประมาณไปท้ังหมด  16.79 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 42.02  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
ในจํานวนนี้ได้รวมงบประมาณผูกพัน จํานวน  12.72 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  และมีงบประมาณคงเหลือ  
23.15  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 5๗.๙๘  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ  ๔ ตัว  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  2 ตัว   ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่า
เป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  ข้ึนไป จํานวน  1 ตัว  และผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 50   
จํานวน  1 ตัว   ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยสามารถนําเงินไปจัดหาประโยชน์ได้ในอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา
(ร้อยละ 4.19)       

 

พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 5  การช่ืนชมคุณค่าบุคลากร  มีเป้าประสงค์ให้  งานเพิ่มผล คน
เป็นสุข   และกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวาง   คือ  ประยุกต์ใช้หลักคิดของการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร  โดยมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาองค์กร
และบุคลากร  งบประมาณหลังเพ่ิม/ลดและโอนเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  9.62 ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณ
ไปท้ังหมด 7.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.60 ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  และ 
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มีงบประมาณคงเหลือ  2.06 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.40  ของงบประมาณท่ีได้รับหลังเปลี่ยนแปลง  
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น จํานวน 5 ตัว  มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย จํานวน  
2 ตัว  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าร้อยละ 50  จํานวน  1 ตัว  ผลการดําเนินงานท่ีต่ํากว่า
เป้าหมายร้อยละ 50   จํานวน  2 ตัว   โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน  ดังนี้   

 
 

                                

 

                                                                          
 
 
 

ตารางท่ี 6  รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี  5 
 

 
แผนงาน  งาน/โครงการ /ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนินงาน 

หน่วย แผน ผล ร้อยละความ 
สําเร็จ 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร       
1) จํานวนระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง ช้ิน/ระบบงาน 1 2 200.00 � 
2) จํานวนนวัตกรรมการทํางานท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ Routine 
to  Research  

ร้อยละ 80 50 62.50 � 

3) จํานวนบุคลากรท่ีไดร้ับการประกาศเกียรติคณุยกย่อง/ช่ืนชม คน ≥10 78 780.00 � 
4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 4 40.00  � 

5) ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ Routine to 
Research   

ร้อยละ 60 2.27 3.78  � 

 
ที่มา  : รายงานผลจากสว่นแผนงาน  วนัที่  2  พฤศจกิายน  2555   
                                                                      

มหาวิทยาลัย ได้ประยุกต์ ใช้หลั ก คิดของการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นเครื่องมือการพัฒนาคน  พัฒนา
งานและพัฒนาองค์กร  มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  2 ระบบ  ได้แก่  1) ระบบงาน
จ้างเหมาบริการ   2) การกําหนดสาขาและโครงสร้างของสํานักวิชา    

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 

งบประมาณผูกพัน 

งบประมาณจ่ายจริง 

กราฟท่ี 11 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 5 
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ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านการจัดการความรู้และชื่นชมคุณค่าบุคลากร  
โดยการชื่นชมคุณค่าบุคลากรได้ดําเนินการเป็นระยะ ๆ ตามแผนปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ ซึ่งมีท้ังอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ กล่าวคือ   มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  รางวัล
ขวัญใจมหาชนคนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยคํานึงถึงการท่ีบุคคลปฏิบัติงาน เสียสละ ทุ่มเท มุ่งม่ันให้กับงาน
ท่ีเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย การให้คุณค่ารางวัลแก่ผู้ท่ีพัฒนางานจนเป็นท่ีประจักษ์  โดยส่งเข้าประกวดรับ
รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งในปี 2555 โครงการ “นวัตกรรมการ
อบแห้งประสิทธิภาพสูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า” ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  
หนิสอ  ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ (อ.ก.พ.ร.) ในเบื้องต้น และอยู่
ในระหว่างรอการแจ้งผลการลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินรอบสุดท้าย รวมท้ังได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน เพ่ือให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับ “งานเพ่ิมผล คนเป็นสุข” ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม โดยมีตัวชี้วัด 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี มีชีวีตชีวา 

 

2.2  ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการที่มคีวามสําคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการ
บรรลุวัตถุประสงคห์ลักของมหาวิทยาลัย จํานวน  6  โครงการ   

คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2555  และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย  6 
โครงการ  ประกอบด้วย  1) โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย  2) โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม   
3) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  4) โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย  5) โครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี  และ 6) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  จากการสอบทาน  พบว่า การดําเนินงานโครงการ 
แต่ละโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2555  มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
รายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี ้
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ตารางการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 15.00 6.59 3.14 0 3.14 47.64 ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนา 
เชิงยุทธศาสตร์ ระดับพันธกิจ/พันธกิจ
สนับสนุน 

  

 * ไม่ได้กําหนดแผนกิจกรรมไว้  แต่มีการ          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
ดําเนินโครงการ  4 กิจกรรม โดยเป็น
โครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนระหว่างปี ได้แก่ 

         - จํานวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการพัฒนานักศึกษา (โครงการ/กิจกรรม) 

>1 10 

    - ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

 4.46 1.57 - 1.57 35.22    - จํ านวนเครือ ข่ายที่มี กิจกรรมร่วมกัน 
(เครือข่าย) 

≥4 7 

   - ปูกระเบื้องอาคารลักษณานิเวศ 7, 10  0.72 0.22 - 0.22 30.49 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

   - โครงการแก้ปัญหาการใช้ที่ดินและจัด 
เขตป้องกันสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

 1.36 1.35 - 1.35 99.09    - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
บุคลากรด้านการพัฒนานักศกึษา (ระดับ) 

≥4 3.94 

   - โครงการสํารวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

 0.05 - - - -    - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาคาร
สถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย) 

≥4 4 

          - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย (ระดับ)  

≥4 3.57 

          - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
อาคารสถานที่สนับสนุนการทํางาน (ระดับ)  

≥4 0 

          

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

          - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อที่
พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 

≥4 0 

             

2. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 
(ผลิตแพทย์) 

93.84 96.68 40.00 46.17 86.17 89.14    

 2.1 การจัดการทั่วไป 27.75 29.93 29.88 0.05 29.93 99.98 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

 2.2 จัดหาผู้ชว่ยสอน 1.17 1.36 1.30 - 1.30 95.62    - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)   

 2.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1.50 1.50 1.20 - 1.20 80.23      ปริญญาตร ี 50 50 

 2.4 จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี 0.40 0.40 0.37 - 0.37 93.25    - จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)   

 2.5 จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี 1.00 1.20 1.11 - 1.11 92.53      ปริญญาตร ี 78 78 

 2.6 การพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา 0.55 0.51 0.46 - 0.46 89.56    - จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)   

 2.7 การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านผลิต
แพทย์เพิ่ม (เงินงบประมาณ) 

61.48 61.78 5.68 46.12 51.80 83.86      ปริญญาตร ี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

379 379 

          - ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา หรือศึกษาต่อ 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ
การศึกษา  (ร้อยละ) 

85 100 

          - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ร้อยละ) 80 82.9 

       ตัวชี้วัดเชิงเวลา   

       - ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ร้อยละ) 

65 73.3 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 ์ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

3. โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 4.34 4.34 4.25 0.07 4.32 99.51    
 3.1 การจัดการทั่วไป 2.91 2.91 2.90 - 2.90 99.49 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

 3.2 ให้บริการสนามและอุปกรณ์ 0.51 0.51 0.44 0.07 0.51 100    - จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ (คน) 120,000 146,308 

 3.3 ดําเนินงานวิชาการด้านกีฬา  0.08 0.08 0.08 - 0.08 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

 3.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 0.74 0.74 0.74 - 0.74 100    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 85 74 

 3.5 ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์กีฬา ฯ 

0.03 0.03 0.02 - 0.02 78.59 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
   - รายได้จากการขายสินคา้และบริการ 

 
3.5 

 
4.50 

 3.6 ให้บริการด้านสถานที่และที่พักสําหรับ
การสัมมนา/อบรม/ประชุม/อื่น ๆ 

0.07 0.07 0.07 - 0.07 100 (ล้านบาท) 
 

  

             

4. โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย 9.80 10.50 5.78 2.41 8.19 78.01    
 4.1 การจัดการทั่วไป 4.82 5.52 4.41 0.94 5.35 96.92 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

 4.2 โครงการปลูกปาล์มน้ํามัน 2.70 2.70 0.78 0.94 1.72 63.84    - จํานวนผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมหาวิทยาลัย   

 4.3 โครงการปลูกยางพารา 1.38 1.38 0.40 0.40 0.80 57.90      - สุกร (ตัว) 100 370 

 4.4 โครงการปลูกสนประดิพัทธ์ 0.60 0.60 0.05 0.13 0.18 30.17      - น้ํานม (กิโลกรัม) 25,000 16,409 

 4.5 โครงการผลิตข้าวเพื่อการ 0.30 0.30 0.14 - 0.14 45.53      - ปาล์มน้ํามัน (ตัน) 30 155 

เรียนการสอน และการวิจัย             - ข้าว (ตัน) 30 11.7 

            - ปลูกยางพารา (ไร)่ - 409 

             - ปลูกสนประดิพัทธ์ (ไร)่ - 133 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

            - แพะ (ตัว) 6 13 

            - มะพร้าว (ไร)่ - 60 

            - กระถินเทพา (ไร)่ - 15 

            - จําปาทอง (ไร)่ - 9 

       ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

          - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 85 90 

       ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน   

              - รายได้จากการขายสินคา้และบริการ 
 (ล้านบาท) 
 

2.5 2.71 

5. โครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

47.44 39.75 19.21 12.20 31.41 79.00    

 5.1 การจัดการทั่วไป 3.68 3.69 3.53 0.01 3.54 95.85 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

 5.2 ให้ทุนวิจัยและพัฒนา 7.47 7.16 4.79 - 4.79 66.91    - จํานวนโครงการวิจัยใหม่ (โครงการ) 134 113 

 5.3 การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ 

2.31 2.31 1.87 - 1.87 81.11    - จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (โครงการ) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

70 81 

 5.4 การประยุกต์ผลงานวิจัยในการบริการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

0.15 0.15 0.04 - 0.05 29.64    - จํานวนโครงการวิจยัที่มีการเผยแพร่ใน
วารสารหรือนําไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือนําไปใช้งาน (โครงการ) 

160 380 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 5.5 ประสานงานวิจัยที่ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณจากรัฐบาล 

3.83 3.83 1.98 0.94 2.92 76.12    - จํานวนโครงการวิจยัหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่น
และขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา (เรื่อง) 

4 4 

 5.6 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ 30.00 22.61 7.00 11.25 18.24 80.69 ตัวชี้วัดเชิงเวลา   

ได้รับมาระหว่างปี          - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (ร้อยละ) 

70 116 

          

6. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 71.20 38.83 25.48 0.40 25.89 66.67    
 6.1 การเผยแพร่และนําเสนอผลงานด้าน 0.03 0.08 0.07 - 0.07 90.15 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          - จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (เรื่อง) 100 93 

 6.2 จัดนิทรรศการ 0.66 0.70 0.69 - 0.69 98.46    - จํานวนผู้รับบริการ (คน) 25,000 33,839 

 6.3 จัดตั้งพิพิธัณฑ์อ้างอิง 0.05 0.05 0.05 - 0.05 92.09    - จํานวนการวิเคราะห์ทดสอบ (ครั้ง) 450 472 

 6.4 จัดค่ายศึกษาหาความรู้จากแหล่งภายนอก 0.03 0.025 0.02 - 0.02 75.59 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

 6.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบํารุงรักษาพันธุ์
ไม้อุทยานพฤกษศาสตร์ 

0.20 0.195 0.19 - 0.19 97.78    - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ (ร้อยละ) 

85 88.43 

 6.6 รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืช
อุทยานพฤกษศาสตร ์

0.20 0.20 0.20 - 0.2 99.89    - ความแม่นยําในการวินิจฉัย (รอ้ยละ) 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

100 100 

 6.7 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของ
อุทยานพฤกษศาสตร ์

0.03 0.031 0.03 - 0.03 99.76    - รายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 
 

70 35.79 

          

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 

 



51 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

51 

โครงการ 
กิจกรรมสําคัญ 

งบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
จัดสรร 
(ล้านบาท) 

หลังโอน
เปลี่ยน 
แปลง 

(ล้านบาท) 

จ่ายจริง
(ล้านบาท) 

ผูกพัน 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 6.8 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับมาระหว่างปี 

70.00 37.55 24.23 0.40 24.64 65.61 ตัวชี้วัดเพิ่มเตมิตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
ระดับพันธกิจหลัก/พันธกิจสนับสนุน 

  

         - จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
(โครงการอุทยานพฤกษศาสตร)์ 

600 1,612 

          

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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2.2.1  โครงการงานพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
ผลการติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณในช่วง  1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 น้อยกว่า

งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ (จํานวนยอดท่ีจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ 20.93 ของงบจัดสรร)  ซึ่งอาจ
แสดงถึงความล่าช้าของโครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการไปนั้นเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค  การปรับปรุงปูกระเบื้องและการแก้ปัญหา 
การใช้ท่ีดิน  ซึ่งมิได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในกรอบการสร้างปัจจัยเอ้ือให้มหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential  University)  ปัญหาท้ังหมดนี้อาจเกิดจากการไม่มีความแน่ชัด
ของโครงการ  ทิศทาง  ขอบเขตของโครงการ และการกําหนดระยะเวลา (Time Line)  และการกําหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ท้ังนี้   การ ท่ีมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัต ถุประสงค์ของการเป็น Residential  
University และให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด  ซึ่งต้องทําให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับความพอใจสูงสุด 
(Maximum Satisfaction) นั้น  มหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากกว่าแนวทางในการ 
มุ่งหากําไร  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีแผนงานอ่ืนเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากหอพักและการปรับปรุงอาคาร  เช่น  
โครงการและการบริการต่าง ๆ เก่ียวกับสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร  โครงการเก่ียวกับความปลอดภัยในการอยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรจัดตั้งคณะทํางานข้ึนมา  1 คณะ ทําหน้าท่ีกําหนดกรอบ  ทิศทาง  แนวทาง  

แผนการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมท่ีชัดเจน  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้และสามารถ
ติดตาม  ตรวจสอบผลการดําเนินการของโครงการได ้

2)  ควรเพ่ิมปัจจัยท่ีเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ได้แก่  ร้อยละ
ของจํานวนนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยู่ภายในหอพักแล้วออกไปใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการจากภายนอก  
และร้อยละของจํานวนรวมของนักศึกษาและบุคลากรต่อร้านค้า/สถานประกอบการ  ท้ังจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3)  ควรร่วมมือหรือแสวงหาผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาในส่วนของร้านค้า/สถานบริการ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ  สามารถแข่งขันกับร้านค้าภายนอกได้  โดยมหาวิทยาลัย
คิดค่าใช้พ้ืนท่ีในราคาท่ีสมเหตุสมผลจากผู้ประกอบการ   ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาและบุคลากรใช้บริการ
ร้านค้า/สถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน  และลดการพ่ึงพาการใช้บริการจากผู้ประกอบการ
ภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้และอาจมีการประกอบกิจการท่ีเป็นอบายมุข 

4)  ควรจัดเตรียมความพร้อมทางด้านการวางโครงข่ายระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงภายในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

5)  ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา  เช่น  การมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดภายในหอพักนักศึกษา  เป็นต้น  
 

2.2.2  โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิตแพทย์เพิ่ม) 
ผลการติดตาม  
1)  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  เป็นโครงการท่ีจัดตั้งเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เริ่มดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2551  โดยเริ่มรับนักศึกษาจํานวน 58 คน  เรียนปีท่ี  1 
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ถึง 3 (Preclinic) ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีท่ี 4 ถึง 6 (Clinic) ท่ีโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาล 
วชิระภูเก็ต และสามารถผลิตเพ่ิมได้อีก 16 คน รวม 6 ชั้นปี เป็น 96 คน ถ้ามีโรงพยาบาลของตนเอง 
ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภากําหนด  และถ้าปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างได้รับการแก้ไขจนสามารถ
เริ่มดําเนินการสร้างได้ในเดือนมกราคม 2556  คาดว่าในปี 2561 จะสามารถให้บริการได้  โดยเริ่มเปิดรับ
ผู้ป่วยใน 100 เตียงก่อนในชั้นแรก  แล้วค่อย ๆ เพ่ิมจํานวนเตียง 6 เดือน ต่อครั้ง ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ปี  
ครบ 400 เตียง ท้ังนี้สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ได้มีการจัดทําแผนไว้จนถึงปี 2570 

สําหรับการผลิตพยาบาลยังสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย  มีแผนผลิตบัณฑิต
เพ่ิมในปีการศึกษา 2557  จาก 40  คน เป็น 80 คน หลังจากท่ีแก้ปัญหาการมีจํานวนอาจารย์น้อย  เพราะ
ขณะนี้มีอาจารย์ได้รับทุนศึกษาต่อเป็นจํานวนพอสมควรแล้ว 

2)  โรงพยาบาลจําลอง  จะสร้างข้ึนสําหรับเป็นท่ีฝึกทักษะทางการแพทย์ก่อนปฏิบัติ
กับผู้ป่วยจริง รองรับ 21st Century Skill ขณะนี้สามารถกําหนดคํานิยามของโรงพยาบาลจําลองได้ชัดเจนแล้ว 

3)  คลินิกกายภาพบําบัด  เป็นหน่วยงานใหม่เทียบเท่าสถานวิจัย อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเรียน    
การสอน  การให้บริการวิชาการ  และการทําวิจัย ตั้งอยู่ท่ีอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ บนเนื้อท่ีกว่า 300 
ตารางเมตร  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2555  ด้วยวงเงิน  3,870,000 บาท  
ขณะนี้ดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีเสร็จแล้ว  พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งแล้วเป็นส่วนใหญ ่

 

จุดเด่น 
1)  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 

1.1)  มีวิสัยทัศน์ว่าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเรื่องจําเป็น  
และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรภายในและบุคคลท่ัวไป 

1.2)  มีการดําเนินการจนได้งบประมาณแล้วในระยะแรก 
2)  โรงพยาบาลจําลอง 

2.1)  สํานักวิชาแพทยศาสตร  มีผู้รับผิดชอบเต็มตัว  1 ท่าน ในการศึกษาและ
เตรียมการต่าง ๆ 

2.2)  มีสถานท่ีฝึกฝนทักษะแล้ว  สามารถพัฒนาเป็นโรงพยาบาลจําลองได ้
3)  คลินิกกายภาพบําบัด 

มีเจ้าหน้าท่ีท่ีทุ่มเทในการดําเนินการและจะแล้วเสร็จในเวลาอันสั้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ     
1)  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 

1.1)  ควรหารายได้เพ่ิมเติมงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลท่ีขาดอยู่  ด้วย 
การจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพ่ือขอบริจาคจากพ่อค้า คฤหบดี บริษัท หรือห้างร้านต่าง ๆ ให้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นเจ้าของ  ซึ่งนอกจากจะทําให้ดําเนินการได้สําเร็จแล้ว  ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชาวท่าศาลา  ชาวนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง  

1.2)  ยังขาดระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการสร้างโรงพยาบาล ควรจัดตั้ง
หน่วยงานดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ  เนื่องจากคณะกรรมการซึ่งเคยดําเนินการในตอนต้น ๆ ของการมีแนวคิดสร้าง
โรงพยาบาล ไม่ได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการต่อเนื่อง  นอกจากนั้นแพทย์ท่ีเคยทาบทามให้มาเป็นผู้ดูแล
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โครงการ  ปัจจุบันไม่สามารถทุ่มเทให้ ได้ เต็มท่ี เนื่องจากต้องทําหน้าท่ี เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และประธาน UHOSNET  

1.3)  ควรเร่งหาทางแก้ปัญหาอาจารย์แพทย์ท่ีกําลังจะเรียนจบกลับมาแล้วไม่มี 
ท่ีทํางาน 

1.4)  ควรสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือเก่ียวข้องในการผลิตบุคลากรรองรับ
โรงพยาบาล ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินการ  เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสอดคล้องในการ
ดําเนินการ 

1.5)  ควรเร่งดําเนินการอย่างจริงจัง  เพราะเป็นเรื่องใหญ่ มีรายละเอียดมาก 
ต้องวางแผนให้ครอบคลุม  โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการผลิต  และต้องใช้
เวลาในการเชิญชวนบุคลากรให้มาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2)  โรงพยาบาลจําลอง 
2.1)  ควรเร่งทําความเข้าใจความหมายของโรงพยาบาลจําลองให้บุคคลท่ี

เก่ียวข้องและบุคคลท่ัวไปเข้าใจตรงกัน 
2.2)  เป็น Interprofessional Education ของ  4 สํานักวิชา  คือ  สํานักวิชา

แพทยศาสตร์   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  และสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์  จึงควรดําเนินการต่าง ๆ ร่วมกันอย่างจริงจัง  เพ่ือให้เป็นรูปธรรมในเร็ววัน  ไม่ควรให้สํานัก
วิชาใดสํานักวิชาหนึ่งดําเนินการโดยลําพัง 

2.3)  ยังขาดระบบและกลไกในการสร้างโรงพยาบาลจําลอง  ควรร่วมกัน 
ทําความเข้าใจและทําความตกลงในการจัดทําหลักสูตร  เพ่ือบูรณาการให้สําเร็จทันรองรับโรงพยาบาลของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

3)  คลินิกกายภาพบําบัด 
ควรหาทางดําเนินการร่วมกับทางสํานักวิชาเภสัชศาสตร์และสํานักวิชา

แพทยศาสตร์  เพ่ือขยายอาศรมยา ให้เป็นอาศรมสุขภาพ (Extended OPD สําหรับโรงพยาบาลในอนาคต) 
แก้ปัญหาโรงพยาบาลท่ียังดําเนินการสร้างไม่ได้  และรองรับปัญหาภาวะว่างงานของอาจารย์แพทย์ท่ีกําลังจะ
เรียนจบกลับมา และภาวะการขาดทุนของอาศรมยา ฯ 
 

2.2.3  โครงการศนูย์กีฬาและสุขภาพ 
ผลการติดตาม 
จากการติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการศูนย์กีฬา

และสุขภาพ  โดยการเข้าสังเกตการณ์ และพบปะหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 29 และ 30 
ตุลาคม 2555  ผลการตรวจติดตามโดยรวมสรุปว่าการบริหารงานของศูนย์กีฬา ฯ มีผลสัมฤทธิ์สูง  มีความ
ราบรื่น และมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินมาระยะหนึ่ง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ     
1)  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ซึ่งอาจแบ่งงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งจากเงินรายได้ของศูนย์กีฬา ฯ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้มีจํานวนนักศึกษา  และบุคลากร 
มาใช้บริการของศูนย์กีฬา ฯ เป็นประจํามากข้ึน  โดยกําหนดแผนและเป้าหมายจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป ี
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2)  ศูนย์กีฬา ฯ ควรสํารวจความต้องการเก่ียวกับประเภทกีฬาหรือความต้องการ 
อ่ืน ๆ จากผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการให้บริการ หรือการเพ่ิมชนิดของกีฬา เช่น ศิลปะการ
ป้องกันตนเอง  โยคะเพ่ือสุขภาพ  หลักสูตรการดูกีฬาและเล่นกีฬาให้เป็น  เป็นต้น 

3)  มหาวิทยาลัยควรใช้ศูนย์กีฬา ฯ เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน 
รอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครศรีธรรมราช  เช่น การเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ โดย
ระยะแรกอาจจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย การเชิญชวนให้โรงเรียนมัธยมมาใช้ศูนย์กีฬา ฯ จัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศท่ีดีของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง  เกิดความประทับใจและต้องการ
มาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

4)  ศูนย์กีฬา ฯ ควรจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีส่งเสริมกันในอนาคต  เช่น  กายภาพบําบัด การโภชนาการท่ีดี  เป็นต้น 
 

2.2.4  โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ผลการติดตาม 
จากการติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการฟาร์ม

มหาวิทยาลัย  โดยการเข้าสังเกตการณ์ และพบปะหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 29 และ 30 
ตุลาคม 2555  ผลการตรวจติดตามโดยรวมสรุปว่า การดําเนินงานของฟาร์ม ฯ ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เช่น  ปาล์มน้ํามัน  ยางพารา  เป็นต้น  ซึ่งเป็นสินทรัพย์จํานวนสูงมากท่ีมีการเริ่มต้นไว้ดีแล้ว  สําหรับด้านการ
ผลิตสัตว์  มีขนาดค่อนข้างเล็ก  

 

จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  มีการดําเนินงานวิจัย  

และการนําองค์ความรู้มาพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
       
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ     
1)  มหาวิทยาลัยควรประเมินมูลค่าสินทรัพย์ท่ีแท้จริงท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  

รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการทํารายได้จากพืชเศรษฐกิจในอนาคต 
2)  มหาวิทยาลัยควรบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานฟาร์ม ฯ เพ่ือป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ  การลักขโมย  เป็นต้น 
3)  ฟาร์ม ฯ ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์ม ฯ ในด้านต่าง ๆ โดยใช้จุดแข็ง

ด้านองค์ความรู้ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4)  ฟาร์ม ฯ ควรถอดบทเรียนในการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท เพ่ือจัดทําเป็นคู่มือ

ปฏิบัติงานฟาร์ม ท่ีแสดงให้เห็นทุกกระบวนการ รวมถึงด้านการเงินและบัญชีฟาร์ม  เพ่ือเป็นคู่มือการเลี้ยงสัตว์
ท่ีสมบูรณ์  ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผู้สนใจสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงและมีความสําเร็จท่ียั่งยืน  
ท้ังนี้สําหรับผู้สนใจท่ัวไป  อาจให้การบริการวิชาการโดยการฝึกอบรมเพ่ิมเติมด้วยก็ได ้
 

2.2.5  โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผลการติดตาม 
1)  มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์และนโยบายในการวิจัยท่ีชัดเจนและได้พยายาม

ดําเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  มหาวิทยาลัยเน้นท้ังการผลิตผลงานวิจัยเชิงความรู้ใหม่
ท่ีเป็นเลิศในระดับสากลและผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน 
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2)  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยและ
ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภายนอกหลายหน่วยงาน  เช่น  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  เป็นต้น  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  41.16 ล้านบาท  ท้ังนี้แบ่งเป็นเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย  18.56 ล้านบาท  และเป็นงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
22.60 ล้านบาท 

3)  เ พ่ือเน้นการวิจัยในเรื่อง ท่ี มีความสํา คัญต่อการพัฒนาภาคใต้ตอนบน 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยระดับหน่วยวิจัย  10 หน่วย และศูนย์ความเป็นเลิศท่ีพัฒนาจากหน่วยวิจัย  
2 ศูนย ์ คือ  (๑) ศูนย์วิจัยพลาสมาประยุกต์เพ่ือกสิกรรม  (๒) ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และ
การจัดการ และอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  1 ศูนย์  คือ  ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ 
(ความร่วมมือระหว่าง วช.-มวล.)  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมี
ประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมท้องถ่ินหลายผลงาน  

3.1)  เครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมทําปลาแห้ง   
ซึ่งนักวิจัยได้ทําข้ึนเพ่ือช่วยชุมชนในการแปรรูปปลาโดยไม่มีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมมาเป็นอุปสรรค  เช่น   
ภัยจากฤดูฝนภัยจากการตากปลาในท่ีโล่ง  ซึ่งจะมีปัญหาในการควบคุมกลิ่น  การปนเปื้อนฝุ่นละอองและ 
เชื้อโรคต่าง ๆ เป็นต้น  ท้ังนี้  ประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ  คือ  ปลาแห้งมีคุณภาพสูงข้ึน  และขายได้ในราคาท่ีดีข้ึน 

3.2)  เครื่องอัดน้ํายาไม้ยางพาราเพ่ือปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพารา   
ทําให้คุณภาพไม้ดีข้ึน  มีความคงทนต่อรา  มอด  และปลวก   

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มของสัดส่วนของอาจารย์ท่ีทําวิจัยและ

ผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ในช่วง  ๓ ถึง ๕ ปี ท่ีผ่านมา 
2)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการผลงานวิจัยของอุตสาหกรรมหลักของ

ท้องถ่ินเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดหน่วยงานวิจัยและระดมนักวิจัยเพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3)  เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับท่ีสามารถมีหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์

เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเองได ้ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์
เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ  ท่ีสามารถใช้ผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนแทนท่ีจะเน้นท่ีผลงานวิจัย
ในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว 

 

2.2.6  โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
ผลการตดิตาม 
1)  ในภาพรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลงานด้านการบริการวิชาการมากเป็น 

ท่ีน่าพอใจ  โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 37.10 ล้านบาท  ประกอบด้วยงบประมาณ
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร  4.20 ล้านบาท  และงบประมาณจากภายนอก  32.90 ล้านบาท  ซึ่ ง 
มีผลงานบริการวิชาการท่ีใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 โครงการ  และผลงานบริการวิชาการ 
ท่ีใช้งบประมาณจากภายนอก จํานวน 70 โครงการ 

ท้ังนี้  มีการใช้งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชนโดยสํานักวิชาต่าง ๆ จํานวน 28 โครงการ 
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2)  มหาวิทยาลัยยังไม่มียุทธศาสตร์การบริการวิชาการท่ีได้จากการระดมสมองจาก 
ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนและตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวาง 

3)  ระบบข้อมูลด้านการบริการวิชาการยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก
เพ่ือให้สามารถแบ่งประเภทของการบริการวิชาการเพ่ือประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4)  การบริการวิชาการด้วยงบประมาณบริการวิชาการจากภายนอกส่วนใหญ่เป็น
การดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงานภายนอก มิใช่เป็นการบริการวิชาการ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

      

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1)  มหาวทิยาลัยควรจัดทํายุทธศาสตร์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างรีบด่วน

เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีจะหารายได้จากการบริการวิชาการ และการใช้เงินของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชน
แบบให้เปล่า (Corporate Social Responsibility) ให้ชัดเจน 

2)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการการบริการวิชาการให้ครอบคลุมท้ัง 
ภาคชุมชนและภาคเอกชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการวิชาการท่ีสนองความต้องการของภาคใต้ตอนบน
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะภาคเอกชน อาจเป็นการบริการวิชาการท่ีภาคเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

3)  มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการ ซึ่ง
รวมท้ังส่วนท่ีดําเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ  สํานักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยทําการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 

4)  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถดําเนินการบริการ
วิชาการโดยใช้ความรู้ของตัวเองให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่  โดยสร้างแรงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อนตําแหน่ง   
ท่ีผ่านมาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายท่านซึ่งได้ทําการบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อชุมชนค่อนข้างมาก 
 

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
สภามหาวิ ทย าลั ย วลั ย ลั กษ ณ์ตระหนั ก ถึ งคว ามสํ า คัญของการ กํ า กับดู แล กิ จการ ท่ี ดี   

การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  เป็นต้น   

คณะกรรมการ ฯ พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีคณะกรรมการรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง  แต ่
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่ในหลายกระบวนการในการทํางาน  แต่คณะกรรมการ ฯ 
เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการแต่งตั้งกรรมการท้ังในชุดใหญ่และชุดย่อยเพ่ือรับผิดชอบโดยตรง  อนึ่ง ยังมีข้อมูล
อีกหลายส่วนท่ีผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการ ฯ ทราบ  ท้ังนี ้มหาวิทยาลัย ไดด้ําเนินงาน  โดยยึดหลักการ
กํากับดูแลท่ีดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัย 
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นองค์กรธรรมรัฐ   
เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถ่ิน  เป็นเลิศสู่สากล” การดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบดว้ย 
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3.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3.๑.1  ด้านหลักสูตร     
         มีการดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คํานึงถึง

ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใช้ท้ังหลักนิติธรรม (Rule of Law) ท่ีมีการดําเนินการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ และหลักการมีส่วนรวม (Participation) ท่ี 
มีการรับฟังความคิดเห็น ทัศนะเพ่ือการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและ
ภายนอก โดยมีการดําเนินการทุกกระบวนการข้ันตอนเป็นไปด้วยหลักความโปร่งใส (Transparency)  

๑)  การเปิดหลักสูตรใหม่ สํานักวิชาต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
(Feasibility Study) เพ่ือแสดงความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตรและสํานักวิชา ก่อนจะจัดทําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยจัดทําเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเกณฑ์
ของ สกอ. และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ หรือ มคอ.๑ 
(ถ้ามี) โดยในทุกข้ันตอนจะต้องนําเสนอเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ  
ก่อนแจ้งให้ สกอ.และ สภาวิชาชีพ (ถ้ามี ) รับทราบ 

๒)  การปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่ สํานักวิชาต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อน 
การปรับปรุง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร โดยมีกระบวนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรู้และความสําเร็จของการใช้หลักสูตรจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักการมี 
ส่วนร่วม (Participation) ท่ีมีการรับฟังความคิดเห็น ทัศนะจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก 
มาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ และดําเนินการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
และนําเสนอหลักสูตรตามข้ันตอน/กระบวนการตามท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๑  พร้อมท้ังแจ้งให้ สกอ.รับทราบต่อไป 

3.1.2  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (มีจํานวน ๓๓ หลักสูตร) และ

ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน ๑๙ หลักสูตร โดยดําเนินการตามกรอบ TQF โดยจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) และรายละเอียดของรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาเทียบเท่า (มคอ. ๔) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด 
ภาคการศึกษา 

๓.1.3  ด้านการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์  
๑)  สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิและความสามารถทางวิชาการท่ีกําหนด

ตามประกาศดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย 
ท้ังฝ่ายบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสํานักวิชา เป็นกระบวนการท่ีเน้นหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  หลักความโปร่งใส (Transparency)  และคํานึงถึงความสามารถทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรและสํานักวิชา และความพร้อมความยินดีท่ีจะมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยของ
ผู้สมัคร 

๒)  มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้วโดย
มหาวิทยาลัยและสํานักวิชา โดยเน้นความสามารถด้านการเรียนการสอนและศักยภาพด้านการวิจัย 

๓)  อาจารย์ใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาต้องทดลองปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 3 - 5 ปี โดยกําหนดให้มีระยะเวลานานพอท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาความสามารถและทักษะ 



59 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2555 

ในการสอนศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการ ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบรรจ ุ
เป็นอาจารย์ประจํา (Tenure) 

๔)  การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท้ังหมด และคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยท้ังหมดเช่นกัน 

 

3.2  ด้านการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการและ 

การตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะทํางาน ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการในเรื่อง หลักภาระ
ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม Participation) 
และหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นสําคัญ การปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานบุคคล จะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้ันตอนการบริหารงาน
บุคคลตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ มีกฎ ระเบียบท่ีใช้ปฏิบัต ิ
ท่ีสอดคล้องกับหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ เสมอเพ่ือให้ ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
 

3.3  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณและด้านการบริหารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การบริหารการเงินและงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ตามหลักนิติธรรม ( Rule of Law )  ให้มีรายงานทางการเงินและงบประมาณและรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นทางการทุกไตรมาส เพ่ือติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย การบริหารการเงินและงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการท่ีช่วยกํากับดูแลระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ระดับสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และระดับรัฐ ซึ่งคือ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และข้อมูลการรายงานจากทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง สภามหาวิทยาลัยจะทําหน้าท่ีกํากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม ทันสมัย และเป็นไปตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 

 

4.  ด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้สอบทานผลการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบว่า  
มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยท่ีใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  โดยมีอธิการบดีทําหน้าท่ีประธาน และส่วนแผนงาน ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ  จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 
ร่วมระดมความคิดในการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  โดยการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการนําร่องในพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อม 
เมืองมหาวิทยาลัยและความเป็นสากลเป็นลําดับแรก  หลังจากนั้นได้จัดประชุมสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ   และจัดสัมมนาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง  โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
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ภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของ 
ส่วนแผนงาน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน  และมีแผนจะดําเนินการต่อไปในทุกพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้แล้วเสร็จ 

 

5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน 
ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยได้บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบควบคุม

ภายใน  โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง  และเชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน  ซึ่งยังอยู่
ระหว่างการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ 
สรุปผลการตรวจสอบท่ีสําคัญ  ดังนี ้

5.1  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้  
       5.1.1  โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

1) โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีรายได้จากการขายหนังสือและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา  จากการตรวจสอบหลักฐานการขายสินค้า  ท้ังขายสดและขายเชื่อ  พบว่า ได้บันทึก
รายการรับเงินและลูกหนี้ ถูกต้องตรงกับรายการสินค้าท่ีขาย  และนําเงินรายได้ท่ีได้รับฝากธนาคารเป็นประจํา
ทุกวัน     

2) ระบบควบคุมภายในด้านการจัดเก็บรายได้ของศูนย์หนังสือฯ มีความเหมาะสม
เพียงพอท่ีสามารถป้องกันความเสี่ยงได ้ และเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมทุกข้ันตอน   
  5.1.2  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

1)  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มีรายได้จากการให้บริการสนามต่าง ๆ จากการ
ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีดูแลการจัดเก็บรายได้แต่ละสนามเก็บหลักฐาน 
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน จึงสอบทานท่ีมาของรายได้ไม่ได้  ท้ังนี้การนําส่งรายได้  ถูกต้องตรงกับบัญชีรายได ้
จากการขายสินค้าและบริการในระบบ MIS ทุกรายการ    

2)  ศูนย์กีฬา ฯ มีระบบควบคุมภายในด้านการจัดเก็บรายได้  แต่ยังไม่เพียงพอ  และ
บางส่วนผู้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมท่ีวางไว้    

ข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือ 

จัดวางระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะจัดทําทะเบียนคุมคูปอง  รายงานการใช้คูปองและรายงาน
คูปองคงเหลือ   รายงานการใช้สนาม  ระบบการจัดเก็บเอกสาร  ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน  และควรจัดทําเป็น 
ลายลักษณ์อักษร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และกําชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด 
    5.1.3  โครงการเรือนวลัย  

          1)  โครงการเรือนวลัย  มีรายได้จากการให้บริการห้องพัก ร้านอาหารและสถานท่ี 
จัดประชุม/สัมมนา  จากการสุ่มตรวจสอบการจัดเก็บรายได้  พบว่า  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ไม่ครบถ้วน  ทําให้ไม่สามารถสอบทานจํานวนเงินท่ีรับตามใบเสร็จรับเงินกับหลักฐานการเข้าพักได้  สําหรับ
การนําส่งรายได้ตามใบสรุปการนําส่งรายได้  ปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีนําส่งถูกต้องตรงกับรายงานการรับเงินใน
บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจากระบบ MIS ทุกรายการ    

           2)  เรือนวลัย  มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  แต่ขาดความสมํ่าเสมอในการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว้   และยังพบจุดอ่อนในการควบคุมการรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าท่ี  
สําหรับข้ันตอนบันทึกการรับเงินและการนําส่งเงิน  เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว ้   
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ข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

จัดวางระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บเอกสาร  และการรับส่งเงินระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน  และควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และ
กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด 

5.1.4  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
1)  ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีรายได้จากการขายสินค้าเกษตร  ได้แก่  ไข่ไก่  

นมวัว  สุกร  ปาล์ม  และรายได้อ่ืน ๆ  เช่น  มูลสุกร  แพะ  ข้าวสาร  เป็นต้น  จากการสุ่มตรวจสอบ 
การจัดเก็บรายได้  พบว่า ผลผลิตท่ีขายบางรายการไม่ตรงกับใบส่งของและใบเสร็จรับเงิน  ได้แก่  การจําหน่าย
แพะ  และการจําหน่ายสุกร  สําหรับการนําส่งรายได้ตามใบสรุปการนําส่งรายได้  การออกใบเสร็จรับเงิน   
การบันทึกลูกหนี้การค้า และการนําส่งเงินถูกต้องครบถ้วน    

                    2) ฟาร์ม ฯ มีระบบควบคุมภายในด้านการจัดเก็บรายได้  แต่ยังไม่เพียงพอ  และ
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมท่ีวางไว้อย่างสมํ่าเสมอ   

ข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

จัดวางระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการจัดเก็บเอกสาร  และ 
ควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกําชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระบบ
อย่างเคร่งครัด   

5.1.5  อาศรมยาวลัยลักษณ์  
1) อาศรมยาวลัยลักษณ์  มีรายได้เกิดจากการขายยา  เวชภัณฑ์  อาหารเสริม  และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์  จากการตรวจสอบหลักฐานการขายสินค้า  พบว่า  ได้ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับ
รายการสินค้าท่ีขาย  และจํานวนเงินท่ีนําฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานขายและรายงานการรับเงินในบัญชี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการจากระบบ MIS ทุกรายการ   

2) ระบบควบคุมภายในด้านการจัดเก็บรายได้ของอาศรมยาวลัยลักษณ์ การจัดเก็บ
และนําส่งมีความเหมาะสมท่ีสามารถป้องกันความเสี่ยงได้   แต่ไม่ได้จัดทํารายงานการรับเงินประจําวัน และ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  เรื่องการนําส่งรายได ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือ 

จัดวางระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะการนําส่งรายได้  และการจัดทํารายงานการรับเงิน
ประจําวัน  ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน  และควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และ
กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด 

5.2  การตรวจสอบระบบเครือข่าย 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  จากการสอบทาน 

ระบบควบคุมภายใน และผลการให้บริการระบบเครือข่าย พบว่า  
5.2.1  ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม  เพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได้  
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5.2.2  กระบวนการให้บริการระบบเครือข่าย มีระบบและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การให้บริการระบบเครือข่าย และดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีเม่ือพบว่าระบบเกิดการขัดข้อง  หากเหตุขัดข้อง
เกิดจากระบบเครือข่าย  มีการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการระบบเครือข่ายเพ่ือสามารถนํามาใช้ในการตรวจสอบ
ภายหลังได้  แต่พบว่าในช่วงวันหยุดของมหาวิทยาลัยไม่มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการดูแลระบบเครือข่ายประจําอยู่
ภายในมหาวิทยาลัย  ยกเว้นวันท่ีมีการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT)   

5.2.3  การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติงานฝ่าย
เครือข่ายไร้สายไม่เป็นระเบียบ  และจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายไม่ครบถ้วน    

5.2.4  ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิผล  โดย
ให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  คือ ในพ้ืนท่ีเขตการศึกษาท่ีมีบุคลากรและนักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้บริการเป็นหลัก  ซึ่งพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2553  ประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายแบบมีสายอยู่ในระดับมาก  และประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายอยู่ในระดับปานกลาง  โดยประเด็นปัญหาท่ียังคงมีอยู่สําหรับระบบ
เครือข่ายแบบมีสาย คือ ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต  และระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องไม่สามารถ
ให้บริการได้บ่อยครั้ง  และประเด็นปัญหาของระบบเครือข่ายแบบไร้สาย คือ การให้บริการท่ียังไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี             

ข้อเสนอแนะ  
1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ควรวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ดังกล่าวข้างต้น  และจัดวางระบบควบคุมภายในให้เพียงพอ  เหมาะสม  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และลดความเสียหายหรืออุปสรรคท่ีจะเกิดจากการให้บริการระบบ
เครือข่าย 

2)  ควรเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการอินเทอร์เน็ตล่าช้า  เพ่ือให้การให้บริการ
ระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.3  การตรวจสอบระบบงานวิจัย   
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานตั้งต้นในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย   

จากการสอบทาน พบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเป็นปัจจุบัน  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด  แต่จากการสอบทานความถูกต้องของการนําเสนอผลลัพธ์หรือ
รายงานท่ีได้จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  พบว่า  รายงานท่ีออกจากระบบมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลท่ีนําเข้า  
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลของระบบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรประสานศูนย์คอมพิวเตอร์ (ผู้พัฒนาระบบ) ให้เร่งปรับปรุง แก้ไขระบบการประมวลผลของ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือให้รายงานท่ีออกจากระบบมีความถูกต้อง สมบรูณ์  
5.4  การตรวจสอบระบบการเงินและบัญช ี(งบการเงิน) 

จากการสอบทานรายงานงบการเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2554  งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554   งบรายได้และค่าใช้จ่าย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2554  และ
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ซึ่งรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลทาง
บัญชีของมหาวิทยาลัยท่ีบันทึกรายการโดยส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ MIS และข้อมูลทางบัญชีท่ีบันทึก
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รายการโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าข้อมูลท่ีแสดงไว้ในสรุปรายงานทางการเงิน งบแสดง
ฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และรายละเอียดประกอบงบการเงิน มีความถูกต้องตรงกับงบทดลอง  
และรายงานทางการเงินของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ข้อเสนอแนะ 
1)   รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีท่ีมาของข้อมูลท่ีบันทึก 2 แหล่ง ดังนั้น ควรแสดง

ข้อเท็จจริงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย  
2)  รายการบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

บัญชีย่อยหลายบัญชี หรือมีท่ีมาจากการบันทึกบัญชี 2 แหล่ง ดังนั้นในรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
ควรแสดงรายละเอียดไว้ด้วยเพ่ือสะดวกต่อการอ้างอิง  

3)  รายการครุภัณฑ์ระหว่างทําบางรายการมียอดยกมาต้นงวดเท่ากับปลายงวด  ควรตรวจสอบ
ว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ดําเนินการแล้วเสร็จหรือยัง  เพ่ือปรับปรุงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

5.5  การตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ 
5.5.1  จากการตรวจสอบการใช้งานครุภัณฑ์การศึกษาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครุภัณฑ์ 

ส่วนใหญ่มีรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน  ท้ังนี้ มีครุภัณฑ์บางรายการท่ีมี
คุณลักษณะไม่เหมาะกับการใช้งาน  ไม่สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ  รวมท้ังครุภัณฑ์บางประเภท 
ยังไม่เพียงพอ  สําหรับรองรับงานวิจัยหรืองานทดสอบท่ีซับซ้อนมากข้ึน  และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ท่ีมีปริมาณผู้ใช้บริการมาก  

5.5.2  ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพการใช้งานตามปกติ มีการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ แต่พบว่ามีครุภัณฑ์
บางส่วนใช้งานน้อยและ/หรือไม่มีการใช้งาน เนื่องจากครุภัณฑ์ชํารุดและไม่มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ   
มีเครื่องใหม่ท่ีทันสมัยกว่า  ใช้งานง่ายกว่า หรือเป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดหามาเพ่ือใช้ในงานวิจัยบางเรื่องเท่านั้น  

5.5.3  ครุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญเป็นการเฉพาะ  บางส่วนยังใช้
ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก  พนักงานวิทยาศาสตร์/ นายช่างเทคนิค ซึ่งเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ ขาดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและไม่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้สามารถใช้งานได้       

ท้ังนี้  จากข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการในปีการศึกษา 2554 พบว่า ห้องปฏิบัติการใช้งานท้ัง 3 
ภาคการศึกษา เพียงร้อยละ 30.12  แสดงว่ามหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  หรือการวิจัยเพ่ิมข้ึนได้    

ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรวางแผนการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละประเภท เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการใช้

งาน เช่น ครุภัณฑ์สําหรับงานวิจัย หรือ การสํารองครุภัณฑ์พ้ืนฐานท่ีมีการใช้งานเป็นประจํา เป็นต้น  สําหรับ
ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน ควรสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้งาน หากไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานอีก
ต่อไป ควรดําเนินการจําหน่ายตามระเบียบพัสดุ  เพ่ือครุภัณฑ์จะไม่เสื่อมสภาพมากข้ึน  และไม่เกิดต้นทุนใน
การเก็บรักษา 

2)  ควรมีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ์ระยะยาว และจัดทําระบบการบํารุงรักษาโดยกําหนด
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  และควรดูแลสภาพห้องปฏิบัติการให้สะอาดและปลอดจากสัตว์รบกวน  เพ่ือป้องกันการ
ทําลายอุปกรณ์  เครื่องมือให้เสียหาย 
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3)  ควรจัดอบรมการใช้งาน/การดูแลครุภัณฑ์ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะครุภัณฑ์
เฉพาะทางอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน  สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้  รวมท้ังพนักงานใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้มากข้ึน 

4)  มหาวิทยาลัยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม/ความคุ้มค่าให้กับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ได้  เช่น ใน 
ภาคการศึกษาท่ีไม่มีการใช้งานห้องปฏิบัติการ  อาจจัดโครงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่ผู้สนใจ เป็นต้น     

5.6  การตรวจระบบงานพัฒนาบุคลากร 
ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ รับผิดชอบโดย

ส่วนส่งเสริมวิชาการ  งานทุนการศึกษารับผิดชอบโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี และการพัฒนาความสามารถ ทักษะ 
ความชํานาญให้สูงข้ึน รับผิดชอบโดยหน่วยพัฒนาองค์กร  จากการตรวจสอบ  พบว่า   

5.6.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้ (1) 
จัดสรรทุนภายในให้กับอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อ  (2) อาจารย์รับทุนจากหน่วยงานภายนอก   และ (3) การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์  ซึ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ท่ีจําเป็นและสําคัญต่อการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์  โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีมาเริ่มปฏิบัติงานใหม่สามารถนําสิ่งท่ีได้จากการอบรม/สัมมนา 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที   ในปีงบประมาณ 2554 มีอาจารย์ได้รับทุนภายในและทุนภายนอกรวม  
8 ราย  และในปี 2555 มีอาจารย์ได้รับทุนรวม 5 ราย   ท้ังนี้จํานวนผู้รับทุนจะข้ึนอยู่กับการจัดสรรจํานวน
ทุนของแหล่งทุน เงื่อนไขและความพร้อมของผู้ขอรับทุน  สําหรับการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์  มีการจัดกิจกรรมท้ังสิ้น 5 ครั้ง และโครงการวิจัย 1 โครงการ   
ในปีงบประมาณ 2555 มีการจัดกิจกรรม   รวม 6 ครั้ง  ซึ่งดําเนนิงานได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้                                  

5.6.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี ประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาพนักงานเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ /
หลักสูตรพ้ืนฐานในการทํางาน  (2) โครงการจัดการความรู้องค์กรและชื่นชมคุณค่าบุคลากร และ (3) โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 มีพนักงานสายปฏิบัติการไปอบรม สัมมนา กับ
หน่วยงานภายนอกและภายใน คิดเป็นร้อยละ 61.22 ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.78  ในปีงบประมาณ 
2555  ร้อยละ 69.63  สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.63  ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก   

5.6.3  ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีกระบวนการปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงานกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  และมีการดําเนินการภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง   
แต่พบว่ามีจุดอ่อน ในกระบวนการปฏิบัติงานรวมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุม  ดังนี ้

1)  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ ยังไม่ได้กําหนด 
กรอบระยะเวลาดําเนินการไว้  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมได้   และอาจารย์
ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่บางคนไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ 

2)  การจัดอบรม สัมมนาให้กับพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ  มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  แต่ยังไม่มีการติดตามผลหลังจากได้เข้าร่วมอบรมไป
แล้วระยะหนึ่ง ว่าสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานได้หรือไม่ อย่างไร 

3)  การจัดทําฐานข้อมูลการฝึกอบรม/สัมมนา ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็น
ปัจจุบัน  ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้      

4)  ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผน หรือมีจํานวนผู้เข้าร่วม
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กิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ ผู้บริหารหลายหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมสัมมนา  หรือ
ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาตลอดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งตัวแทนท่ีไม่ได้ทําหน้าท่ีในบทบาทหน้าท่ีบริหาร
เข้าร่วม จึงทําให้ไม่สามารถนําผลท่ีได้รับไปจัดทําแผนบริหารภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ข้อเสนอแนะ 
1)  ส่วนส่งเสริมวิชาการควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให ้

มีความชัดเจนมากข้ึน โดยอาจกําหนดกรอบระยะเวลาการจัดกิจกรรมไว้ หรือในบางกิจกรรมอาจต้องพิจารณา
จัดเพ่ิมมากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน   

2)  มหาวิทยาลัยควรมีการเน้นย้ําให้เห็นความสําคัญในนโยบายการพัฒนาศักยภาพ 
ทางวิชาการของอาจารย์  และควรถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

3)  ควรติดตามและประเมินผล  การนําความรู้ไปใช้หลังจากอบรม/สัมมนาไปแล้วระยะหนึ่ง  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4)  หน่วยพัฒนาองค์กรควรปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม/สัมมนาของ
พนักงาน เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถรายงานผล 
ได้ตรงความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

5.7  การตรวจสอบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
                 5.7.1  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ แต่พบประเด็นท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ คือ   
                           1)  ใช้เวลาในการตรวจรับมากกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนดไว้  
7 วันทําการ   
                  2)  การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา  มีการส่งมอบของก่อนได้รับอนุมัติจัดจ้าง  

            3)  การจัดหาโดยวิธีพิเศษ  มีการลงนามสัญญาหลังจากวันเริ่มปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบในเรื่องการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาได้   

            5.7.2  ในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า  มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลัก  แต่จากการสอบทานเอกสารพบว่า  ในบางข้ันตอนยังมีจุดอ่อน ดังนี ้
            1)  ได้รับพัสดุช้ากว่าเวลาท่ีต้องการใช้งาน สาเหตุเนื่องมาจากหน่วยงานผู้ขอซื้อส่งเรื่อง
ถึงส่วนพัสดุล่าช้า และ/หรือ ใช้เวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงานพัสดุ  
                 2) หน่วยงานผู้ขอจัดซื้อจัดจ้างกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ไม่ชัดเจน/ไม่เหมาะสม 
ส่งผลใหห้น่วยงานผู้ขอซื้อได้รับพัสดุล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรกําชับให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 

และเพ่ิมความระมัดระวังและความรอบคอบในการสอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2)  กรณีการตรวจรับล่าช้าท่ีมีเหตุผลความจําเป็น  ควรมีการขอขยายเวลาการตรวจรับพัสดุให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 

3)  ส่วนพัสดุควรทําความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอจัดซื้อจัดจ้างถึงวิธีการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ 
(SPEC) และข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
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5.8  การติดตามผลการตรวจสอบ 
       ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ  สําหรับประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญของ

ปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

งานติดตาม 
จํานวน
ประเด็น 
ท่ีติดตาม 

ผลการติดตาม 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 12 10 2 
     1.1  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 3 0 
     1.2  สว่นการเงินและบัญช ี 4 3 1 
     1.3  สว่นพัสด ุ 5 4 1 
2.  ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 4 4 0 
3.   ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์(e - Office) 3 3 0 
4.  การตรวจสอบการเงินและบัญชี 3 3 0 
5.  การตรวจสอบระบบให้บริการหอ้งปฏิบัติการ   8 7 1 
     5.1  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 2 0 
     5.2  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 2 1 
     5.3  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 3 0 
6.  ระบบควบคุมภายในงานจัดตารางเรียนตารางสอนและงาน
บริการห้องเรียน  ฝ่ายบริการการสอนการสอบ  ระบบจัดการศึกษา  
ศูนย์บริการการศึกษา 

2 1 1 

7.  การตรวจสอบการดําเนินงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4 4 0 
    7.1  ส่วนพัสด ุ 2 2 0 
    7.2  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 2 0 

รวม 36 32 4 
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ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach) 

 

1.  ผลการดําเนินงานในเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย 
1.1  ความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

       ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยระบุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
พร้อมตัวบ่งชี้ เพ่ือให้มีการพัฒนาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามอัตลักษณ์ท่ีกําหนด  ท้ังนี้ เพ่ือความโดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

1.1.1 แนวคิดในการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดอัตลักษณ์โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีว่า “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถ่ิน เป็นเลิศสู่สากล” รวมท้ังปณิธานของ 
มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นท้ัง “คนดีและคนเก่ง”  โดยเน้น (1) ความเป็นคนท่ีทันสมัยในฐานะ
พลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติท่ีกว้างไกล  (2) ความเป็นนักวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และ (3) ความเป็น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ   ดังนั้น ระบบ
และกลไกการจัดการศึกษาท่ีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีดังนี ้
      1) จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดเป็นข้อกําหนดของหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญ   
ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยมีการทํางานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ทําให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จริงในการทํางานและทักษะทางวิชาชีพ เกิดการเรียนรู้ท่ีควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติจริง 
      2) จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค  หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ใช้เวลาในการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีการจัดระบบการศึกษาให้
นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาตลอด
หลักสูตร ในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ ทําให้บัณฑิตมีคุณภาพสูงข้ึนและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นกระบวนการกล่อมเกลาบัณฑิต สร้างความเชี่ยวชาญให้รู้ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ
ได้จริง นอกจากนี้จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระบบไตรภาค คือ ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า กระตุ้น
ให้มีการแข่งขันกับตัวเองมากข้ึน ฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีความอุตสาหะสู้งาน  
       3 )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ม บู ร ณ์ แ บ บ 
(Comprehensive University) โดยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
Residential University ท่ีเป็นท้ังแหล่งเรียนรู้ อยู่อาศัย จัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมท้ังด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บม่เพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถท้ังศาสตร์และศิลป ์
                   กระบวนการจัดการศึกษาข้างต้นเป็นปัจจัยท่ีช่วยหล่อหลอมให้บัณฑิต      
มีความสามารถท้ังในมิติด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งม่ันอุตสาหะ 
พร้อมด้วยคุณธรรม ดังปรากฏผลท่ีชัดเจนจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษา  ด้ ว ยแนว คิด ท้ั งหมด ข้า งต้ นจึ งนํ า ไปสู่ ก า ร
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กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคํานึงถึงผลผลิตของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม” (Walailak graduates have practical intelligence, adversary quotient, 
liberal arts perspective and technology competence, all integrated with high moral.)   

  
1.1.2. แนวคิดในการกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     เอกลักษณ์ (Uniqueness) ตามความหมายของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา  เม่ือพูดถึงเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาหนึ่ง ๆ จะรู้ได้ทันทีว่า คือสถาบันใด 
      แนวคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีกําหนดไว้ คือ การจัดตั้ง
โครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วยอุทยานต่าง ๆ จํานวน 11 อุทยาน  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จึงมีลักษณะท่ีเป็นอุทยานการศึกษาอยู่ในตัวพร้อมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถ่ิน และเป็นเลิศ
สู่สากล อุทยานท้ังหมดนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์กับ
ชุมชน  และหากมองในลักษณะท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถ
ติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียอาคเนย์  นักศึกษาและคณาจารย์สามารถทํากิจกรรมวิชาการร่วมกับ
นักศึกษาและคณาจารย์ในประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าวได้อย่างสะดวก เม่ือรัฐบาลประกาศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้
มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคม
อาเซียน  และการส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
จัดทําบันทึกช่วยจํา (MOUs) กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมประเทศเวียดนาม และ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน) เพ่ือร่วมมือกันในการทํากิจกรรมเชิงวิชาการ อันเป็นยุทธศาสตร์ของการเข้าสู่สากล  
นอกจากนั้นได้จัดทํารายวิชาซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับอาเซียนและปรับปรุงหลักสูตรภูมิภาคศึกษาเป็น
หลักสูตรอาเซียนศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา เป็นการเตรียมตัวเพ่ือการ
เป็นพลโลก  ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดอัตลักษณ์ คือ เป็น“อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน 
(Education Park of ASEAN)”                    

คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ิงจะได้มีการกําหนด      
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาได้ประมาณ 1 ปี โดยใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นหลักก่อน  
และขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาดําเนินการในรายละเอียดเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ในอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ท่ีกําหนดไว้  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

 

1.2  การประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.2.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการดําเนินงานในด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี ้
          1) มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับสถาบันและสํานักวิชา เม่ือวันท่ี 25 ถึง 27 
ตุลาคม 2555 โดยมีผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 5 คน และได้ส่งผลการพิจารณายืนยันรายงานผลการ
ประเมินฯ ไปยังประธานกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไข และส่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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         2) กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา มวล.และเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน   

         3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ปีการศึกษา 2554” 

        4) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2553 และภายนอกรอบสาม สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และนําเข้าท่ีประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ปีการศึกษา 2554   

          5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence, EdPEx) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  โครงการนําร่องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  และโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (Fast Track)  

            6) การแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน  และจัดประชุมคณะทํางานย่อย  

           7) การจัดตั้งคณะทํางานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พร้อมท้ังจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอ ต่อ สกอ.  

        8)  มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน และสํานัก
วิชา) ปีการศึกษา 2554 ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เม่ือวันท่ี 15 ถึง 17 
สิงหาคม 2555  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาฯ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  นําเสนอสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2555  และสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555 ผลการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยทุก
องค์ประกอบ เท่ากับ 4.43 (ระดับ ด)ี สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี ้
      1) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการประเมินในระดับ “ต้องปรับปรุง” และ “พอใช้” ท้ังนี้ เพ่ือให้ 
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ในระดับ “ด”ี หรือ “ดีมาก” ในปีการศึกษาต่อไป 
      2) กรรมการ มีข้อสังเกตว่า หากดูผลการประเมินระดับสํานักวิชาในบาง
องค์ประกอบ เช่น การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น  พบว่า มีหลายสํานักวิชาท่ีได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 5.00 
แต่ผลการประเมินภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งทราบว่า ในการคํานวณไม่ได้    
มีการนําเอาคะแนนของทุกสํานักวิชา มาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย แต่มีการแยกประเมิน
ระหว่างระดับมหาวิทยาลัยและระดับสํานักวิชา อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วผลการประเมินในระดับสํานักวิชา
หรือหน่วยงานย่อยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 
      3) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากข้ึน มหาวิทยาลัยควร
นําเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 ไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีท่ีผ่าน
มา และกรณีท่ีมีตัวบ่งชี้ใด หรือสํานักวิชา/หน่วยงานใดได้คะแนนลดลงจากเดิม ขอให้นําไปเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้ผลักดันและติดตามประเมินผลให้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นบรรลุผลสําเร็จในปีต่อไป 
 

      คณะกรรมการ ฯ  มีความเห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาคบังคับของ
ทุกมหาวิทยาลัยมีท้ังแบบภายในและภายนอก การประกันคุณภาพภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ทําทุกปีเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ทําทุก 5 ปีเพ่ือจัดลําดับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2554 เม่ือวันท่ี 15 ถึง 17 สิงหาคม 2555  และในครั้งนี้ต้องรวมประเมินตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วย ผลจากการประเมินฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผ่านการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในระดับดี (4.43) แตกต่างจากการประเมินตนเอง    
ว่า ดีมาก (4.53) 
 

จุดแข็ง 
                   1)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากสํานักวิชาต่าง ๆ 
                      2)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนําโปรแกรม CHE QA Online ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาใช้ เ พ่ือรวบรวมและส่งข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

โอกาสพัฒนา 
          1)  แต่ละสํานักวิชาสามารถทําคะแนนคุณภาพได้แตกต่างกันค่อนข้างมาก 
3.40-4.49  จากคะแนนรวมเฉลีย่ของ 11 สํานักวิชา  คือ 4.07  มี 5 สํานักวิชาท่ีมีคะแนนรวมต่ํากว่าเฉลี่ย 
5 สํานักวิชา โดยเฉพาะสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้คะแนนรวมในระดับพอใช้ (3.40) ซึ่งควร
วิเคราะห์หาสาเหตุหลัก และดําเนินกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การประชุม
เสนอผลงานก่อนรับการตรวจประเมิน (Pre assessment) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดลับจากสํานักวิชาท่ีได้
คะแนนสูง  เป็นต้น 
         2)  การวิจัยเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นจุดอ่อนของหลายสํานักวิชา เช่น
แพทยศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  เภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ฯ  และการบริการวิชาการแก่สังคม 
เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นจุดอ่อนของหลายสํานักวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการเกษตร 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  การจัดกิจกรรมเสริมตามข้อ 1) จะช่วยให้สํานักวิชาเหล่านี้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพ
มากข้ึน ซึ่งทําให้สามารถเตรียมการได้พร้อมข้ึน 
        3)  ควรเพ่ิมความเข้มข้นของการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพให้แก่
สํานักวิชาต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพ่ือให้สํานักวิชาเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับการปรับเปลี่ยนของเกณฑ์
ประกันคุณภาพจาก สกอ. 

       4)  ผู้มีอํานาจตัดสินใจและสั่งการ ควรผลักดันให้สํานักวิชาดําเนินการแก้ไข
ตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ เนื่องจากพบว่า คณะผู้ตรวจประเมินเสนอได้แนะซ้ําในเรื่องเดิมๆ 
เนื่องจากสํานักวิชายังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขเรื่องนั้น ๆ 
 

    ข้อเสนอแนะ 
       เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาคบังคับ ผู้กํากับดูแลเรื่องนี้
ควรดําเนินการอย่างจริงจัง สํานักวิชาใดไม่ผ่านเพียงสํานักวิชาเดียว จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ผ่าน
การประเมินด้วย 

 
 



๗๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

1.3  ความเป็นสากล   
   1.3.1 แนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณส์ู่สากล (Internationalized 

university) 
            การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากลเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกภาค
ส่วนรวมท้ังนักศึกษา/พนักงานทุกคนท่ีต้องร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ เป็นกระบวนการ
ท่ีต้องใช้เวลานาน ท้ังนี้ จะส่งผลกระทบต่อทุกหลักสูตรและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาสู่สากล
จําเป็นต้องมีความร่วมมือท่ีดีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท้ังในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งมีผู้ให้
คําจํากัดความของมหาวิทยาลัยท่ีก้าวสู่สากล ว่า จะต้องมีจํานวนนักศึกษานานาชาติพอสมควร มีอาจารย์และ
นักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ มีหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนจากนานาชาติ มีนักศึกษาไป
เรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมากพอควร  ดังนั้น การก้าวสู่สากลเป็นแนวทางหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เลือกเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นการสนองตอบอิทธิพลของการท่ีโลกไร้พรมแดน
และกลายเป็นหนึ่งเดียว (Globalization) และเกิดผลกระทบด้านการแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
       ในกรอบความรับผิดชอบของส่วนวิเทศสัมพันธ์ กระบวนการขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากลมุ่งเน้นความสําเร็จภายใต้คําสําคัญ 3 คําหลัก คือ NETWORKING, STUDENT 
MOBILITY และ EDUCATION OF THE GLOBAL CHARACTER  หมายถึง  

     1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง       
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการด้านต่าง ๆ  

           2) การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาในรูปแบบ    
ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตท่ีมีทัศนะและความสามารถสากล (ยกเว้นด้านวิจัยและสหกิจ
ศึกษา)  โดยกิจกรรมของส่วนวิเทศสัมพันธ์เน้นการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ เช่น การสัมมนาในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น และในส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ังรับเข้า (In-bound) และส่งออก (Out-
bound) จะเน้นการเข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน  

        3) การจัดกิจกรรมพิเศษท่ีช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนในส่วนท่ีเป็น
ทักษะความเป็นผู้นํา และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลของศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีทุกมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ 

     4) การเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ภาษา
สําคัญของ ASEAN และสังคมโลก โดยจะเน้น Communicative English Ability ซึ่งต้องมีทักษะโดดเด่น    
ในการนําเสนอ (Presentation Skill) การอภิปราย (Discussion Skill) และการโต้วาที (Debating Skill)  

 

           1.3.2 เป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล  คือ (1) 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็น “อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน” (2) เพ่ือช่วยให้
มหาวิทยาลัยสนองตอบความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  (3) เพ่ือให้โอกาส
แก่นักศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาความสามารถสากลในการดําเนินชีวิตในอนาคต และ (4) 
เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักวิชาการในสาขาเดียวกัน/ใกล้เคียงในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศโดยทํากิจกรรมร่วมกัน 

 

   1.3.3 การสร้างเครือข่าย (Networking) จะจัดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) การ
สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้าน



๗๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

วิชาการด้านต่าง ๆ ท้ังในรูปแบบการเจรจาความร่วมมือท่ีมหาวิทยาลัยเป้าหมายและท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(2) การต้อนรับคณะท่ีมาเยี่ยมเยือน และ (3) การทํา MOUs โดยเน้นการทํากิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 

 

    1.3.4 กิจกรรมท่ีเน้น STUDENT MOBILITY  จะจัดมีในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น 
      1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบ One-term Abroad หรือ In-country 
Program กล่าวคือ Outbound โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีความสอดคล้องกัน และสามารถเข้าระบบ Credit Transfer  และ Inbound มี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบ One-term Abroad หรือ In-country Program โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีมีความสอดคล้องกัน และสามารถเข้าระบบ Credit Transfer แต่ไม่
เป็นท่ีนิยมของมหาวิทยาลัยต่างชาต ิ
       2) ก า รแลก เปลี่ ย นนั ก ศึ กษาแบบ เลื อก เ รี ยนบา ง ร ายวิ ช า  เ ช่ น 
Independent Study ซึ่งเม่ือลงทะเบียนแล้วนักศึกษาจะมี Supervisor ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 
One-to-One และใช้ภาษาอังกฤษในการสอน เป็นท่ีนิยมของนักศึกษาต่างชาติท้ังท่ีมี MOU และไม่มีกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
      3) การจัดเดินทางทัศนะศึกษาระหว่างประเทศท้ัง In-bound and Out-
bound Groups ในกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา ท่ีผ่านมามีหลายคณะ แต่กิจกรรมท่ีได้ Priority คือ การจัด
กิจกรรมเชิงวิชาการท่ีเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างชัดเจนหรือมีผลงานเชิงวิชาการเป็นเป้าหมายหลัก 
     4) รูปแบบท่ีจัดคือเป็น Short Courses ท่ีบูรณาการเนื้อหาจากหลากหลาย
สาขาและมี Field Trips ผสมผสาน โดยจะร่วมจัดกับคู่มหาวิทยาลัยและมีนักศึกษาจากสองมหาวิทยาลัย  
      5) รูปแบบท่ีจะเริ่มวางแผนจัดทําคือ Virtual Mobility ซึ่งอาจจะเป็น
รูปแบบท่ีใช้กันมากในอนาคต คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconferencing มีการเชิญอาจารย์ชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศเป็นอาจารย์พิเศษ 

        1.3.5 กิจกรรมท่ีเน้น STAFF MOBILITY ได้แก่ (1) The Visiting Professor 
Project เป็นโครงการท่ีจัดให้ผู้บริหารหลักสูตรเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีมีความสามารถมาสอนหรือ
ทํางานวิชาการ/วิจัยเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง (2) การจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกันในรูป Seminar 
หรือ Conference  และ (3) การเจรจาเชิงวิชาการอาจมีการจัดเดินทางไปเจรจากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพ่ือตกลงในรูปแบบและเนื้อหากิจกรรมท่ีจะจัดทําร่วมกัน 
   1.3.6 กิจกรรมท่ีเน้น EDUCATION OF THE CHARACTER และการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  The ASEAN Discovery Camp ท่ีจะจัดร่วมกับ UPM    ค่าย Leadership and 
Soft Skill Enhancement Camp ท่ีจะจัดร่วมกับ UniMAP  การจัดการสอน TOEFL iBT เป็นต้น 
 

คณะกรรมการ ฯ มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้   
      1) กระบวนการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากลนั้น 
นอกจากจะมีแผนงาน/กรอบแนวทางของส่วนวิเทศสัมพันธ์แล้ว จะต้องมีแผนงาน/กรอบแนวทางในระดับ
สํานักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดแผนงาน ทิศทาง และตัวชี้วัด  
ท่ีชัดเจนในการเข้าสู่ “ความเป็นสากล” ในระยะ 4 ถึง 5 ปีข้างหน้า เพ่ือจะได้ดําเนินการตามแผนงานดังกล่าว 
และสามารถติดตามผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงนําไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้   
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      2) สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรตะหนัก ให้ความสําคัญ และเร่งรัด
ดําเนินการเป็นพิเศษ ในระยะนี้ คือ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 

 

1.4  โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
“อาศรมยาวลัยลักษณ์” 

 โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2554  
เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นในเขตเมืองนครศรีธรรมราช และได้ว่าจ้างเภสัชกรเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําทําหน้าท่ี  
เป็นผู้จัดการ เพ่ือรองรับการประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ โดยสภา      
เภสัชกรรม  และได้ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555   
โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ (1) เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาสาขา
อ่ืน เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และเกิดทักษะด้านวิชาชีพ  ได้สัมผัสบรรยากาศ และสถานการณ์จริง     
ท่ีเกิดข้ึนภายในร้านยา ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และเข้าใจบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรโดยเฉพาะ
เภสัชกรชุมชน  (2) ให้บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับ
บริการ โดยคัดเลือกสินค้าท่ีได้มาตรฐานในการผลิต มีชื่อ ท่ีอยู่ของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายท่ีชัดเจน เชื่อถือได้ และ
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน  (3) ให้บริการคําปรึกษาปัญหาด้านการใช้ยาและ
สุขภาพ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของอาศรมยาฯ ท่ีมีผู้มารับบริการขอคําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณาจารย์
เภสัชกรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หมุนเวียนกันมาให้บริการคําปรึกษาปัญหาด้านการใช้ยาและสุขภาพ และ 
(4) เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารเรื่องยา โรค และสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน เนื่องจากอาศรมยาฯ เป็น
หน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชนและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังเป็นร้านยาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยาก โดยเฉพาะเม่ือเกิดโรคระบาด 
หรือโรคเก่ียวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 

    จุดแข็ง 
1) มีเภสัชกรประจําทํางานท่ีนี่เพียงแห่งเดียว สามารถทุ่มเทให้ได้เต็มท่ี 

         2) มีการดําเนินโครงการอ่ืน ๆ นอกเหนือภารกิจหลักท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน เช่น อาศรมยาสัญจร ผลิตสปอร์ตวิทยุ มอบตู้ยาให้นักเรียน คัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง  เป็นต้น 

      3) เป็นสถานท่ีแห่งแรกในเมืองนครศรีธรรมราชท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งสามารถขยายผลทางด้านภาพลักษณ์ให้แก่ มวล. สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

     4) มีเครื่องมือทันสมัยจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น 
ศูนย์ BABE (Bio Availability and Bio Equivalent) ศูนย์วิทยาการสุขภาพ (Pharmaceutical Equivalent) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและเครื่องสําอาง  (Drug and Cosmetic Research Center) รองรับการวิจัยและ
พัฒนาด้านพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสาร  รวมท้ังรองรับ Clinical Research  ในอนาคตเม่ือมีผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว 
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     โอกาสพัฒนา 
      1) ควรดําเนินการหารายได้จากการจําหน่ายยาและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดภาวะ
ขาดทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโครงการนี ้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการทางการตลาด เป็นต้น 
         2) ควรดําเนินการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ท่ีทํานอกเหนือภารกิจหลัก 
โดยการตั้งตัวชี้วัดท่ีสะท้อนความสําเร็จท่ีแท้จริงของโครงการ เช่น ขณะนี้แม้จะมีสปอร์ตวิทยุจํานวนมาก   
(252 บทความ) เพ่ือออกอากาศในรายการวิทยุท่ีต้องเสียค่าซื้อเวลามา (2,000 บาท/ เดือน) แต่ยังไม่มีการ
ประเมินความสําเร็จของการออกสปอร์ตเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม 
      3) Website ท่ีมีอยู่ในขณะนี้ ควรนํามาเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของอาศรมยาฯ หรือเป็นแหล่งให้ข้อมูลยาหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจําหน่ายโดยไม่ต้องมาท่ีร้านยา 
สนับสนุนการหารายได้ นอกเหนือจากเพ่ือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเท่านัน้  
      4) สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ มาช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการนอกจาก Website เช่น Facebook, LINE, QR code เป็นต้น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
ความทันสมัยให้แก่อาศรมยาฯ อีกทางหนึ่งด้วย 
 

     ข้อเสนอแนะ 
                  ในขณะท่ีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังประสบ
ปัญหาเรื่องการจัดสร้าง  และแพทย์ท่ีเตรียมการไว้กําลังจะกลับมาแต่ไม่มีภาระงานรองรับวิชาท่ีเรียนมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรขยายอาศรมยาฯ เป็นอาศรมสุขภาพ กล่าวคือ พัฒนาให้เป็น Extended OPD 
ของโรงพยาบาล เป็นคลินิกท่ีสามารถรักษาผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง ให้น้ําเกลือ ทําผ่าตัดเล็กได้ รวมท้ัง Extend 
กายภาพบําบัดออกมา รองรับผู้ป่วยท่ีต้องการกายภาพบําบัดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง หรือเทคโนโลยี
ชั้นสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่วยดูแลสุขภาพชุมชนได้
กว้างขวางข้ึนแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้อาศรมยาฯ และเพ่ิมตําแหน่งงานรองรับบุคลากรทางการแพทย ์   
อีกอย่างน้อย 3 สาขา คือ แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด และท่ีสําคัญคือจะใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการน้อยกว่าโรงพยาบาลมาก 

 

2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ    

คณะกรรมการ ฯ ได้รวบรวมประเด็นมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากฝ่าย
เลขานุการสภา ฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภา ฯ ทุกคณะ โดยเลือกประเด็นท่ีมีความสําคัญ
ในเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งสภา ฯ และคณะกรรมการประจําสภา ฯ   
แต่ละคณะได้ให้ไว้ในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 27 ประเด็น และท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 
จํานวน ๒4 ประเด็น  และติดตามผลว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

จากการติดตาม ในปีงบประมาณ 2555  ซึ่ ง มีจํานวนท้ังสิ้น 27 ประเด็น  พบว่า 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว จํานวน 17 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 
62.93  และอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน 10 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 37.07 

สําหรับท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 จํานวน 24 ประเด็น พบว่า มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย จํานวน 23 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 95.83  มีเพียงประเด็นเดียวท่ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ  
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รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มีดังนี ้
 

2.1  ปีงบประมาณ 2555 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ได้ดําเนินการแล้วตามมติ 
ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

 

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ร้อยละท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

สภามหาวิทยาลัย 8 5 3 62.50 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 4 3 1 75.00 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 11 5 6 45.45 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

2 2 0 100.00 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. 2 2 0 100.00 
รวม 27 17 10 62.93 

 

คณะกรรมการ ฯ พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ และ/หรือกําลังดําเนินการตามมต ิ
ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ดังนี ้

 

2.1.1  สภามหาวิทยาลัย 
1)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน  5 ประเด็น  ได้แก่   

1.1) งบการเงินประจําปีงบประมาณ 2554 สภาฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1.1.1) ขอให้นําตัวชี้วัดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไป

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้วยกัน : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ขยายผลไปยัง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทุกแห่ง  ผ่านคณะทํางานด้านการเงินและงบประมาณ ของท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือหาตัวชี้วัดต่าง ๆ ร่วมกัน แต่ยังไม่สําเร็จเนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมี
นโยบาย/แนวทางในการบันทึกบัญชีต่างกัน  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังสนใจประเด็นนี้
ร่วมกัน นอกจากนี้สถาบันคลังสมองของชาติสนใจท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเพ่ือจัดทํา University 
Finance Benchmarking โดยมีเป้าหมายท่ีจะทําให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับทราบสถานะทางการเงินของ
ตนเอง และสามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน โดยได้เชิญมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เข้าร่วม ขณะนี้ผลการวิเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จ 
        ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาโปรแกรม
ตัวชี้วัดทางการเงินในลักษณะ Benchmark ซึ่งได้พัฒนาข้ึนเนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องการท่ีจะวัดผล
การดําเนินงานด้านการเงินของตนเอง และเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย ซึ่งในเรื่องนี้มหาวิทยาลัย    
ต่าง ๆ ได้พูดคุยร่วมกันหลายครั้งแต่ยังไม่สําเร็จ ดังนั้น หากจะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเปรียบ
เทียบเคียงกันได้จริง จําเป็นต้องพัฒนาเป็น Software ข้ึนมา จุดลงตัวจึงอยู่ท่ีว่าถ้าสร้างโปรแกรมข้ึนมาแล้ว
ผู้ใช้เพียงแค่ป้อนข้อมูลเพียง 7 ถึง 8 ตัว โดยนํามาจากงบการเงินเข้าไปในโปรแกรมและใช้งานได้ง่าย จะทําให้
ทุกมหาวิทยาลัยสนใจ   ซึ่งผลจากการ Demo และ Workshop แล้วทุกมหาวิทยาลัยตกลงร่วมกันท่ีจะป้อน
ข้อมูลทุกเดือน เพราะทุกมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน 

1.1.2) ตัวชี้วัดสําคัญท่ีจะนําไปสู่การเปรียบเทียบ/จัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา และไดน้ําไปหาประโยชน์แล้วมากน้อยเพียงใด : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยโดยโครงการ



๗๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นําเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
แล้ว  

1.1.3) มหาวิทยาลัยควรประมาณการค่าใช้จ่าย และรายได้ 
ระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งควรระมัดระวังเนื่องจากมีแนวโน้มสูงข้ึนในอัตราท่ีเร็ว
มาก ท้ังนี้ เพ่ือจะได้วางยุทธศาสตร์ด้านการเงินต่อไป : ประเด็นนี้ผู้บริหารระดับสูงกําลังพิจารณาดําเนินการ
เนื่องจากเก่ียวข้องเชิงนโยบายและแผนงานเพ่ือให้เกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ท่ีเหมาะสม และนโยบายในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ หรือเพ่ิมรายได้  

     1.2) เรื่องงบประมาณประจําปี 2555  มีข้อเสนอแนะ คือ (1) การนํา
เงินสะสมบางส่วนมาจัดสรรเป็นรายจ่ายแสดงว่าอาจมีปัญหาบางอย่างเกิดข้ึน และงบประมาณรายจ่ายในปี 
2555 สูงกว่าปี 2554 จํานวนมากโดยเฉพาะงบดําเนินการท้ัง ๆ ท่ีผลผลิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก จึงควรปรับงบประมาณรายจ่ายลงเพ่ือให้สมดุลกับประมาณการรายรับ (2) หากเห็นว่า งบประมาณ
รายจ่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นผลมาจากการขยายตัวของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ขอให้แยกงบประมาณในส่วนนั้น
ออกจากงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากนั้นดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ ว่า
ยังเพ่ิมสูงข้ึนหรือไม่อย่างไร ซึ่งฝ่ายบริหารได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณประจําปี 2556 
       1.3) แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2555 ถึง        
พ.ศ. 2558  มีข้อเสนอแนะ เช่น (1) นโยบาย/แผนการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอมีจํานวนมากและหลาย
ด้านซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลได้ท้ังหมดภายในเวลา ๔ ปี ควรกําหนดกรอบแผนนโยบายให้กระชับ
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยการปรับพันธกิจด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จัดลําดับความสําคัญ และกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการในแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน (2) ขอให้ดําเนินการ   
ในเรื่อง “เมืองมหาวิทยาลัย” ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        
(3) เพ่ือให้นโยบายและกลยุทธ์ของอธิการบดีบรรลุผลตามท่ีกําหนด ควรมีกลไกในการบริหารจัดการ เช่น ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร การวางแผนทางด้านทรัพยากร  โดยเฉพาะทางด้านการเงิน  การกระจายอํานาจและพัฒนา
ผู้บริหารระดับล่าง การกําหนดตัวชี้วัดท่ีกระชับ ตรงประเด็นสามารถวัดผลสําเร็จของยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้  เป็นต้น 
: ประเด็นนีอ้ธิการบดีได้นําเอาข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และใช้
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2556 เสนอนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาแล้ว                               
       1.4) โครงการจัดตั้งคลินิคกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :  
ภายหลังจากท่ีสภาฯ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคลินิคกายภาพบําบัดแล้ว  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านต่าง ๆ ได้แก่  
(1) นําประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชาฯ (ฉบับท่ี 6) ไปตีพิมพ์ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555  (2) อนุมัติอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว 
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบําบัด) และตําแหน่งพนักงาน
ธุรการ  (3) อนุมัติให้ดําเนินการเปิด “คลินิคกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งตั้งประจําอยู่ท่ีอาคาร
วิจัยวิทยาการสุขภาพ (4) อยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนดเป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล และ (5) 
ดําเนินการในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้กําหนดไว้ในเอกสารโครงการจัดตั้งคลินิคกายภาพบําบัดฯ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้
        1.5) การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
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1.5.1) เนื่องจากสภาวิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้ามาควบคุมหลักสูตรมาก
ข้ึนจึงห่วงใยหลักสูตรแพทยศาสตร์เพราะจะมีการเรียนทางวิชาชีพด้านแพทย์น้อย แต่จะเรียนวิชาท่ัวไปและ
วิชาอ่ืน ๆ มาก เพ่ือมุ่งสนองตอบต่อชุมชน ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาในการสอบเพ่ือขอประกาศนียบัตรวิชาชีพ : 
ประเด็นนี้ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้นําข้อห่วงใยดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการแล้ว 
         1.5.2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ซึ่งจะต้องมีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น จําเป็นมีหลักสูตรกลางทางด้านการวิจัยในมนุษย์และ
สัตว์เพราะบุคคลใดต้องการตีพิมพ์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวก่อน  : 
ประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือทําหน้าท่ีตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การศึกษาและทดลองในมนุษย์ ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย โดยสอดคล้อง
กับปฏิญญาเฮลซิงกิ และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาฯ พ.ศ. 2554 
        1.5.3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับปรุงหลักสูตรและสะท้อน
ถึงความเป็นสหกิจศึกษาท่ีเข้มแข็งและเด่นชัดกว่าท่ีอ่ืน ดังนั้น หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงไปยังสหกิจ
ศึกษานานาชาติเน้นพ้ืนท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน และกําหนดประเทศเป้าหมายเฉพาะบางประเทศท่ีมีหลักสูตร
สหกิจศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้เอ้ือต่อสหกิจศึกษานานาชาติมากข้ึน  หากมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ซึ่งทําได้ดีอยู่แล้วในเรื่องสหกิจศึกษาท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานแล้วขยายผลไป
ยังอาเซียนและนานาชาติจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีได้จัดทําไว้แล้ว ท้ังนี้ ควรพัฒนาท้ัง
นักศึกษาและอาจารย์ด้วย การสหกิจศึกษาควบคู่กันไป นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษา
นานาชาติท้ังในต่างประเทศ และการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากอาจจะเป็นทางออก
หนึ่งในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา และขอให้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย คือ นักศึกษา 
และบริษัท/ผู้ประกอบการ : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการดําเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ดังนี้  
               - มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยได้
ดําเนินการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทยอย่างครบถ้วน 
           - ในทุกปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าพบสถานประกอบการ    
ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันใน
การจัดการศึกษา  ในระบบสหกิจศึกษา รวมถึงเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ในด้านอ่ืน ๆ                 
                    - ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน ให้เป็นแม่ข่ายด้านสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนบน โดยมีสํานักงาน
ประสานเครือข่ายอยู่ท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
       2)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน  3 ประเด็น  ได้แก่ 

2.1)  การให้ผู้เกษียณอายุตําแหน่งอาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ      
สภาฯ ขอให้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบ ฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น อาจารย์ท่ีจะขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการได้จะต้องเป็นอาจารย์ท่ีเกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น หรือจะรวมถึง
อาจารย์ท่ีเกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย  ผลงานท่ีจะนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการควรเป็น
ผลงานท่ีได้จัดทําข้ึนในขณะท่ีเป็นอาจารย์ใน มวล.เท่านั้น การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีผู้เกษียณต่ออายุอยู่  เป็นต้น :  ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา
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รายละเอียดเพ่ือจัดทําหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
           2.2) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  : สภาฯ ขอให้เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ และการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา แล้วสามารถโอนหน่วยกิตมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2) กําหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องสหกิจศึกษาเป็นอีกหมวดหนึ่งให้ชัดเจน (3) กําหนดหลักเกณฑ์รองรับหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้าตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ มีวิชา
จํานวนหนึ่งท่ีมีลักษณะท่ีก้าวหน้ากว่าวิชาปกติ เริ่มมีการวิจัยแต่ไม่ถึงระดับวิทยานิพนธ์ และเปิดให้เรียนสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีได้  :  ประเด็นนี้สภาวิชาการ และศูนย์บริการการศึกษาได้นําข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป        
                                 2.3) อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรต”ิ :  สภาฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
         2.3.1) ตามแผนแม่บทการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กําหนดให้พ้ืนท่ี 9,000 ไร่ เป็นอุทยานการศึกษา และเป็น “เมืองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ 
สนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอก  ดังนั้น มวล.ควรพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดระบบการบริหารจัดการ
อุทยาน และเมืองมหาวิทยาลัยในภาพรวม ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปได ้
           2.3.2) การจดัตั้งอุทยานต่าง ๆ ของหน่วยงานโดยท่ัวไป ส่วนใหญ่
จะเป็นท่ีรู้จักและมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมในระยะเริ่มแรกเท่านั้น  ดังนั้น อุทยานฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะ
มีความยั่งยืนได้จะต้องมีนโยบาย แผนงาน ระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน และ
เชื่อมโยงอุทยานกับงานด้านวิชาการของสํานักวิชา ศูนย์/สถาบัน และบูรณาการร่วมกันท้ัง 4 พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีมีชีวิตชีวาให้เกิดข้ึนในอุทยานอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ หากปล่อยให้โครงการ
อุทยานฯ ดําเนินการเองตามลําพังจะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
           2.3.3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรพิจารณากําหนดให้ชัดเจนว่า 
โครงการอุทยานต่าง ๆ มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับใด และอาจพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี 1 คน 
รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของอุทยานฯ เป็นการเฉพาะ รวมถึงอาจมีการจัดตั้งระบบกองทุนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือจะได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของอุทยานฯ ต่อไป 
           2.3.4 ควรพิจารณาทบทวนเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท้ังระบบ รวมถึงพันธุ์ไม้ ผลิตผลต่างๆ และความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย 
    ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยได้นําเอาข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานในส่วนของอุทยานการศึกษาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ เช่น การทบทวนเรื่อง
การจัดระบบการบริหารจัดการ  การกําหนดนโยบาย/แผนงาน/งบประมาณท่ีชัดเจน  การเชื่อมโยงและบูรณา
การกับงานด้านวิชาการของสํานักวิชา ศูนย/์สถาบัน  การจดัระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

 

2.1.2  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
1)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน  3 ประเด็น  ได้แก่ 

1.1) ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) 
มีข้อเสนอแนะให้ศึกษารายละเอียดเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานปฏิบัติการฯ เพ่ิมเติมในหลาย
ประเด็น เพ่ือความชัดเจนว่ากรณีนี้ตามกฎหมายแล้วจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่  โดยศึกษาสถาบันอ่ืน ๆ 
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ท่ีได้เปิดสถานปฏิบัติการฯ ว่ามีการดําเนินการอย่างไร หากสถาบันนั้น ๆ ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เขาได้รับการยกเว้นเพราะเหตุใด : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้หารือท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว ท่ีประชุมมีมติขอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่องค์กรหารายได้ หากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมอาจกระทบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนจ่ายภาษีดังกล่าว              
             1.2) การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ  มีข้อเสนอแนะ คือ (1) การเปิดหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ไม่ได้มุ่งแสวงหากําไร จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/มีประสบการณ์การทําวิจัยเพ่ือดูแลและให้คําแนะนํา
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดในสัดส่วนและจํานวนท่ีเหมาะสม และ (2) ขอให้ทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ลักษณะโครงการวิสาหกิจโดยให้เปลี่ยนเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรแบบพิเศษแทน เนื่องจากการบริหาร
จัดการในลักษณะโครงการวิสาหกิจอาจทําให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถูกมองว่าเป็นการสอนเพ่ือแสวงหาผล
กําไร : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ     
2 หลักสูตรนี้แล้วเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2555 และนําข้อเสนอแนะตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ไว้ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้ว    
                  1.3) งบประมาณประจําปี 2555  มีข้อเสนอแนะ คือ (1) เนื่องจาก
รายได้จากการขายสินค้าและบริการมีน้อยมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรเน้นและเร่งรัดให้โครงการท่ีบริหาร
จัดการในลักษณะวิสาหกิจ บริหารจัดการให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมท้ังนําผลงานวิจัยท่ีสําเร็จแล้วมาต่อยอดเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และได้รับผลตอบแทน  ดังนั้น  ควรจัดทําแผนรายรับ/รายจ่ายในระยะ 5 ถึง 10 ปี ท้ังนี้ 
เพ่ือจะทําให้เห็นภาพและใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาต่อไป  และ (2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรกําหนด  
ทิศทางด้านการวิจัยให้ชัดเจน เน้นหนักให้ถูกต้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวให้ทัน
โลก และให้โลกตามเราในเรื่องท่ีเรามีความรู้ความชํานาญ และเรื่องท่ีอยู่ในถ่ิน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไปสู่สังคมภายนอก และเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนในเรื่องต่างๆ  : ประเด็นนี้ ผู้บริหารได้นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องบ้างแล้ว เช่น ฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมเติม (ปาล์ม
น้ํามัน มะพร้าว กระถินเทพา และจําปาทอง) และกําลังจัดทําแผนระยะยาว โดยมีโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ
แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ํามัน  โครงการผลิตน้ําดื่ม  โครงการตั้ง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  เป็นต้น 

2)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน  1 ประเด็น  ได้แก่ 
- งบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสรุป

รายงานทางการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
           (1) การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ข้อมูลตัวเลขจากงบการเงิน      
ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสนอเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม แต่หากได้วิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละด้านท่ีชัดเจนข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านงบการเงินและ
ผู้บริหารได้มากข้ึน : ในประเด็นนี้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะ  
       (2) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าเสื่อมราคาซึ่งมีจํานวนมาก โดยเฉพาะเม่ือ
เทียบกับรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยหามาได้ ซึ่งอาจแปลความได้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า มหาวิทยาลัยควรทบทวนและตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ว่า
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คุ้มค่าหรือไม่  รวมถึงลดกิจกรรมท่ีซ้ําซ้อนและไม่จําเป็น  ท้ังนี้ เพ่ือให้การวัดประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์
สะท้อนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริง  : ประเด็นนี้ ในช่วงท่ีผ่านมา และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา และอาคารสิ่งก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น      
ได้วิเคราะห์การใช้ห้องเรียนประจําปีการศึกษา 2554 พบว่ามีการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการตั้งแต่ร้อยละ 
80 ข้ึนไป และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ 
2556 ถึง 2560) รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์มูลค่า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินและการลงทุน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555 โดย
สภาฯ ขอให้เพ่ิมเติมประเด็นการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการให้เช่าทรัพย์สินด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาดําเนินการตามแนวทางท่ีสภาฯ ได้ให้ไว ้
       (3) ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน มีประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ 
เรื่องนโยบายทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถานการศึกษาของรัฐ  ไม่ควรเน้นตัวชี้วัดในเชิงเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียวเพราะจะทําให้วัตถุประสงค์หลักของการมีมหาวิทยาลัยเบี่ยงเบนไปได้  ดังนั้น ควรวัดความคุ้ม
ค่าท่ีมีต่อสังคมด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขยายบทบาทในการให้ความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นเลิศในการ
ดูแลชุมชน ภาคธุรกิจ องค์กรส่วนท้องถ่ิน และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคใต้ด้วย : ประเด็นนี้ ฝ่ายบริหาร
อยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการ  โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงกับการบริการทาง
วิชาการ และการวิจัย พิจารณาสร้างหรือกําหนดตัวชี้วัดต่อไป 
 

2.1.3  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
1)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  จํานวน  5 ประเด็น  ได้แก่ 

1.1)  เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง  มีข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น  

1.1.1) เม่ือตรวจสอบข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น  อัตราเงินเดือน
สูงสุด และอัตราค่าตอบแทนฯ ตามประกาศท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว พบว่า  เงินเดือนพนักงานสายวิชาการ
ยังสูงอยู่และแข่งขันในตลาดแรงงานได้  แต่พนักงานสายปฏิบัติการฯ ควรปรับใหม่ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาครัฐท่ีมีการปรับเงินเดือนข้ันต่ําระดับปริญญาตรี  เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยต้องพิจารณา
ท้ังระบบเนื่องจากเก่ียวข้องกับระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path) ด้วย   

1.1.2) การปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนควรพิจารณา
ในเชิงหลักการ คือ งบประมาณของหมวดเงินเดือน ไม่ควรเกินร้อยละ ๔๐ ของงบดําเนินการ 

1.1.3)  ควรวางแผนอัตรากําลังให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง
พนักงานสายวิชาการกับสายปฏิบัติการฯ และต่อจํานวนนักศึกษา เพ่ือสามารถจัดวางโครงสร้างเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม 

1.1.4) การจ่ายค่าตอบแทนควรสัมพันธ์/สอดคล้องกับระบบการ
พัฒนาและประเมินสมรรถนะ (Competency) พนักงาน  และค่าตอบแทนอาจจะเป็นรูปของตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน หรือจัดระบบสวัสดิการ หรือจัดระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมก็ได้เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงาน 

     ในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้สํารวจข้อมูลเปรียบเทียบอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้น และเงินเดือนสูงสุด  รวมท้ังเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันอ่ืน เพ่ือใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ประกอบกับติดตามเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการท่ีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2555  เป็นต้นไป และเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณค่าใช้จ่าย
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บุคลากรและระบบค่าตอบแทนกับการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยต่อไป          
                  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราว
เพ่ือการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2556 โดยเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราวดังกล่าวไม่ใช่เงินเดือนและไม่ถือเป็นสภาพการจ้าง ดังนั้น จึงไม่
ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามมา และขอให้เร่งดําเนินการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตาม
ระบบใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราว
ข้างตน้ 

1.2)  การทบทวนอัตราค่ารักษาพยาบาลรายการท่ีควรปรับให้เบิกได้
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้เบิกค่ารักษาพยาบาล เพ่ิมเติม 3 รายการ ได้แก่ (1) ค่าเคลือบฟลูออไรด์สําหรับ
การเบิกโรคฟันและโรคเหงือก (2) ค่าฉีดวัคซีนสร้างภูมิป้องกันโรค  และ (3) ค่ารักษาพยาบาลกรณีมีสิทธิเบิก
จากประกันชีวิตหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยขอให้เร่งดําเนินการในเรื่องสวัสดิการทางเลือกว่าควรมีรูปแบบหรือ
ลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสม  หรืออาจใช้แนวทางในการบริหารสวัสดิการโดยใช้หน่วยงานจากภายนอก หรือ
บริษัทดําเนินการ เช่น บริษัทประกันภัย เป็นต้น เพ่ือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสี่ยงต่าง ๆ กรณีท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้โดยเร็วถือเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีจะเสริมสร้าง
ขวัญและกําลังใจและเพ่ิมสมรรถนะให้กับองค์กร  และทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน : ประเด็น
นี้มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขและจัดเพ่ิมเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้
เห็นชอบแล้ว โดยออกประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 7) และ (ฉบับท่ี 
8) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 

1.3)  ระบบการลาของผู้เกษียณอายุ  คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้
เกษียณอายุ และผู้เกษียณอายุท่ีจ้างปฏิบัติงานเป็นผู้บริหาร นับอายุการปฏิบัติงานเพ่ือการลาพักผ่อน คือ (1) 
กรณีจ้างผู้เกษียณอายุจากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้นับอายุการปฏิบัติงานเพ่ือการลาพักผ่อนต่อเนื่อง
จากอายุงานเดิม (2)กรณีจ้างผู้เกษียณอายุจากภายนอก ให้นับอายุการปฏิบัติงานต่อจากสัญญาเดิม ท้ังนี้ ให ้
ผู้เกษียณอายุข้างต้นใช้หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการลาพักผ่อน  และการลาประเภทต่าง ๆ เหมือนกับพนักงาน  
โดยใหถื้อปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติมโดย
อนุโลม : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ แล้ว 

1.4) การกําหนดมาตรฐานตําแหน่ง “เจ้าหน้าท่ีอาวุโส”คณะกรรมการฯ 
ได้เห็นชอบให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตําแหน่งท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาเป็นเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ 2555 และให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือนเดิม และขอให้
มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
แล้วรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบ : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้จ้างพนักงานในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ และนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป
พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว  ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 
2555 ได้มีมติไม่อนุมัติให้จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส่วน
ส่งเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ 2556 
         1.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  คณะกรรมการฯ ได้มี
ความเห็นใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ตามข้อ 4 ของ (ร่าง) ประกาศสภาฯ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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อธิการบดี ได้กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ มีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ในสัดส่วนร้อยละ 30 นั้น เพ่ือความชัดเจนและถูกต้อง ท่ีประชุมมอบหมายให้มีการตรวจสอบ
อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย และ (2) การกําหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้อิงตามหัวข้อการประเมินผู้บริหารสถาบัน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ The Malcolm 
baldrige award เป็น 1,000 คะแนน  และมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญกับหัวข้อ “ผลลัพธ์การดําเนินงาน” : 
ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะแล้ว และเสนอคณะทํางานพัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี  รวมถึงเสนอสภาฯ ในการประชุม เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555 สภาฯ เห็นชอบ
ให้นําหลักการตามท่ีกําหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศสภาฯ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีไป
ทดลองใช้ในปีนี้ก่อน และขอให้ติดตามประเมินผลว่ามีความเหมาะสม หรือควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
แล้วนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนออกเป็นประกาศสภาฯ ต่อไป 
       สภาฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารูปแบบและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
เพ่ือจะได้ใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
 

2)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  จํานวน  6 ประเด็น  ได้แก่ 
2.1)  อัตราค่าตอบแทนการจ้างผู้เกษียณอายุ   มีข้อเสนอแนะ คือ     

(1) ควรพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างคุณค่าและความสามารถของผู้เกษียณอายุ  เพ่ือสร้างชื่อเสียงและ
คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมท้ังพิจารณาขอบเขตภาระงานท่ีจะสร้างความคุ้มค่าเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย (2) ไม่ควรกําหนดค่าตอบแทนของผู้เกษียณอายุในอัตราคงท่ี หรือหาก
จําเป็นต้องมีบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้เกษียณอายุ ก็ควรกําหนดเป็นการเฉพาะ (3) ควรกําหนดหลักเกณฑ์/แนว
ปฏิบัติในการจ้างผู้เกษียณอายุให้ชัดเจน  และควรจ้างผู้เกษียณอายุท่ีมีความจําเป็นเท่านั้น โดยขอให้วางแผน
อัตรากําลังท้ังในส่วนของการจ้างบุคลากรภายในประเทศและชาวต่างประเทศ (4) ควรจัดวางระบบการจ้างผู้
เกษียณอายุในระเบียบฉบับเดียวกัน เช่น เกณฑ์การจ้าง เกณฑ์การลา ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์
เก้ือกูล (5) ควรทําความเข้าใจกับบุคลากรให้ชัดเจนว่า การจ้างผู้เกษียณอายุมิใช่เป็นสิทธิของพนักงานแต่เป็น
ความต้องการขององค์กรและให้พิจารณาถึงคุณค่าของบุคคลท่ีจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยจะต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการจ้าง (6) ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ผู้เกษียณอายุท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  : ประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงสร้างเงินเดือน
และค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง  ทําหน้าท่ีพิจารณาทบทวนระบบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนท้ังระบบ  รวมท้ังค่าตอบแทนการจ้างผู้เกษียณอายุ และได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปใช้
เป็นแนวทางในการจ้างผู้เกษียณอายุฯ ขณะนี้กําลังจัดทําบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้เกษียณอายุ 
เป็นการเฉพาะ 

2.2) หลักการจ่ายเงินชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุ  มีข้อเสนอแนะ 
คือ (1) การจ่ายเงินชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุเป็นระบบท่ีราชการถือปฏิบัติ และมหาวิทยาลัย         
วลัยลักษณ์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งมีการจัดระบบค่าตอบแทน  รวมท้ังระบบสวัสดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูลท่ีไม่เหมือนกับราชการ  เช่น  การจ่ายเงินสะสมสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างส่งเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนให้ในอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือนพนักงาน  หลักคิดนี้น่าจะ
เป็นปรัชญาของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีกําหนดตั้งแต่ต้นท่ีมิได้กําหนดเรื่องเงินบําเหน็จบํานาญเหมือนกับ
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ราชการ (2) เพ่ือเป็นการจูงใจพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรตรวจสอบว่า ระบบสวัสดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูลท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับพนักงานในปัจจุบันมีส่วนใดบ้างท่ีต่ํากว่าหรือสูงกว่าราชการ  หากเห็น
ว่าจําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยฯ หรือเรื่องอ่ืน ๆ ควรวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และความสามารถในการจ่ายของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสําคัญ (3) ปัจจุบันสถาบันเอกชนชั้นนํานิยมใช้บริษัทประกันภัยบริหารจัดการเรื่อง
ระบบสวัสดิการ และการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือพนักงานทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขในการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีช่วยลดภาระและความเสี่ยงขององค์กรท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีมิได้มีการวางแผน   
ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเลือกแนวทางนี้ได้ตามความเหมาะสม  (4) ขอให้มหาวิทยาลัยสํารวจ
ข้อมูลระบบสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ ท้ังนี้ การ
เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูล  ควรพิจารณาในประเด็นความเหลื่อมล้ําหรือข้อขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน
สังคมและกฎหมายแรงงาน โดยเรื่องนี้สามารถปรึกษา/เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาชี้แนะแนวทางได้ตาม
ความเหมาะสม  :  ประเด็นนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่า เป็นเรื่องเชิงนโยบายจึงให้นําเรื่องนี้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจะเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2.3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการประเมินฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) รอบการประเมิน (2) การประเมินแบบ
หลายทาง (3) องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน (4) เกณฑ์การประเมิน  และ (5) การข้ึนเงินเดือนประจําปี  
โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลฯ นําข้อเสนอแนะไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป : ประเด็นนี้ มหาวิทยาลัย โดย
คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและการข้ึนเงินเดือนได้นํา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้างต้นไปพิจารณาแล้วเม่ือคณะทํางานฯ ได้มีข้อสรุปแล้วจะรายงานคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานเพ่ือวิเคราะห์สรุปนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

2.4)  การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนดํารงตําแหน่งเป็นวาระ  มีข้อเสนอแนะให้
พัฒนาวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนดํารงตําแหน่งเป็นวาระ โดยเห็นว่าตําแหน่งหัวหน้าส่วนเป็นตําแหน่งท่ีสําคัญ 
ดังนั้น ควรใช้แนวทางการสรรหาฯ เช่นเดียวกับตําแหน่งคณบดี ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้บุคลากร
ระดับหัวหน้าส่วนท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถสูง  :  ประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษา
และพัฒนาระบบโครงสร้างตําแหน่งบริหารจัดการ ทําหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบโครงสร้างตําแหน่ง  
รวมท้ังกําหนดเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตําแหน่งบริหารจัดการท่ีเป็นตําแหน่งหัวหน้าส่วน/หน่วยฯ โดยให้
เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ แล้วรายงานผลให้ 
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
         2.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและการพิจารณา
การจ้างพนักงานสายปฏิบัติการฯ   มีข้อเสนอแนะดังนี ้
       2.5.1) เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้พัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
ได้เต็มศักยภาพ ควรมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือให้พนักงานท่ีมีประสบการณ์ สอนงานและให้คําปรึกษาในการ
ทํางานแก่พนักงานใหม่ตลอดการทดลองปฏิบัติงาน 
            2.5.2) ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการหาค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ในปีท่ีผ่านมาของพนักงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจ้างในสัญญาต่อ ๆ ไป ให้มีความชัดเจน โดยไม่ควรนําผลการ
ประเมินในแต่ละปีมาหารเพ่ือหาค่าเฉลี่ยตามหลักสถิติท่ัวไป แต่ควรใช้วิธีการกําหนดเงื่อนไขว่าในแต่ละปี
พนักงานควรปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะได้รับการตอ่สัญญาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนด 
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             2.5.3) เพ่ือให้การกําหนดค่าตอบแทนพนักงานในสาขาขาดแคลน
ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ จึงควรตรวจสอบว่าในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงานกลุ่มนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่ 
อย่างไร และขอให้เร่งดําเนินการเรื่องโครงการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
ให้เสร็จโดยเร็ว 
                    2.5.4) กรณีพนักงานท่ีมีสถานภาพเป็นสัญญาจ้าง  หากมีผลการ
ปฏิบัติงานในกลุ่ม A หรือระดับดีเยี่ยม หรือดีมากสูงติดต่อกันหลายปี (อย่างน้อย 10 ถึง 15 ปี) ควรพิจารณา
เรื่องสถานภาพการจ้างให้เป็นพนักงานประจํา ซึ่งแนวทางเช่นนี้ในภาคเอกชนชั้นนําได้ถือปฏิบัติอยู่แล้ว  
         ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานและการพิจารณาการจ้างพนักงานสายปฏิบัติการฯ ตามข้อเสนอแนะ และจะเสนอคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      2.6) ระบบพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
            2.6.1) จากการกําหนดระดับตําแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยการจําแนกตาม
กลุ่มงานและตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นําเสนอนั้น ยังขาดความ
เหมาะสมเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของงานแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันและหาตัวชี้วัดค่อนข้างยาก 
ดังนั้น ในระยะแรก ควรกําหนดให้ทุกกลุ่มงานมีระดับ ในการเติบโตของตําแหน่งท่ีเท่ากันไปก่อน  
           2.6.2) ลักษณะงานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ จะต่างจากสาย
วิชาการ คือ สายวิชาการจะมุ่งเน้นการทําการสอนและการวิจัย การวิจัยนั้นจะมุ่งเน้นผลงานประเภทบทความ
วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นตัวชี้วัด  ฉะนั้นเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง
ระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ควรมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ์ได้  แต่กรณีท่ีมีงานวิจัยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นการวิจัยสถาบัน เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนางานท่ี
ปฏิบัติ ไม่ควรเน้นผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่เหมือนกับสายวิชาการเพราะไม่ได้นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยตรง 
            2.6.3) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายและมุ่งเน้นเพ่ือ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ในการกําหนดสมรรถนะหลัก ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าวด้วย 
           2.6.4) การกําหนดระยะเวลาเพ่ือก้าวสู่ระดับตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  
ตามความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ควรกําหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ
ของพนักงานด้วย ไม่ควรให้พนักงานก้าวสู่ระดับตําแหน่งสูงสุดในระยะเวลาท่ีเร็วจนเกินไป  
           2.6.5) ในข้ันตอนและวิธีการกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้ง   
ควรจําแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ และกําหนดค่าตอบแทนของตําแหน่งนั้น ๆ ไว้ด้วย 
            2.6.6) การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
สายปฏิบัติการฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนดไว้เป็นการเติบโตเฉพาะในแนวดิ่งเท่านั้น มหาวิทยาลัย
ควรกําหนดให้มีเส้นทางความเติบโตในแนวนอนไว้ด้วย เพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตข้ามสายงานได ้                
         ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้นํา (ร่าง) ระบบพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา      
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มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งหลังสุดเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมเสนอแนะให้ไปพิจารณาปรับแก้ไข
รายละเอียดเพ่ิมเติม และจัดประชุมชี้แจงระบบความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ให้
ผู้บริหารและพนักงานทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว รวมถึงรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 หลังจากนัน้ได้นําข้อมูลท่ีเก่ียวข้องลงในเว็บไซต์ของส่วนการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการฯ และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
  

2.1.4  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว ท้ัง 2 ประเด็น  ได้แก่ 
   1) การติดตามเรื่อง/ข้อมูลเก่ียวกับคดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีอยู่

ระหว่างดําเนินการ  มีข้อเสนอแนะ  คือ (1) ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สอบทานข้อมูลกรณีท่ีผู้บริหาร/พนักงานมี
พฤติการณ์อันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือใช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบอันเป็นผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ได้รับความเสียหาย รวมถึงสอบทานความคืบหน้าในการดําเนินการในทางกฎหมาย และข้อร้องเรียน/         
ข้อทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง และ (2) ควร
จัดกลุ่มของเรื่อง/คดีให้เหมาะสมและสะดวกในการสืบค้นข้อมูล : ประเด็นนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้งาน    
นิติการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องรายงานข้อมูล/ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ เป็น
ประจําทุกเดือน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีท่ีผู้บริหาร/พนักงานมีพฤติการณ์อันส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือใช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบฯ  (2) การดําเนินการในทางกฎหมาย และข้อร้องเรียน/ข้อทักท้วงจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังขอให้งานนิติการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปใช้ในการพิจารณาจัด
กลุ่มของเรื่อง/คดีเพ่ือให้เหมาะสม และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งขณะนี้ได้ปรับรูปแบบการรายงาน ไปใน
ระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ได้เสนอแนะว่าสามารถแบ่งกลุ่มคดีต่าง ๆ ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เรื่องเก่ียวกับบุคคล  
ท่ีดิน และการทุจริต ซึ่งบางเรื่องอาจใช้วิธีการในการพูดคุยหารือเพ่ือให้คดีดังกล่าวจบลง อาจจะให้ประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 

2) การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ทราบว่า ยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก เช่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน       
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ได้จัดอบรมใหกั้บคณะทํางานและผู้บริหาร ได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงตามพันธกิจยุทธศาสตร์ เป็นต้น  แต่ยังไม่ได้กําหนดแผนงานและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน คณะกรรมการฯ  
มีข้อเสนอแนะว่าการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่คณะทํางานและผู้บริหารอาจมีความจําเป็นในระยะเริ่มแรก   
แต่สิ่งท่ีจําเป็นและสําคัญท่ีสุด คือ การทํา Workshop ร่วมกันเพ่ือจัดทํา “Preventive Risk” ควรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ มานําเสนอแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะทํางาน ผู้บริหาร 
และหน่วยงาน  หากเข้าใจหลักการ/แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็สามารถดําเนินการในเรื่องนี้ไปก่อน
ได้โดยไม่จําเป็นต้องรอ Riskในด้านต่างๆ จากระดับมหาวิทยาลัย  : ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

   2.1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักด้านการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยชุดใหม่ 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ทีมบริหารและหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  และส่วนแผนงานทําหน้าท่ีฝ่าย
เลขานุการ เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีบูรณาการระบบควบคุมภายใน
เข้าด้วยกัน และใช้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นตัวตั้ง 



๘๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

  2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง ในพันธกิจยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเป็นสากล  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานระดับสํานัก
วิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วน/หน่วยท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือเป็นกิจกรรมนําร่องก่อนท่ีจะมี
การกําหนดกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2555       
ท่ีชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นความเสี่ยงใน
ระดับองค์กรท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

  2.3) มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “การบริหารความ
เสี่ยง” เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555 โดยเชิญ อาจารย์ธรรญา สุขสมัย ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
และแนวคิดการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร”์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

2.1.5  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว ท้ัง 2 ประเด็น  ได้แก่ 

       1) การดําเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

             1.1) เพื่อให้ผู ้ที ่จะเข้ามาติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์สามารถใช้เส้นทางเพื่อเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้สะดวกและปลอดภัย จากการพูดคุยระหว่าง
แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  รองประธานกรรมการฯ คนท่ี 1  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี และ
อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เห็นพ้องกันว่าควรปรับบริเวณทางแยกเดิมท่ีมี
รถจักรยานยนต์วิ่งเข้า/ออกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นสี่แยกและติดตั้งไฟจราจร ซึ่งน่าจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
ขณะเดียวกันควรติดตั้งไฟจราจรบริเวณสี่แยกกํานันปลื้มควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการมีระบบควบคุมไฟจราจรท่ี
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
                 1.2) รองผู้อํานวยการแขวงการทาง ฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ทําหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแจ้งความคิดเห็นในแนวทางต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกและท้ายท่ีสุดเลือกวิธีดังกล่าวเพราะเหตุใด  ซึ่งอาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ รับไปจัดทํารายงาน
วิเคราะห์ปัญหาทางวิชาการประกอบ และ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว รับไปพบปะกับทางสํานักความปลอดภัยอีก
ครั้งหนึ่งในเรื่องงบประมาณ       
       1.3) ถ้าสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้ว จะมีอีกจุดหนึ่งท่ีจะต้อง
พิจารณาถึงความปลอดภัย คือ บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าศาลา ซึ่งหากปิดสี่แยกบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 
แล้วให้รถวิ่งมาจากอําเภอสิชล มาใช้ทาง U-Turn บริเวณสี่แยกด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทําให้
ปลอดภัยกับชุมชนยิ่งข้ึน ดังนั้น หากได้พูดคุยกับทางโรงพยาบาลท่าศาลาให้ได้ข้อยุติ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
ท้ังสองฝ่าย  :  ในประเด็นนี้ โดยอาจารย์ ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์ ได้จัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือปรับปรุงทางแยก
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 โดยได้เสนอทางเลือกไว้ 
5 รูปแบบ ได้แก่ (1) ปรับปรุงเป็นทางแยกในระดับเดียวกัน โดยจัดระบบสัญญาณไฟควบคุม  (2) ปรับปรุง
การจราจรบริเวณทางแยกเป็นทางแยกต่างระดับ (3) สร้างเป็นทางแยกต่างระดับในลักษณะของอุโมงค์ลอด
ทางแยก (4) สร้างเป็นทางแยกแบบวงเวียน (5)  รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น สร้างเป็นเกือกม้าลอดใต้คอสะพานคลอง
ท่าสูงในทิศทางกลับรถเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท้ังนี้ เห็นว่ารูปแบบท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ รูปแบบ   
ท่ี 2 ซึ่ง อาจารย์ ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์ ได้นํารายงานฯ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 



๘๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

       2) การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีข้อเสนอแนะ คือ 
(1) ควรศึกษารูปแบบของท่ีอ่ืนเพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสม (2) ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการสมาคมให้เหมาะสมท่ีจะไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรท่ีรุนแรงเกินไป ซึ่งจะทําให้องค์กร
ดําเนินการได้อย่างเรียบง่าย  สมํ่าเสมอ  และสามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรไว้ได้  และควรมีข้อตกลงท่ีจะให้
คณะกรรมการชุดเดิมสามารถดําเนินงานต่อไปได้หากครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งชุดใหม่  
(3) การจัดตั้งสมาคมฯ อาจต้องมีธรรมนูญเพ่ือวางรากฐานสมาคมฯ รูปแบบสมาคม และบทบาทหน้าท่ีท่ีดีและ
ควรกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน (4) หน้าท่ีอีกประการหนึ่งของสมาคมฯ คือ การจัดหาทุนให้กับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เพ่ือการต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกําหนดวัตถุประสงค์ในการนํารายได้เพ่ือจัดทําการใด ๆ ให้
ชัดเจน เป็นระบบ และ (5)  ควรมีกิจกรรมเพ่ือเชิดชูเกียรติและให้คุณค่าแก่ศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมเป็นประจําและต่อเนื่อง  :   ในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะไปใช้ในการดําเนินการแล้ว 
โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดก่อตั้ง จํานวน 11 คน มีบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินกิจกรรมในนามสมาคมฯ 
รวมท้ังจัดระบบ ออกแบบโครงสร้างการบริหาร ออกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/กฎเกณฑ์ท่ีจําเป็นและ
เหมาะสม  ประสานเครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคมศิษย์เก่าระดับสํานักวิชา สาขาวิชา หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตลอดจน
สร้างวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีเพ่ือเป็นบรรทัดฐานการทํางานในระยะยาวต่อไป  อนึ่ง สําหรับความคืบหน้าใน
การดําเนินการเพ่ือขอจัดตั้งสมาคมฯ จากนายทะเบียนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับและแบบเอกสารการขอจัดตั้งสมาคมฯ หลังจากนั้นจะยื่นต่อนายทะเบียนตามกระบวนการ
ต่อไป และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้นําเอาข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการดําเนินงานของ
สมาคมฯ ต่อไป 

 

2.2  ท่ีสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 

 
คณะกรรมการ 

 

รวม
ประเด็น 

ได้ดําเนินการแล้วตามมติ 
ท่ีประชุม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

 

กําลัง
ดําเนินการ 

 

ร้อยละท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

สภามหาวิทยาลัย 11 11 - 100.00 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๐ ๐ ๐ - 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๘ 8 0 100.00 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

๒ ๑ ๑ 50.00 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. 3 3 ๐ 100.00 
รวม 24 23 1 95.83 

 

 คณะกรรมการ ฯ พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ และ/หรือกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

2.2.1  สภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว ท้ัง 11 ประเด็น ได้แก่  

1.1)  แนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้มาซึ่งนักศึกษา
ท้ังในเชิงปริมาณ/คุณภาพท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้ว  อาทิเช่น 

1.1.1) มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาท่ี 
มหาวิทยาลัยต้องการชัดเจน คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  และเทียบเท่า โดยเน้นนักเรียน
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กลุ่มเป้าหมายหลักในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้  และนักเรียนจากภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัว
ท้ังประเทศ 

1.1.2) มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสํานักวิชา 
ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดใกล้เคียง   

1.1.3) มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนตั้งแต ่
ชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

1.1.4) มหาวิทยาลัยได้นําประเด็นนี้เสนอสภาวิชาการ และสภา 
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้นโยบาย/แนวทางในการดําเนินการแล้ว รวมถึงได้หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

1.2)  การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  :   
1.2.1) ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการทุกครั้ง อาจารย์ผู้เสนอขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้จัดทําเอกสารความ
คาดหวังท่ีจะทําประโยชน์ด้านวิชาการแก่สํานักวิชา/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ภาค/ประเทศชาติในอนาคต    
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และคณบดีได้นําเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง     

1.2.2)  มหาวิทยาลัยได้ปรับข้ันตอนการประสานงานและการ
ติดตามให้กระชับและรวดเร็วยิ่งข้ึน เว้นแต่ในส่วนท่ีข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 กําหนดและไม่อาจละเว้นท่ีจะปฏิบัติได้ โดยกําหนดช่วงเวลาไว้ คือการ
แต่งตั้งและทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) ใช้เวลา 3 เดือน การประเมินโดย 
Reader ใช้เวลา 2 ถึง 5 เดือน  และการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใช้เวลา 4 เดือน 

1.2.3) มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มา
ซึ่งตําแหน่งทางวิชาการ  เช่น  (1) มีข้อมูลท่ีใช้ในการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แนะนําการเตรียม
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ  โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน และลดเวลาของการ
เสนอรายวิชาต่าง ๆ  ให้น้อยลง  จัดให้มีการลาเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ  เป็นต้น 

1.3) โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน :  มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  ให้บริการทางด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีความถูกต้องเชื่อถือได้  ค้นหาโจทย์วิจัย
และโครงการบริการสังคมท่ีตรงกับความถูกต้องของชุมชน  และเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ชุมชน   
มีปณิธานเพ่ือมุ่งเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนท่ีได้มาตรฐาน  และได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
ให้มีฐานะเป็น “ร้านยาคุณภาพ” และมีรูปแบบการบริหารงานแบบโครงการวิสาหกิจ   

     1.4) เรื่องสืบเนื่องจากกรณีสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับ
การให้บริการทางวิชาการและวิจัยแก่สังคม : สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะ
ท่ีเป็นนิติบุคคลควรนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตีความ หากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
อย่างไร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ถือปฏิบัติตามนั้น ท้ังนี้ ขอให้อธิการบดีจัดตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือทําหน้าท่ี
เขียนเรื่องโต้แย้งเก่ียวกับข้อกฎหมายสําหรับกรณีนี้ แล้วเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือวินิจฉัยต่อไป 
ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาข้อกฎหมายกรณีนี้ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
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โดยมี ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน และนิติการ ส่วนสารบรรณฯ เป็นเลขานุการ ท่ีผ่านมา
ไม่ได้มีการนัดประชุมคณะทํางานฯ ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมไป
ตามคําสั่งสรรพากรพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราชซึ่งได้มีการอุทธรณ์คําสั่งแล้ว และสรรพากรพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช/ 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/อัยการจังหวัด/สรรพากรภาค 11 ได้วินิจฉัยแล้วว่า มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในงานบริการวิชาการดังกล่าว ถึงแม้ต่อมากรมสรรพากรได้ออกประกาศ    
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 ยกเว้นการชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว แต่ไม่มีผลย้อนหลังครอบคลุมกรณีของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องพิจารณาข้อกฎหมายอีก ประกอบกับได้หารือในท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว มีความเห็นว่าต้องดําเนินการตามประกาศของกรมสรรพากร ดังนั้น 
เรื่องนี้น่าจะเป็นข้อยุติ  อย่างไรก็ตาม หากสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้นําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความ มหาวิทยาลัยจะเชิญนายวัชรา หงส์ประภัศร เป็นท่ีปรึกษา และแต่งตั้งคณะทํางานเรื่องนี้อีกครั้ง      
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัตกิารบริการกลาง เป็นประธาน 
               1.5) สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล  :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้  
ลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2554 

1.6) ภาวะน้ําท่วม และบทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2554  :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีบทบาท
ในการช่วยเหลือท้ังในด้านสังคม (การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน/การช่วยซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยและ
สาธารณูปโภค/การดูแลสุขภาพ/การทํามาหากิน) ด้านการจัดการระบบน้ําและการเฝ้าระวังสภาพภูมิประเทศ  
ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย  ด้านการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย และด้านการวางแผนจัดการ
น้ําและป้องกันอุทกภัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.7) การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําลัง
เผชิญอยู่ท้ังภายใน และภายนอก  :  อธิการบดีได้จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
(พ.ศ. 2554 ถึง 2558) สู่ “มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ          
ในสภาพแวดล้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และ
นําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต 

1.8) จํานวนและคุณภาพอาจารย์  : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้
ความสําคัญเรื่องจํานวนและคุณภาพอาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ใช้ความได้เปรียบในฐานะท่ีเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปแก้ปัญหาเรื่องจํานวนและคุณภาพอาจารย์ ซึ่งมีการดําเนินการอย่างจริงจังและ
เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนได ้

1.9) การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  :  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ัง
ระบบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบให้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 2554  
             1.10) การปรับเงินเดือนและการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
และค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง มวล. : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง 
ปีงบประมาณ 2554 ในอัตราร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา  และมีแนวทางช่วยเหลือพนักงานระดับล่างท่ีได้รับการ
ปรับเงินเดือนไม่ถึง 1,000 บาท ให้ปรับเป็น 1,000 บาท เท่ากัน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2554 เป็นต้นไป  โดยให้ใช้เงินสํารองจ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปก่อน  และสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราวเพ่ือการปรับ
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โครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2556 และขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามระบบใหม่ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  

1.11) แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้บริหาร  : สภาฯ ขอให้เชิญบุคคลท่ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์) มานําเสนอแผนการพัฒนาสํานักวิชา/ศูนย์ และเสวนา
ร่วมกับสภาฯ เพื่อจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อผู้บริหารจะได้นําไป
พัฒนา/ปรับปรุงการทํางานต่อไป ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณบด/ีผู้อํานวยการศูนย์เข้าเสวนากับสภาฯ แล้ว
    

2.2.2  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (ไม่มีประเด็นท่ีสําคัญ) 
 

2.2.3  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว ท้ัง 8 ประเด็น ได้แก่  

1.1) ออกประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตําแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553  

1.2) นํา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพ  
พ.ศ. ๒๕๕๔  เสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 25๕4 

1.3) ออกประกาศ เรื่องอัตราเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2554  และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีงบประมาณ 2554  ในเดือนเมษายน 2554     
                   1.4) ออกประกาศ เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
บุคลากร  พ.ศ. 2555  มีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2555    

1.5) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบฯ     
ว่าด้วยการอุทธรณ์ร้องทุกข์ฯ ฉบับใหม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
             ๑.6) นํา (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 
2554 เสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน 2554 
                                             1.7) นโยบายการบริหารงานบุคคล  : 

1.7.1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ระดมความคิดเห็นเรื่องการ
ปรับกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในประเด็นต่าง ๆ เช่น การให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ท่ีต่อเนื่องและมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน การข้ึนเงินเดือนและการปรับเงินเดือนให้เป็นเชิงรุก เป็นต้น และนํา
ข้อสรุปไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

1.7.2) กรอบนโยบายการบริหารงานบุคคล : มหาวิทยาลัยได้
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้นําและอบรมความเป็นผู้นําซึ่งอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี จัดสัมมนา HRD,  HRM ให้กับผู้บริหาร จัดทําแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย
หน่วยพัฒนาองค์กรจัดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างทูตวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรักและความ
ผูกพันต่อองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กรอยู่เป็นประจํา และจัดทําแผนเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร โดยใช้ 
Competency Based  ในการพัฒนาสมรรถนะองค์กร และพัฒนาบคุลากร 
                       1.8) ออกประกาศ เรื่องเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเข้า
ศึกษาใน มวล. พ.ศ. 2554 มีผลบังคับให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
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    2.2.4  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
1)  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  1 ประเด็น ได้แก่ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 
               ๑.1) ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้ส่วนสารบรรณและอํานวยการในฐานะผู้รับผิดชอบระบบฯ จัดทํา Action Plan  ซึ่งส่วนสารบรรณฯ ได้
จัดทําแล้วโดยไดด้ําเนินการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาระบบฯ ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว  

      1.2) โปรแกรมทางด้าน IT/MIS : หน่วยตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบระบบสารสนเทศในเชิงลึกมากข้ึน จากเดิมประเมินการควบคุมภายในระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศเป็นการประเมินโดยท่ัวไป ในปีงบประมาณ 2554 ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปใช้
ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS) โดยเน้นดูในเรื่องท่ีเป็น
ประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญเป็นหลัก คือ ข้อมูลรายงานท่ีประมวลผลจากระบบ MIS มีความผิดพลาด ดังนั้น จึง
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุความผิดพลาดท่ีแท้จริง ว่าเกิดจากระบบหรือผู้ใช้งานระบบ และเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/แก้ไขให้ข้อมูลรายงานมีความถูกต้อง ได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน  
         2)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  ๑ ประเด็น ได้แก่ การ
ประมวลข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดฯลฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ข้อบังคับ ฯลฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องในการอ้างอิงกฎหมาย การยึดหลักความเป็นอิสระในฐานะ
มหาวิทยาลัย  ในกํากับของรัฐ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบจัดหมวดหมู่ของข้อบังคับฯลฯ ให้ชัดเจน
ครอบคลุม/ครบทุกด้านหลัก ท่ีประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2554 เห็นว่า
ควรทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท้ังระบบเพ่ือให้การบริหารงานมี
ความคล่องตัว           มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายให้ส่วนสารบรรณฯ ดําเนินการแต่งตัง้คณะทํางานต่อไป 

 

2.2.5  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว ท้ัง 3 ประเด็น ได้แก่  
1)  การใช้ประโยชนจ์ากท่ีดินท่ีได้รับบริจาค จํานวน 5 ไร่ : มหาวิทยาลัยได้นํา

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาแล้ว เช่น (๑) การออกแบบ/ก่อสร้างอาคาร จะเลือกใช้วิธีประหยัดพลังงานทดแทน
เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารฯ/พ้ืนท่ีบริเวณนี้สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม (๒) การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ี/อาคารประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม (๓) การออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารให้เหมาะสมกับพ้ืนถ่ิน สภาพอากาศ ทิศทางลม เป็นต้น 

2) ศูนย์การแพทย์  :  มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะไปดําเนินการแล้ว   
เช่น (๑) การปรับแบบก่อสร้างเพ่ือป้องกันน้ําท่วม (๒) การให้ผู้ออกแบบตรวจสอบการรับน้ําหนักของโครงสร้าง
อาคาร  และการปรับปรุงแบบโครงสร้างหากจําเป็นต้องใช้ดาดฟ้าเป็นลานเฮลิคอปเตอร์ (3) การออกแบบ     
ท่ีจอดรถ เป็นต้น  

3)  การแก้ไขปัญหาบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย :  รองผู้อํานวยการแขวงการ
ทางนครศรีธรรมราช  รองประธานกรรมการฯ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่  และอาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เห็นพ้องกันว่าควรปรับบริเวณทางแยกเดิมที่มีรถจักรยานยนต์วิ่งเข้า/ออกมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ให้เป็นสี่แยก และติดตั้งไฟจราจร ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด และขณะเดียวกันควรติดตั้งไฟจราจรบริเวณสี่
แยกกํานันปลื้มควบคู่กันไป รวมถึงมีระบบควบคุมไฟจราจรที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  ทั้งนี้    รองผู้อํานวยการแขวงการ
ทางจังหวัดฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทําหนังสือไปอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อแจ้งความคิดเห็นในแนวทางต่าง ๆ 
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วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก และท้ายที่สุดเลือกวิธีดังกล่าวเพราะเหตุใด  ซึ่งอาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์ 
รับไปจัดทํารายงานวิเคราะห์ปัญหาทางวิชาการประกอบ และ ดร.เยี่ยมชาย  ฉัตรแก้ว รับไปพบปะกับทางสํานักความ
ปลอดภัยอีกคร้ังหนึ่งในเร่ืองงบประมาณ  
        

3.  เร่ืองอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าสมควร 

3.1  การรับนักศึกษา    
ในปีงบประมาณ 2554  สภาฯ ขอให้ติดตามว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถรับ

นักศึกษาเป็นไปตามจํานวนท่ีกําหนดในแผนการรับนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร  ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า 
ควรรายงานให้สภา ฯ ทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2555 

ผลการติดตาม คณะกรรมการ ฯ พบว่าในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีผลการรับนักศึกษา ดังนี้  

 

1)  ระดับปริญญาตรี 
 

 
 

สํานักวิชา 
แผนการรับ
นักศึกษา 
(คน) 

ผลการรับ 
นักศึกษา  
(คน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผน 

 

หมาย
เหต ุ

1. ศิลปศาสตร ์ 380 523 137.63 � 
2. การจัดการ 520 305 58.65 � 
3. สารสนเทศศาสตร ์ 290 188 64.83 � 
4. วิทยาศาสตร ์ 30 23 76.67 � 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 235 68 28.94 � 
6. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 300 181 60.33 � 
7. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  240 249 103.75 � 
8. พยาบาลศาสตร์  70 74 105.71 � 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 90 25 27.78 � 
10. เภสชัศาสตร ์ 60 64 106.67 � 
11. แพทยศาสตร์  48 48 100.00 � 

รวมทุกสํานักวิชา 2,263 1,748 77.24 � 
 

 
หมายเหตุ     ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา ณ  วันที่ 15 สิงหาคม 2555  

  
สรุปได้ว่า  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  2,263 คน  รับนักศึกษาได้จริงจํานวน 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ  
77.24 ของแผน  สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาได้สูงกว่าแผน ได้แก่ สํานักวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 137.63 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ร้อยละ 106.67 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 105.71 และสํานักวิชาสหเวช
ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 103.75  ส่วนสํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละต่ําสุด 3 
อันดับ  ได้ แ ก่  สํ านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร้อยละ 27.78  สํ านักวิ ชา
เทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 28.94  และสํานักวิชาการจัดการ ร้อยละ 58.65   

 



๙๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

2)  ระดับปริญญาโท 

 

สํานักวิชา 
แผนการรับ

นักศึกษา (คน) 
ผลการรับ 

นักศึกษา (คน) 
คดิเป็นร้อยละ 
ของแผน 

หมาย
เหต ุ

1. ศิลปศาสตร ์ 20 8 40.00 � 
2. การจัดการ 110 36 32.73 � 
3. สารสนเทศศาสตร ์ 100 53 53.00 � 
4. วิทยาศาสตร ์ 38 2 5.26 � 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 25 4 16.00 � 
6. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 25 19 76.00 � 
7. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 25 6 24.00 � 
8. พยาบาลศาสตร ์ 20 0 00.00 � 

รวม 363 128 35.26 � 
 

หมายเหตุ      ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน 2555   
      

สรุปได้ว่า  ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน  363 คน รับนักศึกษาได้จริง จํานวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26 
ของแผน  โดยท้ัง 8 สํานักวิชารับนักศึกษาได้ต่ํากว่าแผน  สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละต่ําสุด 3 
อันดับ ได้แก่ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 00.00  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 5.26 และสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 16.00 

    

3)  ระดับปริญญาเอก 

 

สํานักวิชา 
แผนการรับ

นักศึกษา (คน) 
ผลการรับ 

นักศึกษา (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของแผน 

หมาย
เหต ุ

1. วิทยาศาสตร ์ 18 7 38.89 � 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 11 3 27.27 � 
3. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 10 2 20.00 � 
4. สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 5 0 00.00 � 
5. ศิลปศาสตร ์ 5 7 140.00 � 
6. สารสนเทศศาสตร ์ 10 19 190.00 � 
7. การจัดการ 10 0 00.00 � 

รวม 69 38 55.07 � 
 

หมายเหตุ       ข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา ณ วันที ่28 กันยายน 2555   
         

สรุปได้ว่าปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 69 คน รับนักศึกษาได้จริง จํานวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.07 
ของแผน  โดยมี2 สํานักวิชาท่ีรับนักศึกษาได้สูงกว่าแผน คือ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 190.00 
และสํานักวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 140.00  ส่วนอีก 5 สํานักวิชา รับนักศึกษาได้ต่ํากว่าร้อยละ 50.00 
สํานักวิชา ท่ีรับนัก ศึกษาได้ ใน อัตราร้อยละต่ํ าสุด  3 อันดับ ได้แก่  สํ านักวิชาสหเวชศาสตร์และ         



๙๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 00.00  สํานักวิชาการจัดการ ร้อยละ 00.00  และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
ร้อยละ 20.00 

 นอกจากนี้  ยังมีข้อมูลแผน  และผลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในภาพรวมท้ังระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  ถึงปีการศึกษา 
2555  ดังนี ้

 
 

ปีการ 
ศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ แผนฯ  
(คน) 

ผลฯ 
(คน) 

ร้อยละ 

 2541* 860 769 89.42       
 2542* 880 772 87.73       
2543 930 767 82.47 89 69 77.53 14 1 7.14 
2544 900 742 82.44 195 209 107.18 12 2 16.67 
2545 1,220 1,155 94.67 463 272 58.75 19 8 42.11 
2546 1,760 1,358 77.16 477 312 65.41 21 12 57.14 
2547 1,900 1,281 67.42 474 249 52.53 31 4 12.90 
2548 1,970 1,450 73.60 405 232 57.28 41 12 29.27 
2549 1,670 1,698 101.68 480 253 52.71 26 7 26.92 
2550 2,020 1,715 84.90 512 231 45.12 28 13 46.43 
2551 2,253 1,880 83.44 371 262 70.62 36 16 44.44 
2552 2,203 1,849 83.93 366 189 51.64 33 11 33.33 
2553 2,173 1,597 73.49 407 155 38.08 45 4 8.89 
2554 2,293 1,632 71.17 495 156 31.52 71 21 29.58 
2555 2,263 1,748 77.24 363 128 35.26 69 38 55.07 

 

หมายเหตุ  * ยังไม่มีการรับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 
 

จากข้อมูลข้างต้น  สรุปได้ดังนี ้ 
1.  การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ถึง 2555     

โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
(ยกเว้นปี 2544, 2549, 2552, 2553 และ 2555 ลดลง) และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่  พบว่า  
ปีท่ีรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ร้อยละ 80.00  ข้ึนไป  ได้แก่  ปี 2541 ถึง 2545 และ 2549 ถึง 2552) ส่วนปี
อ่ืน ๆ รับนักศึกษาได้ต่ํากว่าร้อยละ 80.00 ท้ังนี้  ปีท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด  ได้แก่  ปีการศึกษา 
2549 ร้อยละ 100.66 และปีท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละท่ีต่ําสุด  ได้แก่  ปี 2547  ร้อยละ 67.42    

2.  การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึง 2555    
โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
(ยกเว้นปี 2547, 2548, 2551, 2552 และ 2555 ลดลง) และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ร้อยละ 50.00-70.00 โดยผลการรับนักศึกษา ในปี 2553 ถึง 2555 มีอัตราต่ํากว่าร้อยละ 40.00      



๙๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ท้ังนี้ ปีท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ ปี 2544 ร้อยละ 107.18 และมีอัตราร้อยละท่ีต่ําสุด 
ได้แก่    ปี 2554  ร้อยละ 31.52 

3.  การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึง 2555  
โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาในจํานวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
(ยกเว้นปี 2547,2549, 2550, 2552 และ 255๓ ลดลง) และผลการรับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อัตราร้อยละ 30.00-40.00 ท้ังนี้ ปีท่ีรับนักศึกษาได้ในอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2546 ร้อยละ 
57.14) และมีอัตราร้อยละท่ีต่ําสุด ได้แก่ ปี 2543 ร้อยละ 7.14  

 

สําหรับการแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาได้ต่ํากว่าแผนท่ีกําหนด  ท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งคณะทํางานข้ึนมาหนึ่งคณะ โดยมีหน่วยพัฒนาองค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือพิจารณากระบวนการรับนักศึกษา  ซึ่งได้เริ่มดําเนินการพร้อม ๆ กับ
การเปิดรับนักศึกษาประเภทโควตา  ประจําปีการศึกษา 2555  ท้ังนี้  ผลจากการประชุมร่วมกันได้มีการปรับ
กระบวนการเพ่ือเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาใน  2 แนวทางหลัก  ได้แก่  

1.  การปรับอัตราค่ายืนยันสิทธิ์ในอัตราท่ีสูงข้ึนจากเดิม  5,000 บาท เป็น 
10,000 บาท  เพ่ือให้จํานวนนักศึกษาท่ีจะสละสิทธิ์ในภายหลังลดลง 

2.  ศูนย์บริการการศึกษา ได้เสนอโครงการ “เรียนท่ีวลัยลักษณ์ รู้ รักษ์ อนาคต” 
ซึ่งดําเนินการร่วมกับสํานักวิชา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เป็นโครงการท่ีเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
ในระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2555 เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาประเภทโควตา และประเภทรับตรง    
ท่ียืนยันสิทธิ์แล้วได้ม่ันใจกับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมอันดี
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ี  และนักศึกษาใหม่  ทําให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เพ่ิมข้ึน  

ผลจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น  หากนําเอาสถิติข้อมูลร้อยละของการ 
สละสิทธิ์ ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึง 2555 มาใช้ประกอบการพิจารณา พบว่า การยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงข้ึน  ดังนั้น โอกาสท่ีจะสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนก็จะสูงข้ึนตามมาด้วย 

จากการประชุมเรื่อง “การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  
ประจําปีการศึกษา 2556”  มีผู้เสนอให้มีการปรับโครงการ “เรียนท่ีวลัยลักษณ์  รู้ รักษ์ อนาคต” จากเดิมจะ
จัดข้ึนภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว เป็นการจัดโครงการฯ ข้ึนในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอีก ท้ังนี้  
เพ่ือสร้างความม่ันใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน  และการใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับ
ผู้ปกครองและนักศึกษาพิจารณาก่อนการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

3.2  การดําเนินงานของโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์   
ฝ่ายบริหารได้นําเรื่องอุทยานพฤกษศาสตร์และวนอุทยาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาเชิงนโยบาย เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2555  มีรายละเอียด ดังนี ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน 9,000 ไร่ ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีหลากหลายภายใต้ชื่ออุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ์ ประกอบด้วยอุทยานย่อย จํานวน 13 อุทยาน  อุทยานพฤกษศาสตร์และวนอุทยาน เป็นหนึ่งใน
อุทยานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เน้นการสร้าง
ความหลากหลายและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยอุทยานพฤกษศาสตร์และวนอุทยานมีแนวทางและ



๙๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

รูปแบบการดําเนินงานคือ ให้อุทยานพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งปลูกสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือจัดหา รวบรวม 
ปลูก บํารุงรักษาและจัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์ต่าง ๆ  ของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพืชและอนุรักษ์
พันธุ์ไม้พ้ืนถ่ินตามสภาพนิเวศแบบต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีเดิม  ตลอดเป็นแหล่งเรือนพักรับรองนักเรียนค่ายโอลิมปิค
วิชาการ  แหล่งกิจกรรมของนักศึกษา และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  โดยมีวนอุทยานเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการอนุรักษ์
และการฟ้ืนฟูธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด    
           ในช่วงป ีพ.ศ ๒๕๕๐ ถึง 2๕๕๕ อุทยานพฤกษศาสตร์ได้ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

          ๑) งานบริหารจัดการเรือนพักรับรอง : ได้จัดให้มีการบริการด้านท่ีพักสําหรับ
นักเรียนค่ายโอลิมปิควิชาการ  งานกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา นักกีฬาของหน่วยงานภายในและภายนอก 
สามารถทํารายได้ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ต่ํากว่าปีละ 600,000 บาท    

                       2) งานด้านระบบสาธารณูปโภค :  ไดป้รับปรุงระบบไฟฟ้าให้ส่องสว่างท่ัวถึงจากปาก
ทางเข้าอุทยานฯ จนถึงสํานักงานอุทยานฯ รวมถึงไฟสปอร์ตไลท์โดยรอบบริเวณอาคารพัก ปรับปรุง/เพ่ิมเติม
ระบบน้ําสําหรับการดูแลพรรณไม้  ก่อสร้างอาคารสํานักงานและห้องเก็บตัวอย่างพรรณไม้  จัดทําป้ายชื่อถาวร
ของอุทยานฯ  งานซ่อมแซมประตูรั้วและทําป้อมยาม  และปรับปรุงลาน Camp Ground สําหรับจัดกรรม 

     3) งานด้านการรวบรวมพันธุ์พืช และขยายพันธุ์ในโรงเรือนชั่วคราว  : ได้รวบรวม
พันธุ์พืชเป็นวงศ์ตามหลักอนุกรมวิธาน จํานวน ๑๒ ชนิด/วงศ์ เช่น กล้วย มังคุด ปีบ มะม่วง กระดังงา เป็นต้น 
ในแต่ละวงศ์ยังต้องจัดหาเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มีจํานวนมากท่ีสุดและเหมาะสมสําหรับการจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้  โดยงานโรงเรือนจะเน้นขยายพันธุ์พืชเพ่ือการปรับปรุงตกแต่งสถานท่ีภายในอุทยานฯ  นอกจากนี้ได้นํา
เมล็ดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ในเขตการศึกษามาขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพ่ือนําไปปลูกอนุรักษ์ และซ่อมแซมส่วนท่ี
เสียหาย รวมท้ังพยายามจัดหาพรรณไม้พ้ืนถ่ินและพันธุ์ไม้หายากเข้ามาปลูกเพ่ือเป็นการอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง 
เช่น มังคะ ลูกประ แซะ ลูกเนียง เหรียง เป็นต้น  และได้ร่วมมือกับสํานักวิชาเภสัชศาสตร์จัดทําสวนสมุนไพร
ในพ้ืนท่ีประมาณ ๑๐ ไร่ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชท่ีมีสรรพคุณทางยา และเพ่ืองานวิจัยทางพฤกษเคมี 

     4) งานปรับภูมิทัศน ์:  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนพักรับรอง รวมท้ังพ้ืนท่ีในส่วนท่ี
รับรองการเข้าชม  ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เป็นสวนรุกขชาติท่ีมีพรรณไม้หมุนเวียนตลอดท้ังปี   
                5) งานเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการอนุรักษ์พรรณไม้เดิมของพ้ืนท่ี : ได้ปรับปรุง
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้พร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งอุทยานฯ ไดอ้นุรักษ์พรรณไม้ต่าง ๆ ท่ีมีเฉพาะถ่ิน บางชนิด
เริ่มหายาก เช่น ย่านขลง พืชกลุ่มมะเม่ือย ปลาไหลเผือก รวมท้ังดูแลการเข้าหาผลประโยชน์จากในพ้ืนท่ี  
       6) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของอุทยาน : ได้จัดทําแผ่นพับแนะนําอุทยานฯ 
ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก  รวมท้ังนําไปวางไว้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จัดทําเว็บไซต์  จําหน่ายเสื้อลายพรรณไม้ท่ีพบภายในเขตอุทยานฯ และจัดทําป้ายนิทรรศการองค์ความรู้
ทางด้านพืช จัดแสดงรูปฝัก ผลชนิดต่าง ๆ ของพืช  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งโดยจัดแสดงไว้ในห้อง
ประชุมของเรือนพัก และได้จัดทําป้ายชื่อพรรณไม้ให้เขตการเรียนการศึกษา รวมท้ังในเขตหอพักของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
      7) การสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับพรรณพืช : อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทได้ใช้
พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรือนในการทําวิจัย เรื่อง การทดสอบการทนแล้งของปาล์มสายพันธุ์ต่าง ๆ 

           อุทยานฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตไว้ คือ (1) รวบรวมพันธุ์ให้มีความ
หลากหลายของ Family เพ่ิมข้ึน และขยายพ้ืนท่ีให้เพ่ิมมากข้ึนจากบริเวณเดิมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และป้องกัน
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การรุกล้ําเข้ามาหาผลประโยชน์จากป่าเดิม  (2) จัดให้มีระบบน้ําท่ีเพียงพอและท่ัวถึงในทุก ๆ บริเวณ (3) จัด
ให้มีแนวเส้นทางเดินศึกษาพืชในแต่ละ Family  (4) จัดให้มีโรงเรือนถาวรแบบโรงเรือนกระจก มีระบบให้น้ํา
อัตโนมัต ิ(5) เพ่ิมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์อย่างถาวร (6) จัดให้มีการอบรมด้านนักพฤกษศาสตร์
รุ่นเยาว ์ (7) สร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบเขตอุทยานลัดเลาะไปตามริมขอบสระน้ํา และ (8) เพาะขยายพันธุ์
พืชเพ่ือการจําหน่ายหารายได้ให้แก่อุทยานฯ    

ผลการติดตามฯ ในปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการฯ พบว่า อุทยาน
พฤกษศาสตร์ฯ ได้มีการดําเนินการในด้านต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี ้

   1) ไดเ้ร่งรัดบรรจุเจ้าหน้าท่ีประจํา จํานวน 2 ตําแหน่ง เพ่ือทําหน้าท่ีให้บริการท่ีพัก
รับรองแก่นักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการท่ีมีประจําปี ปีละ 2 ครั้งอย่างต่อเนื่อง และรองรับการบริการแก่คณะ
นักเรียนท่ีจะเข้ามาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานท่ี  อุทยานฯ จึงเป็นทางเลือกของท่ีพักราคาถูกแก่คณะ
นักเรียน ในเบื้องต้นจึงหวังผลเพียงให้สถานท่ีพักค้างแรมแห่งนี้เป็นท่ีดึงดูดชุมชนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นการประชาสัมพันธ ์มวล.รูปแบบหนึ่ง จากผลการดําเนินงานทําให้อุทยานฯ ได้
เปิดตัวให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีพักราคาถูก  

        2) ได้พัฒนาพ้ืนท่ีให้มีบรรยากาศของอุทยานฯ เพ่ิมข้ึนโดยการสร้างสวนกล้วยนานา
พันธุ์ ขณะนี้ได้รวบรวมและปลูกกล้วยแล้ว 200 พันธุ์  สวนลีลาวดีหลากสี 32 สายพันธุ์  สวนไผ่  สวนปรง
และปาล์ม สวนขิง และข่า จากผลการดําเนินงานทําให้เกิดสวนพรรณไม้ท่ีหลากหลายมีความเป็นอุทยาน
พฤกษศาสตร์ท่ีสมบูรณ์มากข้ึน สามารถรองรับการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มท่ี  

         3) ได้เตรียมจัดทําสวนสมุนไพรร่วมกับสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ สวนยางนา พะยอม 
และตะเคียนทอง แต่ผลการดําเนินงานยังล่าช้าอยู่เพราะผู้รับจ้างละท้ิงงานก่อสร้าง ส่วนงานสะสมพรรณไม้
ยังคงดําเนินการต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

        4) ไดบุ้กเบิกสร้างเส้นทางธรรมชาติเพ่ือเข้าศึกษาพรรณไม้ในผืนป่าดั้งเดิมของ มวล.
จํานวน 3 เส้นทาง พร้อมมีป้ายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับพืชตามเส้นทางเดินเป็นระยะๆ อีก 5 ศาลา นับเป็น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีได้มาตรฐานของอุทยานพฤกษศาสตร์ และพร้อมเปิดโอกาสให้บริการแก่ผู้เข้าชม   
เข้าศึกษาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ 

 

3.3  ด้านอ่ืน ๆ  
         คณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ 

ท่ีสืบเนื่องมาจากการติดตามประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ 2554  ซึ่งมีจํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 
  3.3.1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบ

สาธารณูปโภค และทรัพย์สิน 
  ผลการติดตาม  คณะกรรมการ ฯ  พบว่า ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัย  

วลัยลักษณ์ได้กําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการไว้ จํานวน 2 กิจกรรม  ได้แก่ 
       1) การปรับปรุงและซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภค : 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 44.30 ล้านบาท และมีการโอนเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เป็น 
47.85 ล้านบาท ได้จ่ายจริงจํานวน 24.46 ล้านบาท ผูกพันในปีงบประมาณถัดไปจํานวน 21.77 ล้านบาท     
รวมเป็น 46.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 96.64  ซึ่งมีกิจกรรมท่ีไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ จํานวน 
4 รายการ  และอยู่ระหว่างรอนโยบายท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ การ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการครัวสาธิต  และโรงจอดรถศูนย์บริการการศึกษา 
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               2) การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรร
งบประมาณ จํานวน 219.24 ล้านบาท  และมีการโอนเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เป็น 175.67 ล้านบาท     
ได้จ่ายจริง จํานวน 0.63 ล้านบาท  ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป จํานวน 174.93 ล้านบาท  รวมเป็น 
175.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.64 ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การแพทย ์
 

  3.3.2 โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานการพัฒนานครศรีธรรมราช/ภาคใต้
ตอนบน 
                              ผลจากการติดตาม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 สรุปได้ดังนี้     
              1) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากแนวคิดท่ีมีผู้เสนอให้จัดให้มี
แหล่งบริการวิชาการเพ่ือใช้เป็นหน่วยหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
โดยมีผู้บริจาคท่ีดินจํานวน 5 ไร่ บริเวณชานเมือง ห่างจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ออกแบบ
ก่อสร้างแล้ว ใช้งบประมาณ 240,000 บาท  
         2) ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณไว้ 
จํานวน 8 ล้านบาท แต่เนื่องจากแบบอาคารท่ีออกแบบไว้แล้วนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพท่ีดินดังกล่าว (ท่ีดินมี
ด้านท่ีติดถนนใหญ่หน้าแคบ ขณะท่ีแบบอาคารมีด้านหน้าของอาคารตามแนวกว้าง) อีกท้ังจําเป็นต้องใช้งบ
ก่อสร้างถึง 26 ล้านบาท โดยยังไม่มีความชัดเจนว่า เม่ือดําเนินการโครงการนี้แล้วจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดได้หรือไม่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงไม่ได้มีการ
ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 
         3) คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) ควร
ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการให้สอดคล้องและสื่อถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริง  (2) ควรปรับ
วัตถุประสงค์การใช้ท่ีดินดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนให้เหมาะสมต่อไป  (3) งบประมาณท่ีจะใช้ในการก่อสร้าง 
ค่อนข้างสูง และยังมีความไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

    ผลการติดตาม ในปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการ ฯ พบว่า มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ไม่ได้กําหนดแผน/กิจกรรมการดําเนินงาน และไม่มีการดําเนินการใด ๆ จึงได้โอนงบประมาณท่ี
จัดสรรไว้ไปใช้จ่ายในโครงการอ่ืน ๆ แทน    

    

3.3.3 โครงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        ผลการติดตาม ณ สิ้นปีการศึกษา 2555  พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรร

งบประมาณ  5.15 ล้านบาท และมีการโอนเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เป็น 5.25 ล้านบาท  ได้จ่ายจริง 3.78 
ล้านบาท ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป 0.18 ล้านบาท รวมเป็น 3.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.55  
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน มีดังนี้   

       1) การจัดการท่ัวไป  เช่น จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  จัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย  จัดนิทรรศการตามรอยยาตราบาทพระศาสดา เป็นต้น 

                2) การส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น จัดโครงการศึกษาประวัติ
และผลงานผู้ใช้ภาษาไทยพ้ืนบ้านดีเด่น  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” จัดสัมมนา
ชาดกและเทศน์มหาชาติ  เป็นต้น 



๙๙ 
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        3) การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น  จัดรายการวิทยุ จํานวน 
3 รายการ  รายการโทรทัศน์ 1 รายการ  ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “มโนราห์และกาหลอ” และ “มะโย่ง”  
จัดพิมพ์หนังสือ คุ้ยภาษา หาสาร เล่ม 4 และเล่ม 5  จัดพิมพ์สารอาศรมวัฒนธรม  จัดทําเว็บไซต์  เป็นต้น 
         4) การจัดกิจกรรมเชิงประเพณี/การประกวดแข่งขัน  เช่น กิจกรรมเดือนสิบ/
วันลอยกระทง/วันสงกรานต/์วันภาษาไทย  ประกวดเรียงความ/เพลงร้องเรือเด็ก/ดนตรีไทย/เพลงบอก เป็นต้น 
          5) งานอุทยานโบราณคดี เช่น การบูรณะโบราณสถานตุมปัง และบ้านเนินอิฐ 
นําผู้สนใจเข้าชมโบราณสถานฯ  เป็นต้น 
                                     6) งานอุทยานธรรมนิทัศน์  เช่น จัดทอดกฐิน  จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระ
นวกะ  กิจกรรมล้ออายุพุทธทาสภิกขุ  กิจกรรมตามรอยยาตราบาทพระศาสดา  เป็นต้น                  
        

3.3.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สูรู่ปแบบ Active Learning 
    ผลการติดตาม ณ สิ้นปีการศึกษา 2555  คณะกรรมการฯ พบว่า สํานักวิชาต่าง ๆ 

ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้ รวมท้ังสิ้น 46 โครงการ โดยได้ดําเนินการไปท้ังสิ้น 54 โครงการ อาทิเช่น 
  1) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ ส่งเสริมให้

อาจารย์ใช้สื่อ Multimedia ในการเรียนการสอน  และสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลโดยมุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

  2) สํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ m-learning จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือความเป็นผู้นําด้านแพทยศาสตรศึกษา/การใช้โปรแกรม Power Lab Tutor ในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการสรีรวิทยา 

  3) สํานักวิชาการจัดการได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์  หลักสูตรบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ  กิจกรรมพ่ีติวน้อง/ปูพ้ืนฐานวิชาการต่าง ๆ/WMS Active 
Teaching  และกิจกรรม Business Practice Sharing 

  4) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือให้ได้ Best Practice ระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

  5) สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Learner Center Approach  จัดสัมมนาชีวเวชศาสตร์  จัดอบรม Mind 
Mapping  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางคลินิคหลักสูตรกายภาพบําบัด 

 อนึ่ง สําหรับในส่วนของงบประมาณนั้น เนื่องจากเป็นโครงการย่อยท่ีบรรจุอยู่ใน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ซึ่งไม่สามารถกระจายงบประมาณออกมานําเสนอได ้
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จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 

จุดเด่น 
           1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีระบบสหกิจศึกษาท่ีเข้มแข็ง โดยในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย      
วลัยลักษณ์ได้รับความวางใจจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ให้พัฒนาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ
จัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์นิเทศในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ท้ังนี้ มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
และหาแนวทางพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดทําวิจัยสถาบันเรื่องสถานภาพ กระบวนการ และศักยภาพ  
ในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือศึกษาข้อมูลการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในรอบ 9 ปี เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรและระบบงานสหกิจศึกษา นอกจากนั้นปัจจุบันมีหลาย
หลักสูตรได้ขยายระบบสหกิจศึกษาให้มากกว่า 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ได้มากยิ่งข้ึน รวมถึงความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านกระบวนการการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันการศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาได้มาศึกษา     
ดูงานและนํารูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นตัวอย่าง 
 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวิสัยทัศน์และนโยบายในการวิจัยท่ีชัดเจนและได้พยายามดําเนินการ    
ให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  มหาวิทยาลัยเน้นท้ังการผลิตผลงานวิจัยเชิงความรู้ใหม่      
ท่ีเป็นเลิศในระดับสากล และผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน   

จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
  1.  ด้านการเรียนการสอน   

   ในปีการศึกษา 2555 มีจํานวนนักเรียนท่ียืนยันสิทธิ์ เ ข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ในระบบโควตา ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาค่อนข้างมาก  อาจแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของนักเรียนต่อ
การมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหารูปแบบและ
แนวทางในการรับนักศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ในจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 
2.  ด้านการวิจัย  

   2.1 มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มของสัดส่วนของอาจารย์ท่ีทําวิจัยและ
ผลงานวิจัยประเภทต่างๆ ในช่วง ๓ ถึง ๕ ปี ท่ีผ่านมา 
              2.2  มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมหลักของ
ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดหน่วยงานวิจัยและระดมนักวิจัยเพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
           2.3  เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีสามารถ           
มีหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเองได้  ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการท่ีสามารถใช้ผลงานวิจัยในรูปแบบ          
ท่ีหลากหลายข้ึนแทนท่ีจะเน้นท่ีผลงานวิจัยในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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3.  ด้านการให้บริการวิชาการ   
                3.1  มหาวิทยาลัยควรจัดทํายุทธศาสตร์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างรีบด่วน     
เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีหารายได้จากการบริการวิชาการ และการใช้เงินของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชน
แบบให้เปล่า (Corporate Social Responsibility) ให้ชัดเจน 
       3.2  มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการการบริการวิชาการให้ครอบคลุมท้ังภาคชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการวิชาการท่ีสนองความต้องการภาคใต้ตอนบน
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะภาคเอกชน อาจเป็นการบริการวิชาการท่ีภาคเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
             3.3  มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการ ซึ่งรวมท้ัง   
ส่วนท่ีดําเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ  สํานักวิชา และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยทําการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
          3.4  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถดําเนินการบริการวิชาการ
โดยใช้ความรู้ของตนเองให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสร้างแรงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ  ท่ีผ่านมาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ทําการบริการโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่อนข้างมาก  

4.  ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงานหรือความถ่ีค่อนข้างสูง แต่ผลกระทบในเชิงวิชาการอาจจะยังน้อยอยู่  

ควรพิจารณาความเข้มแข็งของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงวิชาการในระดับชาติ  และระดับสากลให้
มากข้ึน  และสร้างองค์ความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิม หรือบนบริบทของสภาพแวดล้อม หรือภูมิศาสตร์ในเชิง
พ้ืนท่ีให้มีความสัมพันธ์กัน  อาทิ การบูรณาการกับแหล่งโบราณสถานใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เช่น  โบราณสถานเขาคา  โบราณสถานโมคลาน  เป็นต้น  รวมถึงแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย  เช่น  
โบราณสถานตุมปัง  โบราณสถานบ้านเนินอิฐ  เป็นต้น  ท้ังนี้  เพ่ือนํามาใช้ในเชิงการสร้างจุดเด่น หรือจุดแข็ง
ให้มหาวิทยาลัย  และควรค้นคว้าวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีอยู่
ในท้องถ่ินเม่ือครั้งท่ีแหล่งโบราณสถานรอบมหาวิทยาลัยมีความรุ่งเรือง  หากสามารถทําได้จะเป็นผลในเชิงการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

 
5.  ด้านแผนงานและงบประมาณ  

  5.1  มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย       
สู่การปฏิบัติ เพ่ือผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานทุกระดับมีส่วนร่วมรับรู้และรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด  รวมถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
                    5.2  มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณ  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงความประหยัด  และควรสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วท้ังท่ีเป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
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6.  ด้านการบริหารจัดการ   
  6.1 การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   ในปีงบประมาณ 2555  ผลการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยยังต่ํากว่าประมาณ

การรายได้  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ให้มากข้ึน  
และอาจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้บริหารในระดับผู้ช่วยอธิการบดี  หรือรองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและ
รายได้ กํากับดูแลในเรื่องนี้โดยตรง  ให้แยกออกจากเรื่องของบัญชีและการเงินเพราะเป็นวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์  ซึ่งต้องมีการระดมทุนเป็นจํานวนมากจึงเป็นเรื่องท่ี
มหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง 

 

   6.2 การประกันคุณภาพการศึกษา  
      1) เนื่องจากแต่ละสํานักวิชาสามารถทําคะแนนคุณภาพได้แตกต่างกันค่อนข้างมาก 

คือ 3.40 ถึง  4.49  (คะแนนรวมเฉลี่ยของ 11 สํานักวิชา คือ 4.07)  และมีบางสํานักวิชาท่ีได้คะแนนรวม
ในระดับพอใช้  ประกอบกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นจุดอ่อนของหลาย
สํานักวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาควรวิเคราะห์หาสาเหตุหลัก และดําเนินกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เช่น   การประชุมเสนอผลงานก่อนรับการตรวจประเมิน (Pre - assessment) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดลับจากสํานักวิชาท่ีได้คะแนนสูง  เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สํานักวิชาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
เกณฑ์ในการประกันคุณภาพมากข้ึนและทําให้สามารถเตรียมการได้พร้อมข้ึน 
      2)  ควรเพ่ิมความเข้มข้นของการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพให้แก่สํานักวิชา
ต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพ่ือให้สํานักวิชาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับการปรับเปลี่ยนของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      3)  ผู้มีอํานาจตัดสินใจและสั่งการของมหาวิทยาลัย ควรผลักดันให้สํานักวิชาต่าง ๆ
ดําเนินการแก้ไข และพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินได้เสนอแนะไว้ เนื่องจากพบว่า        
คณะผู้ตรวจประเมินเสนอไดเ้สนอแนะซ้ําในเรื่องเดิมๆ เพราะสํานักวิชายังไม่ได้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง  และ
พัฒนาในเรื่องนั้น ๆ  เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาคบังคับ ผู้กํากับดูแลเรื่องนี้ควรดําเนินการ
อย่างจริงจัง  หากสํานักวิชาใดไม่ผ่านเพียงสํานักวิชาเดียว จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ผ่านการ
ประเมินด้วย 

6.3 โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์)   
     1) มหาวิทยาลัยควรดําเนินการหารายได้จากการจําหน่ายยาและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลด
ภาวะขาดทุนของมหาวิทยาลัยกับโครงการนี ้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการทางการตลาด เป็นต้น 
      2) มหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ท่ีทํานอกเหนือภารกิจ
หลัก โดยการตั้งตัวชี้วัดท่ีสะท้อนความสําเร็จท่ีแท้จริงของโครงการ เช่น ขณะนี้แม้จะมีสปอร์ตวิทยุจํานวนมาก    
เพ่ือออกอากาศในรายการวิทยุท่ีต้องเสียค่าซื้อเวลามา แต่ยังไม่มีการประเมินความสําเร็จของการออกสปอร์ต
เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 
     3) Website ท่ีมีอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยควรนํามาเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของอาศรมยาฯ หรือเป็นแหล่งให้ข้อมูลยาหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจําหน่ายโดยไม่ต้องมาท่ีร้านยา 
สนับสนุนการหารายได้ นอกเหนือจากเพ่ือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเท่านั้น  
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     4) มหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ มาช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ นอกจาก Website เช่น Facebook, LINE, QR code เป็นต้น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของความทันสมัยให้แก่อาศรมยาฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

     5) ในขณะท่ีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังประสบปัญหา
เรื่องการจัดสร้าง  และแพทย์ ท่ีเตรียมการไว้กําลังจะกลับมาแต่ไม่มีภาระงานรองรับวิชาท่ีเรียนมา  
มหาวิทยาลัยควรขยายอาศรมยาฯ เป็นอาศรมสุขภาพ กล่าวคือ พัฒนาให้เป็น Extended OPD ของ
โรงพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือเป็นคลินิกท่ีสามารถรักษาผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง ให้น้ําเกลือ ทําผ่าตัดเล็ก
ได้ รวมท้ัง Extend กายภาพบําบัดออกมา รองรับผู้ป่วยท่ีต้องการกายภาพบําบัดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคา
แพง หรือเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย และช่วยดูแลสุขภาพ
ของชุมชนได้กว้างขวางข้ึนแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้อาศรมยาฯ และเพ่ิมตําแหน่งงานรองรับบุคลากรทาง
การแพทย์  อีกอย่างน้อย 3 สาขา คือ แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด และท่ีสําคัญ คือ จะใช้
งบประมาณในการดําเนินการน้อยกว่าโรงพยาบาลมาก 
 

      6.4 โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม   โรงพยาบาลจําลอง  และคลินิกกายภาพบําบัด 
             1) มหาวิทยาลัยควรหารายได้เพ่ิมเติมจากงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลท่ียัง  
ขาดอยูด่้วยการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพ่ือขอรับบริจาคจากพ่อค้า คฤหบดี บริษัท หรือห้างร้านต่าง ๆ ให้มา
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของ ซึ่งนอกจากจะทําให้ดําเนินการได้สําเร็จแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชาวท่าศาลากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                2) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการสร้างโรงพยาบาล 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากคณะกรรมการซึ่งเคยดําเนินการ  
ในระยะต้น ๆ ของการมีแนวคิดสร้างโรงพยาบาล ไม่ได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการต่อเนื่อง นอกจากนั้น
แพทย์ท่ีเคยทาบทามให้มาเป็นผู้ดูแลโครงการ ปัจจุบันไม่สามารถทุ่มเทให้ได้เต็มท่ีเนื่องจากต้องทําหน้าท่ีเป็น
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธาน UHOSNET  

        3) มหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาจารย์แพทย์ท่ีกําลัง
จะเรียนจบกลับมา แล้วไม่มีท่ีทํางาน 
    4) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการผลิต
บุคลากรรองรับโรงพยาบาล ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินการ เพ่ือสร้างความร่วมมือและความ
สอดคล้องในการดําเนินการ  และควรเร่งดําเนินการอย่างจริงจังเพราะเป็นเรื่องใหญ่  มีรายละเอียดมาก     
ต้องวางแผนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ระยะเวลานานในการผลิต และต้องใช้เวลา   
ในการเชิญชวนบุคลากรให้มาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
   5) มหาวิทยาลัยควรเร่งทําความเข้าใจความหมายของโรงพยาบาลจําลอง ให้คน
ท่ัวไปเข้าใจตรงกัน  และเนื่องจากโรงพยาบาลจําลอง เป็น Interprofessional Education ของ 4 สํานักวิชา 
คือ แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ฯ   มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในด้าน
ต่าง ๆ  ร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไม่ควรให้สํานักวิชาใดสํานักวิชาหนึ่งดําเนินการ      
โดยลําพัง  ประกอบกับในปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกในการสร้างโรงพยาบาลจําลอง ดังนั้น ควรร่วมกันทํา
ความเข้าใจและทําความตกลงในการจัดทําหลักสูตร เพ่ือบูรณาการให้สําเร็จทันรองรับโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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6.5 ความเป็นสากล 
     1) กระบวนการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากลนั้น นอกจาก
มหาวิทยาลัยจะมีแผนงาน/กรอบแนวทางของส่วนวิเทศสัมพันธ์แล้ว จะต้องมีแผนงาน/กรอบแนวทางในระดับ
สํานักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดแผนงาน ทิศทาง และตัวชี้วัด  
ท่ีชัดเจนในการเข้าสู่ “ความเป็นสากล” ในระยะ 4 ถึง 5 ปีข้างหน้า เพ่ือจะได้ดําเนินการตามแผนงานดังกล่าว 
และสามารถติดตามผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงนําไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้   
     2) สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรตระหนักและให้ความสําคัญ  รวมถึงเร่งรัด   
การดําเนินการเป็นพิเศษ ในระยะนี้ คือ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี   พ.ศ. 2558 
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ความเห็นของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ฯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร  ต่อผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการตาม
แนวทางและรูปแบบท่ีฝ่ายบริหารได้รับทราบล่วงหน้า ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ    
แม้ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพยายามต่อไปในการจัดทํา
ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และมีระบบท่ีเอ้ือต่อการสืบค้น 
 สําหรับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของปงีบประมาณ 2555 นี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น
จุดท่ีควรพัฒนาในประเด็นต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปรับปรุง แก้ไข แสวงหา
แนวทางพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะใน
ประเด็นต่อไปนี้  
  � การรับนักศึกษา 
  � ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ และการสําเร็จการศึกษา           
      ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
  � การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 
  � การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
  � โครงการและกิจกรรมท่ียกระดับความเป็นสากล 
  � โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 
  � โครงการศูนย์การแพทย์ 
  � ระบบบริหารความเสี่ยง  
  � การบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณ           
      ด้านงบการลงทุน 
  � โครงการการหารายได้ 
 นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้ชี้ถึงความล่าช้าของการดําเนินการตามแผนงาน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ียังไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าท่ีควร ฝ่ายบริหารได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และจะทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยใช้กรอบด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ เพ่ือหาความชัดเจนในเชิง
เหตุและผลท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือปรับแผนการดําเนินการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับท่ีสูงข้ึน 
อย่างไรก็ตามความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีปรากฏในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นผลจากการทุ่มเท อุตสาหะของ
บุคลากรทุกฝ่าย ฝ่ายบริหารขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  อย่างสูงต่อ
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 

 



              

 

8

 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๐๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 

  

1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บรกิาร 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

 
1) จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้งานบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2552  พบว่า มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ มวล. ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย  4.07 มีรายละเอียดดังนี้  1) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ค่าเฉลี่ย  4.25  2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.01  3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 
3.96 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.15  
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ย 3.89  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2552 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2548 - 2551    
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 
2) จากผลการแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2555 ภาคการศึกษา 1/2555  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 
3) ในปีงบประมาณ 2555  ไม่มีการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย์ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

N/A 
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(4) 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(1)  
 

 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 

N/A 

2. ร้อยละของงานวิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ 
ในวารสารที่มผีู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer     
Reviewed)ต่อจํานวนคณาจารยป์ระจําและนักวิจัยทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๓5.๐๐  
ระดับ 2  ร้อยละ  35.0๑ - 40.๐๐                 
ระดับ 3  ร้อยละ  40.0๑ - 45.๐๐               
ระดับ 4  ร้อยละ  45.0๑ - 50.๐๐   

ในปีงบประมาณ 2555  มจีํานวนบทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
ตามฐานข้อมูลสากล  จํานวน 74 เรื่อง  และมีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ55 เรื่อง รวมจํานวนทั้งสิ้น 129 เรื่อง  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
รวม 334 คน คิดเป็นร้อยละ 38.62 
 (ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา)    

2 5 2 
 



๑๐๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๐๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ 50.00 
3. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดย้ื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในปีงบประมาณที่ประเมิน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 ชิ้นงาน                                       
ระดับ 2  มีจํานวน  3  ชิ้นงาน 
ระดับ 3  มีจํานวน  4  ชิ้นงาน                                     
ระดับ 4  มีจํานวน  5  ชิ้นงาน                                     
ระดับ 5  มีจํานวนมากกว่า  5 ชิ้นงาน 

     ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดย้ื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย  

1. อนุสิทธิบัตรเครื่องอบลูกเดือยสําหรับแปรรปูด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
2. อนุสิทธิบัตรสูตรปุย๋เพาะเลี้ยงคโีตเซอรอส 
3. อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครือ่งหว่านปุ๋ย 
4. อนุสิทธิบัตรวิธีการเตรยีมไม้ปาล์มน้ํามันสําหรับใช้เป็นไส้ไม้และกรรมวิธีการขึ้น

รูปไม้แผ่นแซนวิชน้ําหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ํามันเป็นไส ้
(ผู้ให้ข้อมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต)้    

3 3 1.8 

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

      มหาวิทยาลัยมผีลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ของสํานักวิชา
ต่าง ๆ  รวมจํานวน 65 ชิ้นงาน ประกอบด้วย 

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  9 ชิ้นงาน 
2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร  11 ชิ้นงาน 
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  9 ชิ้นงาน 
4. สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  1 ชิ้นงาน 
5. สํานักวิชาสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร ์ 5 ชิ้นงาน 
6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  11 ชิ้นงาน 
7. สํานักวิชาเภสัชศาสตร ์ 4 ชิ้นงาน 
8. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 5 ชิ้นงาน 
9. สํานักวิชาการจัดการ  3 ชิ้นงาน 
10. สํานักวิชาศิลปศาสตร ์ 7 ชิ้นงาน 

5 3 3 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทาง
วิชาการ และงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    5.1 งานบริการทางวิชาการ 
        1) งานอบรม  สัมมนา 
        2) งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 

 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการวิชาการ 
1)  งานอบรมสัมมนา ร้อยละ 85.03 
2)  งานวิเคราะห์ทดสอบ ร้อยละ 80.60 
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(๓) 
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๑๐๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๐๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

3) งานให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (ไม่มผีลการประเมิน) 
4) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 88.40 
    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ
ร้อยละ 92.34 
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(๑) 
 

 
 
1 

6. ความเชื่อมั่นของนักเรยีน ต่อการมาศึกษาที่ มวล.            
    6.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาต่อใน มวล.  
    ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ไม่เพิ่มขึ้น  
ระดับ 2  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑ - ๒.00 
ระดับ 3  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๑ - ๔.00 
ระดับ 4  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐๑ - ๖.00 
ระดับ 5  เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๖.00  
    6.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ 
Admission (ในปีการศึกษา 2555) ไม่เกิน 2 อันดับแรก 
โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ปี 2554 นักเรยีนยืนยันสิทธิ์ 1,640 คน และปี 2555 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1,350 คน 
ลดลง 290 คน  ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 17.68 
 
 
 
 
 
 
     จํานวนนักเรียนประเภท Admission เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 371 คน และจํานวน
นักเรียนที่เลือก มวล. เป็นอันดับ 1 และ 2 จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 
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๑๐๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๐๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 1  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 2.  มิติกระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

      มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
1. มีระบบในการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตร โดยมีการกําหนด
ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร นําเสนอที่
ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ และมีการ
ดําเนินการตามระบบที่ได้วางไว้ 
2. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 
และดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 6 หลักสูตร  
ส่วนหลักสูตรหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนปีการศึกษา 2555 มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 ทุกหลักสูตร  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ มีหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 12 หลักสูตร 
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑  และ 
ข้อ ๒ ข้างต้น  ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกในการเสนอ
หลักสูตร โดยกําหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทในการควบคุมให้มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนและกระบวนการด้านหลักสูตร  และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในแต่ละสํานักวิชา 
ได้ดําเนินการจัดทําประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ 
และข้อ ๓ ข้างต้น   ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการนําผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ
ควบคุมการนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรบัปรุงหลักสูตร  โดยหลักสูตรของสํานักวิชาที่
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๑๑๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
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(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิฯ ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร เช่น 1) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ควบคุม
กํากับให้การดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสําหรับตัว
บ่งชี้จากการเปิดสอนมา 2 ปี  2) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ทําหน้าที่ดําเนินงานหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ3) สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มี
ผู้ประสานงานหลักสูตร และคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหน้าที่ในการควบคุม และ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคณุวุฒิ
ฯ  โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ได้จัดทํารายงานการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้ซึ่ง
อ้างอิงตาม มคอ.1 
5. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน 12 หลักสูตร  ซึ่งในทุก
หลักสูตรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตจากสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน และมี
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 

 

    1.2 การจดัการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๖ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๗ ข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

มหาวิทยาลัยโดยส่วนส่งเสริมวิชาการดําเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญของทุกหลักสูตร ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ส่วนส่งเสริมวิชาการ ทําหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยได้มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  2) มีการแต่งตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ 
Active Learning เพื่อทําหน้าที่กําหนดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนระบบ
และกลไกการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  3) มีการ
สํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้เชิงรุกใน

4 (3) 2.4 



๑๑๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
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ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ    ทั้งใน
และนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม    ใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้   ทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินฯ แต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

หลักสูตรปริญญาตรี พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  การเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
(Laboratory)  การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยปัญหาพิเศษ (Special Problem) 
การเรียนการสอนแบบแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  การเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning)  การเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้จากชุมชน (Community-based Learning)  การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย (Research-based Learning)  การเรียนการสอนแบบภาคสนาม 
(Field Work) การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning) 
4) จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แบบ PBL 
โครงการร่วมคิดร่วมทํานํา PBL สู่ห้องเรียน เป็นต้น 
           2 .  ทุกราย วิชาของ ทุกหลักสู ตร  มี ร ายละ เ อียดของราย วิชา  (Course 
Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.3 ซึ่งมีข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร   
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีการจัดการเรียน
การสอนปฏิบัติการ การทําโครงการวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
           4. ทุกหลักสูตรได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น เชิญ
บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการปฏิบัติงานเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ 
           5. สํานักวิชาต่าง ๆ มีการจัดการเรียนรู้ ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ได้นําความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ ในด้านการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบมาใช้ในรายวิชาต่าง ๆ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 



๑๑๓ 
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๑๑๓ 
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ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

มีการจัดการเรียนการสอนโดยนํากรณีศึกษาจากงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษา เป็นต้น 
            6. สํานักวิชาต่าง ๆ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา เช่น มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ 
ไป เป็นต้น  

1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 และข้อ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการ ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกข้อ 
เกณฑ ์   
1. มีระเบียบ คู่มือ คณะกรรมการ และแหล่งปฏิบัต ิ
สหกิจศึกษา 
2. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา
และจัดให้มีการนําส่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปฏิบัต ิ
สหกิจศึกษา ให้กับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษา 
สหกิจ 
3. มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 
และจัดหาสถานประกอบการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อให้มีจํานวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการให้เลือก

       มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา ดังนี้ 
       1. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีระเบียบว่าด้วยสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2550  ในการ
ดําเนินงานเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง               
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจําหลักสูตร ๆ ละ 1 คน 
ทําหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ด้านเอกสารแนะคู่มือ ปี
การศึกษา 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดทํา คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 1,000 
เล่ม และเอกสารแนะนําด้านสหกิจศึกษาอื่น ๆ สําหรับแจกนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน
ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
        2. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา โดย
1) ได้ดําเนินการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทยอย่างครบถ้วน โดย
ได้จัดให้มี รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และจัดอบรมเพิ่มเติมอีก 6 ชั่วโมง รวมการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ทุกคนต้องผ่านการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินการผ่านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80   2) จัดอบรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อ
สร้างความพร้อมด้านอาชีพ แก่นักศึกษานอกเหนือจากรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเช่น ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้จัดอบรมเสริมเพิ่มเติมจํานวน 3 ครั้ง 3) ได้กําหนดให้มี
ภารกิจหนึ่งคือการเข้าพบสถานประกอบการ ทั้งสถานประกอบการใหม่เพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านสหกิจศึกษาในความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 
และสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านอื่น ๆ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดย

5 (2) 2 



๑๑๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ได้หลากหลายและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
4 .  มี กา รประ เมิ นการปฏิบั ติ สห กิจศึกษา  ทั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ    
ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งก่อนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แต่ละปี ต่อผู้บริหารของมวล. และต่อสถานประกอบการที่
ร่วมโครงการ 

ผู้บริหารได้แก่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์
สัมพันธ์ คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร คณาจารย์สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้แทนสํานักวิชาการจัดการ 
ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เข้าพบสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น  40 หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
          3. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 
(Upper Southern Cooperative Education Network หรือ USCEN ) ให้เป็นแม่ข่าย
ด้านสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนบน ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้แทนสถาน
ประกอบการทั้งในระดับภาคใต้และระดับประเทศอย่างสม่ําเสมอ ทําให้เป็นโอกาสที่ดีใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มพัฒนา
เว๊ปไซต์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยเว็บไซต์นี้ได้รวมรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ตอนบนไว้  มีการยกย่องและ
เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ในทุกปี เป็นกลยุทธ์สําคัญของการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันในการพัฒนางานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน สถานประกอบการสหกิจศึกษามี
จํานวน 545 แห่ง เป็นสถานประกอบการในประเทศ 533 แห่ง และสถานประกอบการ
ในต่างประเทศจํานวน 12 แห่ง  โดยสถานประกอบการทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพ
งานจากหลักสูตรและสํานักวิชา ก่อนนักศึกษาสหกิจศึกษาจะทําการ ซึ่งปัจจุบันมีตําแหน่ง
งานเหมาะสมและเพียงพอกับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละปี  การมีกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายสหกิจศึกษาภูมิภาคอื่น ๆ และสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสมาคมสหกิจศึกษา
โลก  
           4. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ดําเนินการประเมินผลสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษาเพื่อนํา
ผลประเมินมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา และระบบงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้ศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ ได้จัดทําสรุปปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานระหว่างกันในรอบปีแก่สํานัก
วิชาเพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม
ร่วมกัน 



๑๑๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

           5.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้นําผลดําเนินการประเมินผลสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา
เพื่อนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา และระบบงานสหกิจศึกษา  

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

           1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน 5 ด้าน 1.1) ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ได้แก่แผน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี/รัฐ
พิธี กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  ได้แก่ กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  การนํานักศึกษาในหลักสูตรต่างๆบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เช่น การสอนภาษาอังกฤษ การบริการสาธารณสุข  การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ของชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ได้แก่  แผนกิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่  การอบรมทักษะพื้นฐาน
ด้านวิชาการและการปรับตัวแก่นักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ร่วมหอพัก ตลอดจนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอิสระ และชมรมต่างๆ  5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  แผนกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่หอพัก 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงทราบบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่มีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชั้น
ปีที่ 1 ทุกสํานักวิชา เป็นต้น 
           3. มหาวิทยาลัยไดส้่งเสริมให้นักศึกษานําเอาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมใน 5 ประเภท ให้
ครบวงจรการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการสร้างเสริม
คุณธรรม และ 5) ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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๑๑๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการรายงานผล
ความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

           4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมกรรมร่วมกัน ได้แก่ โครงการ
เสริมศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํากิจกรรม
นักศึกษา  โครงการกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  การสัมมนาเครือข่ายผู้นํานักศึกษา
ภาคใต้ตอนบน เป็นต้น 
           5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ส่วนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           6. มีการสรุปภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จและข้อจํากัดในการดําเนินงาน 
และมีการวางแผนที่จะปรับปรุงการดําเนินงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

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

           1. มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยม ี
แนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและ
การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัยโดยใช้หน่วยวิจัย 
สู่ความเป็นเลิศเป็นตัวนําทาง พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์การวิจัยเพื่อ
นําไปสู่จุดหมาย “3 ล” คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักของชุมชนท้องถิ่น นําการวิจัยเป็น
เลิศสู่สากล โดยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based 
Research) เพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็น
หลัก  ได้พัฒนาระบบงานวิจัยโดยบูรณาการนักวิจัยสาขาต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกันใน
รูปแบบ “กลุ่มวิจัย” “หน่วยวิจัย” และพัฒนาไปสู่ “หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ” 
          2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 12 โครงการ ประกอบด้วย 1) สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  3 โครงการ  2) 
สํานักสหเวชศาสตร์ฯ  1 โครงการ  และ3) สํานักวิชาแพทย์ศาสตร์ 8 โครงการ   
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๑๑๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้       
  ๑) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ   
   ๒) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ   
   ๓) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย   
   ๔) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี 
อาจารย์ /ผู้ เ ชี่ ยวชาญ  อาคันตุกะ  หรื อ  อาจารย์ /
ผู้เชี่ยวชาญ  รับเชิญ (Visiting Professor) 
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัย ของสถาบัน 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เ พื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

          3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้ยกร่างและเผยแพร่เอกสาร/คู่มือจรรยาบรรณการวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ด้านการวิจัย ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
ดําเนินการโดยโครงการศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ 
          4.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดสรรทุนภายในผ่านการดําเนินการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน  10 ประเภท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้มีการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท ได้แก่ ทุนอุดหนุนการจัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัย สําหรับสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัยขั้นต้นก่อนการขอทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย งบประมาณไม่เกิน 30,000 บาทต่อ
โครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ เพื่อส่งเสริมผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยในการดําเนินงานวิจัย ทุนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย สําหรับนักวิจัยที่สามารถ
ผลิตผลงานเป็น KPI ให้กับมหาวิทยาลัย ทุนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อโครงการ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) งบประมาณ 6,000-
8,000 บาทต่อเดือน ปริญญาโททุนละ 192,000 บาท ปริญญาเอกทุนละ 360,000 
บาท ให้กับนักศึกษาบัณฑิต ที่ทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการของนักศึกษาปริญญาตรี งบประมาณไม่
เกิน 12,000 บาทต่อโครงการ และทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-
Doctoral Fellowship)ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกงบประมาณ 2555 
งบประมาณไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน 

 5.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนี้ 1)ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 2)ห้องวิจัยทางการพยาบาล 3)ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาสหเวช 4) ห้องวิจัย
อาคาร B3 5)ห้องเก็บของและห้องทํางานนักวิทยาศาสตร์ และ 6)ห้องเตรียมตัวอย่าง
การแพทย์ บริหารงานโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบาย



๑๑๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

มหาวิทยาลัย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยการจัดระบบการใช้ทรัพยากรแบบรวม
ศูนย์ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน 
ไม่แยกตามหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยได้จัดทําคลังข้อมูลงานวิจัยโดยออกแบบและจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งมีการนําข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการคัดสรรโครงการวิจัยเด่นและเป็นประโยชน์ ไปนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัดและในการประชุมระดับชาติ ทั้งในการประชุมเครือข่าย
การวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยได้คัดสรรผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand 
Research Expo) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับพันธมิตร
ในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในระบบวิจัยฯ ได้ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัยที่เป็นประโยชน์มาร่วมโครงการจัดงานเป็นจํานวนมาก 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดประชุมวิชาการ
ประจําปี “วลัยลักษณ์วิจัย” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวัน 
21 มิถุนายน 2555  สําหรับการจัดประชุมวิชาการที่มีหน่วยวิจัยเป็นเจ้าภาพในการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจดั
ประชุมวิชาการ ซึ่งรวมไปถึงงบประมาณบางส่วนในการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
          6. การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน มีผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ พิจารณา
ความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน 
           7. มหาวิทยาลัยได้มีการนําเอาผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู่การ



๑๑๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๑๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการวิจัยใหม่ การนําเสนอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนการปรับเกณฑ์การดําเนิน
กิจกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

8.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
สร้างกลไกและการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัย 
ด้วยระบบและกลไกการสนับสนุนที่หลากหลายและมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based 
Research) ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่และท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมดุลกับการสร้างองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิง
รับใช้สังคม ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรณา
การงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นพัฒนาโจทย์วิจัยที่มุ่งให้เกิดการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุดมปัญญา โดยเน้นการวิจัยเป็นกลุ่มวิจัยและวิจัยแบบ
บูรณาการศาสตร์ (Multidisciplinary research) เพื่อให้มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปน็ศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลยั 
ในรูปแบบการบริหาร “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และชี้นําทิศทางการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ โดยมีสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยใหม่ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
แม้ปัจจุบันผลงานวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ แต่เป็นผลงานวิจัยที่
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเชิงรับใช้
สังคม เนื่องจากโจทย์วิจัยที่ได้มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมวิจัยที่นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่
สังคม และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคม  
1. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการ ได้พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําโครงสร้างการทํางานรองรับการพัฒนา

3 2 1.2 



๑๒๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ ๕ ข้อ  
เกณฑ ์ 
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม/การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม/การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการ
รายงานผลความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
งานสนับสนุนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และไดด้ําเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ
โทรทัศน์รายการ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” โครงการรายงานวิทยุวลัยลักษณ์ “Everyday 
English” โครงการการจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ โครงการการ
จัดทํารายงานบริการวิชาการแก่สังคม จัดประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์บริการวิชาการ ฯ  
โฆษณาประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เชื่อมโยง
นักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยร่วมให้บริการและพัฒนาโครงการ  ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
เสนอของบยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามทิศทางนโยบาย 2555 – 2558  
นโยบายดําเนินงานผ่านการบริการวิชาการ “ยกระดับการร่วมพัฒนาให้ชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง” จํานวน 5 โครงการ ดังนี้  
        - โครงการกองทุนบริการวิชาการแบบสหวิทยาการ 
        - โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตชาววลัยลักษณ ์
        - โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรับมือภัยพิบัติเมืองนครแบบพหุภาค ี
        - โครงการส่งเสริมชุมชนพิทักษ์ความมั่นคงทางอาหารของชายฝั่งทะเลไทย 
        - โครงการจัดทําหอ้งนิทรรศการเผยแพร่งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมได้นําความรู้ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการของสํานักวิชาต่าง ๆ 
เช่น โครงการกายภาพบําบัดเพื่อชุมชนปากนคร  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ
และทุพลภาพ  โครงการให้คําปรึกษาแนะนําพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โครงการ
อาศรมยาสัญจร  เป็นต้น 
ระบบและกลไกการบริการด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
            อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีระบบการกลไกการบริการด้านทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  กล่าวคือมีการดําเนินการจัดระบบและกลไกงานด้านการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดโครงสร้างการ



๑๒๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

บ ริ ห า ร ง า น ที่ ชั ด เ จ น  มี แ ผ นยุ ท ธศ า สต ร์ ก า รดํ า เ นิ น ง า นขอ งห น่ วย ง าน ใน 
ระยะยาว และกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปีอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการดําเนินการให้
เกิดผลงานตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   

การดําเนินงานด้านการบูรณาการงานด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน นั้น อาศรมวัมนธรรมวลัยลักษณ์ได้มีความพยายามกระตุ้นให้อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม/งานโครงการต่างๆ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
หน่วยงานจัดขึ้น และมีการจัดทําโครงการเฉพาะเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพลงบอก : ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู้และบทบาทของครูผู้ส่งเสริม เพื่อมุ่งพัฒนา
ทักษะด้านการทอกเพลงบอกแก่ครูซึ่งถือเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ดังกล่าวแก่นักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะยังผลให้ศิลปะและวัฒธรรมมี
การสืบทอดอย่างสมบูรณ์และดํารงอยู่คู่สังคมได้เหมาะกับกาลสมัย ตลอดจนการจัดเวที
การประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะและฝีมือของนักเรียน  นักศึกษาและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้
เยาวชนสนใจและเล็งเห็นคุณค่าและความสําคัญในมรดกด้านศิลปะและวัฒนธรรม และนํา
ความรู้จากห้องเรียนมาฝึกพัฒนาทักษะในเวทีการประกวดแข่งขัน เช่น การประกวดเพลง
ร้องเรือเด็ก การประกวดเรียงความเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ การประกวดร้อยกรองเนื่องใน
งานวันลอยกระทง และวันขึ้นปีใหม ่ เป็นต้น 

อีกทั้งมีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย 
โดยผลงานที่ปรากฏเด่นชัดคือการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ 
ในชุดโครงการศึกษาอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ และศรีธรรมราชมหานคร 
เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ที่มีอยู่อย่างมากมายมา
รวบรวมสังเคราะห์ และจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนผลงานการ
ศึกษาวิจัยด้านดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และสามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไป
พัฒนาต่อยอดสู่การนําไปประกอบการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ 



๑๒๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ
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ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

และการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ต่อไปในอนาคต 
            ทั้งนี้ในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม 
และนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ. 16) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ  
ระดับ ๓ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   
ระดับ ๔ ปฏบิัติได้ ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
เกณฑ ์
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ  
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

   1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปณิธาน  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2553-2557  โดยกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มี
คุณธรรม” และมีพันธกิจที่มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีมาตรการสอดคล้องกัน เช่น ปรับปรุงหลักสูตรให้มีสหกิจศึกษาสมบูรณ์แบบหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐาน จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
   2.  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายใต้ระบบ
การบริหารแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดย 1) การจัดการเรียนการสอน มีการจัด
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ และมีเทคนิคการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 2) การผึกประสบการณ์วิชาชีพ มีศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา 
อาจารย์ สถานประกอบการมีส่วนร่วม 3) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
     3. มหาวิทยาลัยได้มีการประ เมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์โดยมีศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นผู้ดําเนินการ  ด้านปัจจัยเอื้อต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้บริการและทําการประเมินความ 

5 2 2 



๑๒๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกสิ้นป ี
     4. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามปณิธานที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น  “คนดีและ
คนเก่ง” ส่งผลให้เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม กล่าวคือ 1) บัณฑิตมีความรู้คู่การ
ปฏิบัติ  มีการดําเนินการด้านสหกิจศึกษา ทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและสัมผัสประสบการณ์จริง
ในสถานประกอบการ โรงพยาบาล ชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในรูปแบบต่าง ๆ  ทําให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้
การการปฏิบัติงานจริงได้ 2) อุตสาหะสู้งาน  มีการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค ทําให้
นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า กระตุ้นให้มีการแข่งขันกับตัวเอง และอดทนมีคุณภาพและ
ศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น  3) เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์  
กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ 4) มีคุณธรรม มีการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 1 มีการจัด
กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม โครงการประชุมวิชาการ การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่
มีผลงานและคุณงามความดี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทําความดี 
ยกย่องผู้กระทําความดี และการเป็นแบบอย่างที่ด ี
     5. มหาวิทยาลัยมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน โดยการ
สอดแทรกเรื่องดังกล่าวไปในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้แก่นักศึกษา  ซึ่งความเข้าใจของ
นักศึกษาแสดงให้เห็นได้จากการที่มีผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบสํารวจความเข้าใจในเรื่องนี้ โดยจะทําการสํารวจจาก
นักศึกษาของภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 และจากการที่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  ได้แสดงถึงความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องดังกล่าว 

5. การมรีะบบการบริหารความเสีย่ง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ภายใน   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  

   1. สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากําหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความ
เสี่ยง  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ /2553 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 คือ 
ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ภายในหน่วยงานโดยจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีการติดตามประเมินผลการ

4 4 3.2 



๑๒๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
เกณฑ ์
1 = สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายด้าน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ภายใน 
2 = มีคณะกรรมการ และหน่วยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานและการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
3 = มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พัฒนาและรั กษา ไ ว้ ซึ่ งบุ คล ากร ที่มี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้าใจใน
เรื่องความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ทุกระดับ (ทั้งในระดบัองค์กรและระดับหน่วยงาน) 
4 = มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเ นื่อง และครอบคลุม ทุก
หน่วยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5 = มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบป้องปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น

บริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนแปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านเพื่อทําหน้าที่ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
และให้มีการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ โดยมีการบูรณาการกับระบบควบคุมภายในและให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  
   2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่ 
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
2) ดําเนินการเพื่อให้มีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ 3) ติดตาม
ประเมินผลการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและจัดทํารายงานผล 4) ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย   และมี
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน ทําหน้าที่ 1) จัดให้มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2) ประเมิน
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  3) จัดทํารายงานและแผนปรับปรุงระดับหน่วยงาน 4) จัดให้มี
การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน     
5) ดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
     3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ซึ่งถือเป็นระบบและกลไกที่สําคัญที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เชื่อมโยงภารกิจและ
การดําเนินการระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งได้ดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 
     4. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดใหม่ ซึ่งมีส่วนแผนงาน
เป็นฝ่ายเลขานุการ  เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่ 1 และนํามติจากที่ประชุมมาดําเนินการ  โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งเชิญ
ผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร



๑๒๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

รูปธรรม 
 

ในพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัย
และความเป็นสากล และได้จัดสัมมนาเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวเป็นเพียง
กิจกรรมนําร่องและมีบางหน่วยงานเข้าร่วมเท่านั้น จึงยังไม่มีการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร 
     5.   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ   ทําหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะกําหนดรูปแบบการรายงาน
ไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  นอกจากนี้ในด้านการมีระบบป้องปรามการกระทําผิดและมี
บทลงโทษผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรมนั้น มีระเบียบต่าง ๆ ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลรองรับเรื่องดังกล่าว    

6. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย    
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ)  
1 = มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษา  และช่วยให้
ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2 = มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี  

   1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษา  และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2555 ในยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการสื่อสารขององค์กร  และยุทธศาสต์ที่ 9 การ
ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
ระบบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักศึกษา บุคลากร การเงิน และได้พัฒนาระบบ 
รายงานผลการดําเนินงาน (Business Intelligence)  ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้าง
เป็นรายงานให้ผู้บริหาร 
   2.  มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางที่กําหนดโดยสภา
มหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ดําเนินการภายใต้พันธกิจ ดังนี้ 

- บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

4 3 2.4 



๑๒๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
3 = มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมี
ระบบการแก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางสารสนเทศที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
4 = มีการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 
5 = มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต ์
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร ์
- ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบคอมพิวเตอร ์
    3. . มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบ
การแก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางสารสนเทศที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ และปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบแจ้งซ่อมทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ซ่อมบํารุง 
    4. มีการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดทํา
เอกสาร ให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน้าเวปของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 3.  มิติการเรยีนรู้และพัฒนา 

  

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

 
     ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ร่วมกับสํานักวิชาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ในระดับ
ปริญญาตรีให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รวม 24 หลักสูตร คิดเปน็ร้อยละ 77.42 ของหลักสูตรทั้งหมด  
 
 
 
 
 
      ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning จํานวน 799 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 54.76  และจากการสํารวจข้อมูลใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2554 มีจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
จํานวน 338 วิชา  คิดเป็นร้อยละ 61.23 ซึ่ งเ พิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553  
ร้อยละ 6.47 
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0.8 

๒. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
 ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้ไปศึกษา/อบรม/
สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต่อจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐  
ระดับ ๒  ร้อยละ ๘๐.๐๑ - ๘๕.๐๐ 

 
อาจารย์ประจําที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 
215 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 398 คน คิดเป็นร้อยละ  54.02  
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๑๒๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ ๓  ร้อยละ ๘๕.๐๑ - ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ ๙๐.๐๑ - ๙๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ 
          

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

 ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
 
 
 

พนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จํานวน 438 คน จากพนักงานทั้งหมด 629 คน คิดเป็นร้อยละ  69.63  
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนพนักงานสายวิชาการที่ได้เลื่อนตําแหน่งในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 12 ราย จากจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด 398 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 ระบบ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ระบบ  
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  จํานวน 11 ระบบ สํา นักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ 2 ระบบ  
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๑๒๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๒๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกว่า ๙ ระบบงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 1 ระบบ ศูนย์บริการการศึกษา จํานวน 16 ระบบ  ศูนย์บรรณสารฯ  5 ระบบ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่  1 ระบบ  ส่วนแผนงาน 1 ระบบ  ส่วนการเงินและบัญชี 5 ระบบ  ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 1 ระบบ  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  46  ระบบ 
 
 

 

๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหต:ุ เกณฑ ์(ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย 
๒. มีการปรับตัวของหน่วยงานด้านการวิจัยให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 
๓. มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม 
๔. มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปกี่อนมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
๕. มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ 

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

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณหน่วยวิจัย ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัยทั้งสิ้น 12 หน่วยวิจัย เป็นหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ 2 หน่วยวิจัย 
และ 1 กลุ่มวิจัย ซึ่งดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณาความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุน โดยจะรายงานผลการติดตามและประเมินต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมิน 

มหาวิทยาลัยได้มีการนําเอาผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (อยู่ในขั้นตอน
การดําเนินการ) การนําเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจน
การปรับเกณฑ์การดําเนินกิจกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี พร้อมทั้งมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
          2. มีการปรับตัวของหน่วยงานด้านการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดย

3 3 1.8 
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มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม โดยมนีโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิง
พื้นที่ (Area Based Research) เพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
สามารถเป็นหลักในถิ่นของภูมิภาคและเป็นอุทยานการศึกษา ที่ร่ วม ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุดมปัญญา โดยจะนําจุดแข็งด้านการวิจัย ความ
เชี่ยวชาญและความหลากหลายขององค์ความรู้จากสํานักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก 
สร้างองค์ความรู้ใหม่เ พื่อเป็นผู้นําด้านการวิจัยในระดับสากล ส่งเสริมการวิจัยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อ
สร้างสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสังคม อย่างเช่น หน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมา
ประยุกต์เพื่อการกสิกรรม ได้สร้างเครื่องกําจัดตัวมอดและไข่มอดในไม้ยางพารา ขนาดกําลัง 
72 kW เพื่อใช้ในการกําจัดมอดในไม้ยางพาราให้กับบริษัท แปลนครีเอชั่น จํากัด จ.ตรัง ที่
ใช้ในการผลิตของเล่นสําหรับเด็ก เพื่อให้บริษัทสามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปซึ่งห้าม
การใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงได้ หรืออุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของภาคใต้ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ก็ได้ดําเนินการวิจัย
ด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยยกมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้และเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันในอนาคต โดยตั้งศูนย์ทดสอบ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์ฝึกอบรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการอบรมนานาชาติ เรื่อง Wood Based Panels: Processes, Properties and Uses 
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ร่วมกับ International Wood Academy, University of Hamburg ประเทศเยอรมัน 
University Transilvania of Brasov ประเทศโรมาเนีย หรือดําเนินการชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน หรือการนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดย
บูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชา เพื่อมุ่งแก้ไขและสร้างสังคมเข้มแข็ง เช่น “การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” ซึ่งเป็นการนํา
ผลงานวิจัยของอาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ความเชี่ยวชาญด้านการทํา
การตลาดและตราสินค้าของอาจารย์สํานักวิชาการจัดการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานวิจัยโดยบูรณาการนักวิจัยสาขาต่างๆ ที่มีความ
สนใจร่วมกันในรูปแบบ “กลุ่มวิจัย”  “หน่วยวิจัย” และพัฒนาไปสู่ “หน่วยวิจัยความเป็น
เลิศ” ซึ่งปัจจุบัน มีกลุ่มวิจัย 1 กลุ่ม หน่วยวิจัยทั้งสิ้น 12 หน่วย และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดตั้งอีก 1 หน่วย เป็นหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ 2 หน่วย คือ หน่วยวิจัยความ
เป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม ได้รับการสนับสนุนทุนดําเนินการจากศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence in Physics) และ
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับการสนับสนุนทุน
ดําเนินการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC  

มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยได้สนับสนุนเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เครือข่ายการวิจัย
และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ของ สกอ. โครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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           3. มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยอย่างเหมาะสมโดยมี
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นผู้พิจารณาให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความ
เหมาะสม   
           4.  ในปีงบประมาณ 2554  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 165  โครงการ 
และในปีงบประมาณ 2555   มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 133  โครงการ ลดลง 
ร้อยละ 19.39 
           5. ในปีงบประมาณ 2554 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 62,263,204 
บาท และในปีงบประมาณ 2555  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 38,249,785 
บาท ลดลงร้อยละ 38.57 

๔. จํานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และนํามาใช้ในการเรียนการสอน   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕ โครงการ 
ระดับ ๒  ๖ - ๑๐ โครงการ 
ระดับ ๓  ๑๑ - ๑๕ โครงการ 
ระดับ ๔  ๑๖ - ๒๐ โครงการ 
ระดับ ๕  มากกว่า ๒๐ โครงการ                 

มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้บูรณาการความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ 
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนํามาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้  
     1) สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  12 โครงการ   
     2) สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ  5 โครงการ   
     3) สํานักวิชาแพทยศ์าสตร ์16 โครงการ   
     4) สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  4 โครงการ  
     5) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ  6 โครงการ  
     6) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  11 โครงการ  
     7) สํานักวิชาการจัดการ  11  โครงการ 
     รวมทั้งสิ้น จํานวน  65 โครงการ 
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5 .  ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร พัฒนา  และกา รปรั บตั วขอ ง   
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. ให้ความสนใจ/ห่วงใย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ข้อ 

    มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวในประเด็นที่สภาฯ ให้ความสนใจ ดังนี้   
    1. มวล. โดยสํานักงานสภาฯ ได้ประมวลเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่สภาฯ ให้ความสนใจ/
ห่วงใย ในปีงบประมาณ 2555 และที่สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 และประสานงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ รับทราบในช่วงต้นปีงบประมาณ 
เพื่อจะได้ดําเนินงานให้บรรลุผลตามแผนงานที่กําหนดไว้  และรายงานความก้าวหน้า/
ผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน ณ รอบครึ่งปี และสิ้นปีงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และสภา มวล. ทราบ 
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๑๓๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๓๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /  เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ ๕  บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหต:ุ เกณฑ ์(ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจ 
๒. มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให้
ความสนใจอย่างเหมาะสม 
๓. มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ สนใจ เพื่อการพัฒนา 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานให้สภาฯ รับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ และขอคําแนะนําเพิ่มเติม 
๕. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให้
ความสนใจต่อประชาคมมหาวิทยาลัย 

    2. มวล.ไดก้ําหนด และปรับแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภาฯ ให้ความสนใจไว้
อย่างเหมาะสม  ได้แก่  (1) ความเป็นสากล  (2) ความเป็น Residential University  
(3) แผนการประชาสัมพันธ์  (4) การรับนักศึกษา และ (5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
ยังมีเฉพาะประเด็นความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่กําหนดแผน/วิธีการไว้ไม่
ชัดเจนมากนัก      
    3. มวล. ได้นําประเด็นต่าง ๆ ที่สภาฯ สนใจ/ห่วงใย เสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ของ มวล. เช่น สภา มวล. สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มวล.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เป็นต้น  โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้พิจารณาให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  และเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาการดําเนินงานของ มวล.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้รายงานผลการดําเนินงาน    
ในทุกประเด็นต่อสภาฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งแรกของปี และ ณ สิ้นปีงบประมาณ  
นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบดูแลในประเด็นต่าง ๆ ได้
มีการรายงานรายละเอียดการดําเนินงานในประเด็นนั้น ๆ ให้สภาฯ ทราบโดยตรงอีก
ช่องทางหนึ่งด้วย โดยสภาฯ ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติม 
    5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้นํารายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ รอบ
ครึ่งแรก และ รอบสิ้นปีที่สภาฯ เห็นชอบแล้ว ส่งให้ผู้บริหารทุกระดับ/ทุกหน่วยงานเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๓๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 4.  มิติการเงินและงบประมาณ 

    

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

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

   1.  ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,442,198,094 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 
883 ,089 ,146 .58  บาท   แ ละมี งบปร ะม าณผู ก พั น รอกา ร จ่ า ย จํ า น วน  
217,148,249.93 บาท  ดังนั้นอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
76.29  ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งบประมาณไม่เกินจาก
ที่ได้ตั้งไว้ตามแผน และมีผลสําเร็จร้อยละ 80 ขึ้นไปของเป้าหมาย จํานวน  104 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของตัวชี้วัดหลักทั้งหมด ( 138 ตัวชี้วัดหลัก)  
   2.  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายดําเนินการ ประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่ าจ้ าง  ค่ าตอบแทน ใ ช้สอย วัสดุ  ค่ าสาธารณูปโภค เ งิน อุดหนุน รวม ทั้ งสิ้ น 
882,877,131 บาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 790,328,263.42 บาท มี
เงินคงเหลือทั้งสิ้น 92,548,867.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 
   3.  ในปีงบประมาณ 2555 มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากปีงบประมาณ 2554 จํานวน
378,544,308.59 บาท ภายในไตรมาสแรก (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54) มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่กันไว้แล้วจํานวน 31,044,370.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.20  
   4.  ในปีงบประมาณ  2555  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบลงทุนและระหว่างปีได้จัดสรรงบ
ลงทุนเพิ่มเติมอีก รวมงบประมาณทั้งสิ้น 559,320,963 บาท  มหาวิทยาลัยมีผลการใช้
จ่ายในภาพรวมร้อยละ  55.61 ของงบลงทุน  และมีผลการจ่ายเงินจริงเพียงร้อยละ 
21.92   โดยส่วนพัสดุจัดทําแผนจัดหาร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุน จํานวน
เงิน 465,573,355 บาท ซึ่งได้ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยหน่วยงานได้ใช้
งบประมาณตามแผนร้อยละ 55.13  ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ 2556  จํานวนเงิน 184,122,864.30 บาท  ทั้งนี้มีการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจํานวนเงิน 172,629,300 บาท (รายการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การแพทย)์  รวมกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น 356,752,164.30 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 63.78  ของงบลงทุนทั้งหมด 
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๑๓๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๓๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

   5. ผู้บริหารมีการกํากับดูแลและติดตามการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ มีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
(ใช้ข้อมูลจากส่วนพัสดุ และรายงาน จากระบบ MIS  )       

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้ วัดจากรายได้ของ
มวล.ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ไม่นับเงินที่ได้รับจากรัฐ) 

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

     ปีงบประมาณ 2554  มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งสิ้นจํานวน 490,009,148.39 บาท 
(ไม่นับเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ)   
     ปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยมีรายได้จํานวน 520,256,678.54 บาท (ไม่
นับเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ) 
     ดั ง นั้ น ใ นปี ง บป ร ะ ม าณ  2555  มห า วิ ท ย า ลั ย มี ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า น ว น  
30,247,530.15  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 
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3. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
   3.1 รายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ที่เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 แต่ไม่เกินร้อยละ 105 
ระดับ 2 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 – 10.00 
ระดับ 3 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 10.01 - 15.00 
ระดับ 4 มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  15.01 - 20.00 
ระดับ 5   มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  20.00 
 

   3.2 รายจ่ายจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายที่
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   มากกว่าประมาณการ เกินกว่าร้อยละ 10.00 

 
     ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเสนอตั้ งประมาณการรายได้  จํานวน                     
1,463,120,400 บาท  มีรายได้จริงจํานวน  1,341,958,028.53 บาท คิดเป็นร้อย
ละ  91.72  ของประมาณการรายได้ทั้งปี  
(ข้อมูลจากส่วนแผนงาน) 
 
 

      
 
 
 

     ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเสนอตั้งประมาณการรายจ่าย จํานวน                     
1,463,120,400 บาท  มีรายจ่ายจริงจํานวน  1,296,335,845.73 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 88.60 ของประมาณการรายจ่ายทั้งปี ซึ่งน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายร้อยละ 
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๑๓๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๓๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 2   มากกว่าประมาณการ ร้อยละ  5.01 - 10.00 
ระดับ 3   อยู่ในช่วง ± ร้อยละ 5 ของประมาณการ 
ระดับ 4   น้อยกว่าประมาณการ ร้อยละ  5.01 - 10.00 
ระดับ 5   น้อยกว่าประมาณการ เกินกว่า ร้อยละ 10.00 

11.40 
(ข้อมลูจากส่วนแผนงาน) 
 
 

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

    ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 
14,333,333.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62  ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ 
882,877,131 บาท)   
      
 
 
 
 
 

2 5 2 

5. การจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐ 
ระดับ 2   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๐.๕๑ - ๑.๐๐ 
ระดับ 3   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
ระดับ 4   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการร้อยละ ๑.๕๑ - ๒.๐๐ 

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 8,196,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของงบดําเนินงาน  (งบ
ดําเนินงาน 457,705,277 บาท) 
  

4 3 2.4 



๑๓๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชีว้ดัโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดลุ ๔ มิต ิ

๑๓๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวช้ีวัดโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 
 

ตัวชี้วัด  /   เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ได ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ระดับ 5   งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการมากกว่าร้อยละ ๒.๐0 
 



๑๓๘ 
 

รายละเอียดประกอบการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดและแบบสมดุล 4 มิติ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ผลการประเมินแบบสมดลุ 4 มิต ิปีงบประมาณ 2554 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

การสนองตอบ
ต่อผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ 25) 

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

2. ร้อยละของงานวิชาการและงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
    พิจารณากลั่นกรอง (peer reviewed) ต่อจํานวนคณาจารย์ประจําและนักวิจยั 
    ท้ังหมด   
 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปีงบประมาณท่ีประเมิน ฯ  
 

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์  
 

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

 

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

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา 
 

2. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการ 
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๑๓๙ 
 

รายละเอียดประกอบการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดและแบบสมดุล 4 มิติ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

มิติ ตัวชี้วัด 
ระดับ 
ท่ีได้ 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

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

 
4 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3.2 

 
3 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.44 25 22.2 
การเรียนรู้และ
พัฒนา 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนาต่อหลักสูตรท้ังหมด 
    ๑.๒ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีเพ่ิมข้ึน 
          จากปีก่อน 
 

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

3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนนุงานวิจัย  
     
๔. จํานวนโครงการท่ีได้บูรณาการความรูด้้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ 
    ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนํามาใช้ในการเรียนการสอน  
                   

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

1. ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ    
  

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้ วัดจากรายไดข้องมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน (ไม่นับเงินท่ีไดร้ับการจดัสรรจากรัฐ)  
 

3. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
    3.1 รายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
    3.2 รายจ่ายจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

4. การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
    
5. การจัดงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 3.04 25 15.2 

 ผลคะแนนรวม 4 มิต ิ 3.68 100 73.6 



140 
 

140 

ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ มวล. พ.ศ. 2553-2554 กบัแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 

 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

เป้าหมาย : เป็นมหาวิทยาลัยสมบรูณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วมขบัเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ "สังคมอุดมปัญญา" โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 
1.  การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต 1.  บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทําความดี สร้างความสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เข้าสู ่ เป้าประสงค์ที่ 1 562,811,540 
 พัฒนาความสามารถและพร้อมทํางาน 

เพื่อส่วนรวม 
รูปแบบ Active  Learning และความเป็นสากล 
มาตรการ  1.1 พัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

1.2 บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  
การบริการวิชาการ การทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและกจิกรรมนักศึกษา 

1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีสหกิจศึกษาสมบูรณ์แบบ
หรือประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐาน 

1.4 จัดตั้งและพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยและนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน ์
ได้อย่างเต็มที ่

1.5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนอาจารย ์
ในการทํางานร่วมระหว่างหนว่ยงานภายใน 
หน่วยงาน  ภายนอกและชุมชน 

1.6 สร้างความเข้มแข็งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและกจิกรรมนักศึกษาเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

1.7  พัฒนาศักยภาพอาจารย์และกระบวนการใน
การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1.8 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
และเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น 

1.9 พัฒนารายวิชาให้มีการใช้สื่อการสอนด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

1.10 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา อาจารย์และ
นักวิจยักับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

1.11 จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติและ
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมนานาชาติเพิ่มขึ้น 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
  - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  - โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (แพทย์เพิ่ม) 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  - งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
  - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

387,304,140 
152,244,970 
108,531,000 
63,548,890 
62,979,280 

138,951,400 
10,000,000 

128,951,400 
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 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างปัจจัยเอื้อให้มหาวิทยาลัยสรรค์สรา้ง
เมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential  University) 
มาตรการ  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร 

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาเขตหอพักนกัศึกษาและทีพ่ัก
บุคลากรให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปลอดอบายมุข 

2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านกิจกรรม
นักศึกษา 

2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.5 รณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย ์และบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยหันมาออกกําลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ําเสมอ 

2.6  เปิดกว้างสําหรับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
เพื่อทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 

2.7 สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการหอพักนักศึกษา
และร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย 

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
  - งานกิจการนักศึกษา 
  - งานหอพักนักศึกษา 
  - งานอาหารและร้านค้า 
 
 
 

 
งานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  -  พัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 

29,556,000 
21,854,100 
7,454,300 
247,600 

 
 
 

 
7,000,000 
7,000,000 
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 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 
2. การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัย 2. ผลงานด้านการวจิัยและการบริการสังคม ยุทธศาสตร์ที ่ 3 มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที ่(Area-based Research) เป้าประสงค์ที่ 2 41,740,800 
และงานบริการสังคม เป็นฐานอ้างอิงที่สําคัญสําหรับภาคใต้

ตอนบนและประเทศ ในการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม 

มาตรการ  3.1 ค้นหาโจทยว์ิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และนําผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน ์

3.2  กําหนดทิศทางงานวิจยัที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

3.3 สนับสนุนการทําวิจยัที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคการผลิตและบริการ 

3.4  พัฒนาเครือข่ายวจิัยในลักษณะภาคี
สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนยค์วาม
เป็นเลิศเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

3.5 มีระบบและกลไกสนับสนุนนักวิจัย 
3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวจิยัของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คล่องตัวและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสู่สากลและ
พัฒนานวัตกรรม 
มาตรการ  4.1 มีระบบและกลไกสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 

4.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับผู้สนับสนุนงานวิจยั 
4.3 เพิ่มศักยภาพคณาจารย ์
4.4 สนับสนุนการพัฒนาหน่วยวจิัยสู่ศูนย์แห่ง 

ความเป็นเลิศ (Center of  Excellence) 
4.5 สนับสนุนงบประมาณลงทุนเพื่อการริเริ่มงานเชิง

นวัตกรรม 
4.6 สร้างระบบการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิจยั

ในหลากหลายรูปแบบ 
 

แผนงานวิจัย : งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  - การบริหารเพื่อสนับสนุนการวิจยั 
  - การวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาล 
  - การประสานงานวจิัยและประเมินผล 
  - การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั      
  - การประยุกต์ผลงานวิจัยในการบริการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  - การประยุกต์ผลงานวิจัย 
  - การวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

(เข้ามาระหว่างป)ี 
แผนงานวิจัย : งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

41,740,800 
3,315,200 
3,441,600 
5,900,000 
1,050,000 
100,000 

 
100,000 

25,000,000 
 

2,834,000 
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 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 
  ยุทธศาสตร์ที ่5  เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสังคมให ้ เป้าประสงค์ที ่2 99,465,100 

  ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
มาตรการ  5.1 พัฒนานโยบายและแผนบริการวิชาการ 

5.2 จัดและพัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ 

5.3 อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
และสร้างจิตสํานึกใหก้ับสังคมบนพื้นฐานความ
หลากหลายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 เผยแพร่ผลงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่รับรู้
อย่างกว้างขวาง 

5.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศักยภาพ
ด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ทันสมัยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว 

 

แผนงานบริการวิชาการแกส่ังคม : งาน บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
  - การบริหารเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก่

สังคม 
  - การสนับสนุนการบริการวิชาการ 
  - งานบริการวิทยุชุมชนวลัยลักษณ์ 
  - การพัฒนาความรู้ใหก้ับกลุ่มโรงเรียนที่ใช้งาน

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก LIS II 
  - การบริหาร/พัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
  - บริการด้านสุขภาพ/สวัสดิการชุมชน 
  - การบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก

หน่วยงานภายนอก (เข้ามาระหวา่งป)ี 
งานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - พัฒนาที่ดินรับบริจาค 5 ไร่ (อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) 
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : งานทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - การบริหารเพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 
  - จัดกิจกรรมเชิงประเพณีและการประกวดแข่งขัน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

  - ส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  - เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  - กิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

87,172,500 
 

5,832,500 
 

500,000 
40,000 
30,000 

 
610,000 
160,000 

80,000,000 
 

8,000,000 
8,000,000 
4,292,600 

 
1,182,600 
1,355,000 

 
570,000 
685,000 
500,000 

3.  การพัฒนาอุทยานการศึกษา 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาคี ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ที ่3 26,541,950 
เพื่อการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอก
ระบบตามอัธยาศัย และตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ในการ
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

สู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูข้องสังคม  
มาตรการ  6.1 เสริมและสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

สารสนเทศ และความรู้ 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- งานอุทยานการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ" 
  - อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  - อุทยานพฤกษศาสตร์ 
 

1,145,000 
 

740,000 
405,000 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 

 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 
  6.3 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ 

6.4 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยะภาพ 
ของเด็กและเยาวชน 

6.5 ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการจัดการ 
(Management  Tool) เพื่ออํานวยให้เกิด
ประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดจากทรัพยากรทุก
ประเภทของมหาวิทยาลัย 

6.6 สนับสนุนงานด้านพิพธิภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

6.7 แสวงหาชอ่งทางการสร้างความมั่นคงด้าน
งบประมาณ สนับสนุน 

6.8 ให้ความสําคัญกับทักษะด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและจิตใจบริการ (Service  Mind) ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6.9 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงานพัฒนาอุทยานการศึกษาให้เป็น
รูปธรรมตามแผนแม่บท 

 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานอุทยานโบราณคดี 
  - งานอุทยานธรรมนิทัศน ์
  - จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
 

แผนงานด้านบรกิารที่มีรายรับ 
  - งานฟาร์มมหาวิทยาลัย 
  - งานเรือนวลัย 
  - งานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  - งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
 

งานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - พัฒนาอุทยานการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ" 

2,475,000 
215,000 
260,000 

2,000,000 
 

17,921,950 
11,266,350 
1,302,800 
1,053,900 
4,298,900 

 

5,000,000 
5,000,000  

4.  การเพิ่มสมรรถนะองค์กร 4.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กร ยุทธศาสตร์ที ่ 7  พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการ  เป้าประสงค์ที่ 4 758,526,610 

 สมรรถนะสูง (High  Performance  
Organization ) 

สื่อสารขององค์กร   
มาตรการ  7.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้

ระบบประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
7.2 เร่งรัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มี

มาตรฐานและสร้างขวัญกําลังใจที่ดีแก่บุคลากรทุก
ระดับ 

7.4 เพิ่มการติดต่อสื่อสารสองทางภายในองค์กรและ
เร่งประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก
แก่ประชาคมภายนอก 

 

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  - งานบริหารจัดการกลาง 
  - งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบํารุงอาคารและ

ระบบสาธารณูปโภค 
  - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (งานประกัน

คุณภาพการศึกษา) 
งบกลางสํารองจ่าย 

 

722,900,210 
77,196,150 

187,391,360 
458,312,700 

 
- 
 

15,907,800 
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 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 

  7.5 ยึดหลักธรรมาภบิาล 
7.6 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและกฎระเบียบ/

ข้อบังคับให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติ 

7.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาทุกด้านเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

  

  ยุทธศาสตร์ที ่ 8  เพิ่มศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
มาตรการ  8.1 สร้างความเข้าใจร่วมในภาพความสัมพันธ ์

เชิงระบบโดยรวมขององค์กร 
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ 

ประชุม/สัมมนาและฝึกอบรม รวมถึงเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

8.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

8.4  พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สําหรับการเรียนรู้ของบุคลากร 

8.5 สร้างบรรยากาศสนับสนุนแบบแผนทางความคิด
เชิงบวกในการทํางานร่วมกัน 

8.6 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และทาํงานร่วมกันเป็น
ทีมมีสํานึกรักสถาบัน ขยันสู้งานหนัก และเป็น
ประชาคมวลัยลักษณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

8.7 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  - การจัดการทั่วไป  
  - การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที ่
  - การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุ่คลากร  โดย

หน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

  - การพัฒนาคุณวุฒิพนักงาน 

 

19,718,600 
1,845,200 
6,935,000 
7,000,000 

 
 

3,938,400 
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 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
 

พันธกิจยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน  งาน/โครงการ งบประมาณ 
5.  การชื่นชมคุณค่าบุคลากร 5.  งานเพิ่มผล  คนเป็นสุข ยุทธศาสตร์ที ่ 9  ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู ้ เป้าประสงค์ที่ 5 2,800,000 
  (Knowledge Management ) เป็นเครื่องมือการพัฒนาคน 

พัฒนางานและพัฒนาองค์กร 
มาตรการ  9.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทั่วทั้งองค์กร 
9.2 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
9.3 เปิดเวทีเพื่อร่วมชื่นชมความสําเร็จของบุคลากร

เป็นประจําสม่ําเสมอ 
9.4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนางานบนหลักการ 

ของวงจร R2R (Routine to Research) 
9.5 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

และความสุขร่วมกัน ภายใต้หลักการ "Healthy 
Workplace" 

9.6 สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารทั่วทั้งองค์กร และการบันทึกคลังความรู้ 

9.7 เพิ่มคุณค่าบุคลากรทั้งในมิติของความสามารถ
อย่างมืออาชีพ (Competent) ความมุ่งมั่นทุ่มเท 
(Commitment) และความรัก เอื้ออาทรและ 
เห็นคุณค่าของกันและกัน (Care) 

 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  - การพัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุ่คลากรโดย 

มวล. 

2,800,000 
2,800,000 

5 พันธกิจยุทธศาสตร ์ 5 เป้าประสงค์ 9 ยุทธศาสตร ์ 5 แผนงานหลัก 9 แผนงานรอง 1,491,886,000 
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รายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ
จําแนกตามแผนงาน

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ
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 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจําแนกตามแผนงาน 
Current Period: audit-2555 
Date: 05-11-12 09:17:55 
 

 งบประมาณ ผูกพัน ยอดใช้จริง รวมยอดใช้ไป % การใช้จริง งบคงเหลือ 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มคณุภาพบณัฑิต       
งานจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์  67,969,163.00   77,642.15  65,725,239.29  65,802,881.44 96.81 2,166,281.56  
งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 136,255,942.00  43,475,476.94  81,114,627.63  124,590,104.57  91.44 11,665,837.43  
งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ * 353,700.00                    -   339,700.00  339,700.00  96.04 14,000.00  
งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร ์ฯ 204,154,015.00  35,049,615.52  145,505,208.53  180,554,824.05 88.44 23,599,190.95  
งานจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร ์ฯ * 103,000.00                    -   100,369.97  100,369.97 97.45       2,630.03  
โครงการผลติแพทย์เพิ่ม 122,580,947.00  46,800,852.48  64,900,597.72  111,701,450.20 91.12 10,879,496.80  
โครงการผลติแพทย์เพิ่ม  * 524,000.00                    -   270,750.00  270,750.00 51.67 253,250.00  
โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฯ 104,077,694.00  45,146,780.00  58,930,914.00  104,077,694.00 100.00                   -   
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 106,466,771.00  12,292,141.02  86,871,821.08  99,163,962.10 93.14 7,302,808.90  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา * 19,246,887.00  3,296,420.00  9,019,235.00  12,315,655.00 63.99 6,931,232.00  
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 9,982,000.00  221,335.00  6,487,909.09  6,709,244.09 67.21 3,272,755.91  
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ * 900,367.65                    -    644,905.63  644,905.63 71.63 255,462.02  
งานกิจการนักศึกษา   20,938,550.00      9,990.00  18,182,032.47  18,192,022.47 86.88 2,746,527.53  
งานกิจการนักศึกษา  * 4,580,075.00                    -   2,179,851.00  2,179,851.00 47.59 2,400,224.00  
งานหอพักนักศึกษา 14,289,280.00  2,412,455.18  10,560,095.11  12,972,550.29 90.79 1,316,729.71  
งานอาหารและร้านค้า 265,558.00  1,950.49  263,577.50  265,527.99 99.99  30.01  
โครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 15,000,000.00                    -   3,139,626.17  3,139,626.17 20.93 11,860,373.83  
       
    รวม 827,687,949.65  188,784,658.78  554,236,460.19  743,021,118.97  89.77 84,666,830.68  
เงินงบประมาณ 801,979,920.00  185,488,238.78  541,681,648.59  727,169,887.37  90.67 74,810,032.63  
เงินนอก  * 25,708,029.65  3,296,420.00  12,554,811.60  15,851,231.60  61.66  9,856,798.05  



148 
 

148 

รายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ
จําแนกตามแผนงาน

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ ประจําปีงบประมาณ

 2555 

  งบประมาณ ผูกพัน ยอดใช้จริง รวมยอดใช้ไป % การใช้จริง งบคงเหลือ 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างเสรมิคุณค่า
งานวิจัยและงานบริการสังคม 

      

งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 18,558,020.00  954,300.45  12,371,779.96  13,326,080.41 71.81 5,231,939.59  
งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี * 22,605,951.83  11,243,407.88  6,996,243.18  18,239,651.06 80.69 4,366,300.77  
งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสขุภาพ 810,556.00                    -   554,207.98  554,207.98 68.37 256,348.02  
งานบริการวิชาการแก่สังคม   10,004,969.00  93,913.03  9,440,938.54  9,534,851.57 95.30 470,117.43  
งานบริการวิชาการแก่สังคม  * 37,547,717.04  403,494.90  24,233,056.74  24,636,551.64 65.61 12,911,165.40  
งานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 4,390,723.00  181,847.99  2,899,528.69  3,081,376.68 70.18 1,309,346.32  
       
    รวม  93,917,936.87  12,876,964.25  56,495,755.09  69,372,719.34  73.87 24,545,217.53  
เงินงบประมาณ 33,764,268.00  1,230,061.47  25,266,455.17  26,496,516.64  78.48 7,267,751.36  
เงินนอก  * 60,153,668.87  11,646,902.78  31,229,299.92  42,876,202.70  71.28 17,277,466.17  
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุทยาน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ทั้งในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต 

      

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 1,224,000.00  -   1,194,988.28  1,194,988.28 97.63 29,011.72  
งานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 855,000.00  -   815,320.49  815,320.49 95.36 39,679.51  
งานฟาร์มมหาวิทยาลัย 10,500,860.00  2,414,710.18  5,776,515.05  8,191,225.23 78.01 2,309,634.77  
งานเรือนวลัย 1,555,500.00  1,680.00  1,484,247.32  1,485,927.32 95.53 69,572.68  
งานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 1,198,246.00  -   1,146,556.56  1,146,556.56 95.69 51,689.44  
งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ   7,895,430.00  259,302.04  7,550,188.10  7,809,490.14 98.91 85,939.86  
งานศูนย์กีฬาและสุขภาพ  * 5,681,300.00  -   5,062,914.07  5,062,914.07 89.12 618,385.93  
อาศรมยาวัยลักษณ ์ 2,744,540.00  68,522.81  2,553,156.32  2,621,679.13 95.52 122,860.87  
    รวม 31,654,876.00  2,744,215.03  25,583,886.19  28,328,101.22  89.49 3,326,774.78  
เงินงบประมาณ 25,973,576.00  2,744,215.03  20,520,972.12  23,265,187.15  0.90 2,708,388.85  
เงินนอก  * 5,681,300.00  -   5,062,914.07  5,062,914.07  89.12 618,385.93  
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  งบประมาณ ผูกพัน ยอดใช้จริง รวมยอดใช้ไป % การใช้จริง งบคงเหลือ 
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะองค์กร       
งานบริหารจดัการกลาง 88,622,853.00  2,966,747.60  70,031,794.98  72,998,542.58 82.37 15,624,310.42  
งานบริหารจดัการกลาง  * 517,590.00  -   314,008.70  314,008.70 60.67 203,581.30  
งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 206,812,780.00  16,217,725.79  184,627,724.80  200,845,450.59 97.11 5,967,329.41  
งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบาํรุงอาคาร 223,516,128.00  196,707,985.36  25,082,993.76  221,790,979.12 99.23 1,725,148.88  
งานสนับสนุนการจดัการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) 500,000.00  -   349,211.04  349,211.04 69.84 150,788.96  
งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 11,486,569.00  -   6,924,450.39  6,924,450.39 60.28 4,562,118.61  
งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  * 3,201,646.09  1,488,450.60  1,072,360.49  2,560,811.09 79.98 640,835.00  
งานพัฒนาตามนโยบายใหม ่ 39,918,000.00  12,723,903.50  4,050,550.83  16,774,454.33 42.02 23,143,545.67  
       
    รวม 574,575,566.09  230,104,812.85  292,453,094.99  522,557,907.84  90.95 52,017,658.25  
เงินงบประมาณ 570,856,330.00  228,616,362.25  291,066,725.80  519,683,088.05  91.04 51,173,241.95  
เงินนอก  * 3,719,236.09  1,488,450.60  1,386,369.19  2,874,819.79  77.30 844,416.30  
พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 ชื่นชมคุณค่าบุคลากร       
งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 9,624,000.00  -   7,564,509.92  7,564,509.92 78.60 2,059,490.08  
       
    รวม 9,624,000.00  -   7,564,509.92  7,564,509.92  78.60 2,059,490.08  
       
    รวมรายจ่ายปี 2555 1,537,460,328.61  434,510,650.91  936,333,706.38  1,370,844,357.29  89.16 166,615,971.32  
       
เงินงบประมาณ 1,442,198,094.00  418,078,877.53  886,100,311.60  1,304,179,189.13  90.43 138,018,904.87  
       
เงินนอกงบประมาณ 95,262,234.61  16,431,773.38  50,233,394.78  66,665,168.16  69.98 28,597,066.45  
       

 
หมายเหตุ  * หมายถึงเงินรับระหว่างปีจากหน่วยงานภายนอก 
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รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 

       ผลการสอบทานการติดตามผลการตรวจสอบ  สําหรับประเด็นเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญของ
ปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียด ดังนี ้
        1.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1) ศูนย์คอมพิวเตอร ์
    1.1) ข้อมูลและโปรแกรมสํารองอาจเกิดความ
เสียหายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได้  เนื่องจาก
ข้อมูลและโปรแกรมสํารองไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ภายใน
และภายนอกสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยเพียงพอ 
    1.2) ไม่สามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบใน
ระหว่างการกําหนดบัญชีสรุปยอด (Summary 
Account) ได้  เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลในระบบ
ขณะ ท่ีอยู่ ร ะหว่ า งกา ร กํ าหนดบัญชี ส รุ ปยอด 
(Summary Account)  ส่งผลกระทบต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ 
    1.3)  จากการสุ่มวิเคราะห์ประโยชน์ของรายงาน
ท่ีไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์จํานวน 296 รายงาน  
คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของรายงานท้ังหมด (รายงาน
ท้ังหมด 489 รายงาน)  เนื่องจากสามารถใช้รายงาน
อ่ืนทดแทนกันได้  หรือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
แต่ไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพงานของหน่วยงาน หรือไม่มีประโยชน์หรือ
ล้าสมัย ไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1) ปัจจุบันได้มีการสํารองข้อมูลด้วยสื่อบันทึกข้อมูล
แบบ Tape และกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง
อ่ืน ๆ ท่ีมีความปลอดภัยสูงข้ึนและมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน เช่น การบันทึกข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 
2) ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
 
 
3)  ผู้ดูแลระบบได้มีการประสานกับหน่วยงานผู้ใช้
เพ่ือขอข้อมูลสรุปรายงานท่ีต้องการใช้และไม่ต้องการ
ใช้งาน  และพร้อมดําเนินการตามความต้องการของ
หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 

2) สว่นการเงินและบัญช ี
    2.1) งานตั้งหนี้ : ลูกหนี้เงินยืมท่ีปรากฏอยู่ใน
รายงานเงินยืมทดรองคงค้างไม่แสดงสถานะท่ีถูกต้อง  
เนื่องจากไม่ได้บันทึกการรับคืนเงินยืมทดรองในระบบ
ทันทีท่ีได้รับเอกสาร 
 
 
     2.2) รายงานทางการเงินท่ีได้จากระบบ MIS 
ขาดความน่าเชื่อถือ  เช่น ยอดคงเหลือในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารติดลบโดยท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ขออนุมัติ
เงินเบิกเกินบัญชี  สาเหตุเกิดจากการบันทึกบัญชีไม่ได้
ยึดหลักการตามมาตรฐานบัญช ี
     2.3)  รายงานทางบัญชีท่ีมีอยู่ไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจและการ

สว่นการเงินฯ  ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1) ดําเนินการบันทึกบัญชีอย่างเป็นปัจจุบันเม่ือได้รับ
การคืนเงินยืมเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร ส่วน
เอกสารท่ีเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายเม่ือได้รับเอกสาร
จะดําเนินการตรวจสอบอย่างเป็นปัจจุบันและเม่ือ
ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารแล้วจะบันทึกบัญชี
ทันที 
2) ได้มีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีแล้ว 
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ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

บริหารงานได้  ไดแ้ก่ 
             2.3.1) รายงานบัญชีแยกประเภท แสดง
รายการบัญชี ท่ีบันทึกไว้ ไม่ถูกต้องและมีรายการ
ปรับปรุงบัญชี เป็นจํานวนมาก  เนื่องจากไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีก่อนการ
อนุมัติบันทึกบัญชีในระบบ 
             2 .3 .2 )  ร ายงานแสดงรายละ เ อียด
ประกอบงบแสดงฐานะการเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากมีการเพ่ิมผังบัญชีแต่พนักงานผูกผังบัญชีท่ี
เพ่ิมข้ึนไม่ครบทุกรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
     2.4)  จากการสุ่มวิเคราะห์ประโยชน์ของรายงาน
ท่ีไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์จํานวน 296 รายงาน  
คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของรายงานท้ังหมด (รายงาน
ท้ังหมด 489 รายงาน) พบว่า 
             2.4.1)  รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์  เพราะสามารถใช้รายงานอ่ืนทดแทนกันได ้ 
             2.4.2)  รายงานบางส่วนท่ีสามารถนํามา 
ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงาน 
              2.4.3)  รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์  เพราะไม่มีประโยชน์หรือล้าสมัย ไม่
สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว 

 
3)  ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีก่อนการ
อนุมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดแล้ว 
 
 
 
4)  มีการดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงผังบัญชีท่ี
ถูกต้องแล้ว 
 

 
5 )  ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ส า น กั บ ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์
(คุณปฐมพงศ์ ฉับพลัน) ให้เป็นผู้ดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว 

3)  ส่วนพัสด ุ
     3.1)  ข้อมูลในระบบอาจถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไข
โดยมิชอบ  เนื่องจากพนักงานบางส่วนให้ Password 
แก่ผู้ดูแลระบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบ  และ
ให้  Password แก่เพ่ือนร่วมงานเพ่ือปฏิบัติงานแทน 
เช่น งานคลงัวัสด ุ งานจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 
     3.2)  ไม่สามารถนํารายงานการรับท่ีคาดไว้-แยกตาม
ผังบัญชี มาใช้ประโยชน์ได้ทันที  เพราะแสดงยอดเงินรวม
ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ซ้ําซ้อนเป็น 2 เท่า กรณีงบประมาณอยู่
หลายแผนงาน สาเหตุเกิดจากกําหนดเงื่อนไขการระบุ/
ค้นหาข้อมูลในระบบเพ่ือให้แสดงผลข้อมูลในรายงาน
ผิดพลาด 
 
 
 

ส่วนพัสดุ  ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1) ได้แจ้งกําชับผู้เก่ียวข้องให้ดําเนินการในท่ีประชุม
ส่วนพัสดุแล้ว 
 

 
 
2)  ประสานแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

     3.3)  ข้อมูลค่าปรับท่ีแสดงในรายงานตรวจการ
จ้าง/ตรวจรับงาน บางกรณีไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ 
เนื่องจากแสดงสาเหตุการปรับไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ี
เกิดข้ึนจริง เพราะระบบกําหนดเงื่อนไขเฉพาะการ
ปรับล่าช้าเป็นจํานวนวัน แต่บางกรณีการปรับไม่ได้
เกิดจากสาเหตุดังกล่าว 
     3.4)  ผู้ใช้งานระบบอาจเกิดความสับสนในการ
นํารายงานมาใช้  และอาจเกิดความผิดพลาดในการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงาน  เนื่องจากมีรายงานชนิด
เดียวกัน 2 รายงาน  ได้แก่  ใบตรวจรับพัสดุ  และใบ
ตรวจรับพัสดุ (กรอกข้อมูลในช่องความเห็น) 
     3.5)  จากการสุ่มวิเคราะห์ประโยชน์ของรายงานท่ี 
ไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์จํานวน 296 รายงาน คิด
เป็นร้อยละ 60.53 ของรายงานท้ังหมด (รายงาน
ท้ังหมด 489 รายงาน) พบว่า 
           3.5.1) รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์  เพราะสามารถใช้รายงานอ่ืนทดแทนกัน
ได้  
           3.5.2) รายงานบางส่วนท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้แต่ไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงาน 
            3.5.3) รายงานบางส่วนไม่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์  เพราะไม่มีประโยชน์หรือล้าสมัย ไม่
สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว 

3) ได้แจ้งกําชับผู้รับผิดชอบบันทึกเหตุผลตาม
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในหมายเหตุในท่ีประชุมส่วนพัสดุ
แล้ว เนื่องจากระบบ MIS เพ่ิมเติมเหตุผลไม่ได ้
 
 
 
4)  ได้แจ้งให้เลือกใช้รายงาน “ใบตรวจรับพัสดุ 
(กรอกข้อมูลในช่องความเห็น)” เพ่ือให้สามารถบันทึก
เพ่ิมเติมได ้
 
 
5)  มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักประสานผู้เก่ียวข้องใน
การใช้ประโยชน์จากรายงานเพ่ือแต่งตั้งคณะทํางาน
พิจารณาเรื่องนี้ร่วมกัน 

   

       2.  ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1) อุปกรณ์สื่อโสต ฯ อาจมีไม่เพียงพอสําหรับการ
ให้บริการ และอาจสูญหายได้  เนื่องจากงานติดตามทวงคืน
อุปกรณ์สื่อโสต ฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว ้
2)  อาจเกิดการนําอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ไปใช้ในงานอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย  และยากต่อการ
ติดตามผู้รับผิดชอบในภายหลังหากอุปกรณ์เกิดการสูญ
หาย  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมในการ
ให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์สื่อโสต ฯ อย่างเคร่งครัด  เช่น 
หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอใช้บริการไม่ได้ลงนาม  หัวหน้างาน
บริการโสต ฯ ไม่ลงนามอนุมัติการให้ยืมอุปกรณ์สื่อโสต ฯ 

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1)  มีระบบการติดตามทวงคืน 
2)  มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
3) มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
อย่าง 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
ไม่ ได้ลงนามผู้ รับและผู้ ส่ งมอบอุปกรณ์  ไม่ ได้บันทึก
รายละเอียดการรับคืนอุปกรณ์  เป็นต้น 
3) ไม่ทราบสถานะของอุปกรณ์สื่อโสต ฯ ในคลัง  
เนื่องจากไม่มีทะเบียนคุมอุปกรณ์สื่อโสต ฯ 
4)  ในปัจจุบันงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  ยังไม่ได้
ประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน  ทําให้ไม่มีข้อมูล
สําหรับการพัฒนางานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 

4)  มีระบบท่ีสามารถทราบสถานะอุปกรณ์ในคลังได้ 
5)  ระบบฐานข้อมูลยืม-คืน กําลังพัฒนาอยู ่
6)  มีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 

  

       3.  ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์(E-Office) 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1) ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  ท้ังด้านความพึงพอใจของ
การใช้งานระบบฯ  การเข้าใช้งานระบบฯ ของ
พนักงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และการ
ลดลงของการใช้กระดาษจากการสั่งพิมพ์ผ่านระบบฯ  
ส่งผลให้ส่วนสารบรรณฯ ไม่มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาระบบ  และเกิดการใช้งานอย่าง
แท้จริง 
2 )  พนั ก ง านบา งส่ ว น ไ ม่ ใ ช้ ร ะบบส า รบ ร รณ
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ผู้ใช้ไม่เข้าใจวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานของระบบ  
คิดว่าระบบใช้งานยาก  เป็นต้น 
3) การค้นหาข้อมูลในระบบทําได้ยาก คือ บางครั้งใช้
คําหลัก (Keyword)  ท่ีตรงกับต้นเรื่องแล้ว ระบบยัง
ไม่สามารถค้นหาได้  บางครั้งระบุขอบเขตในการ
ค้นหาท่ีตรงกับการจัดเก็บเอกสารจากต้นเรื่องนั้นแล้ว 
ระบบก็ไม่สามารถค้นหาได ้

ส่วนสารบรรณฯ  ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1) ยังไม่มีการประเมินจากผู้ใช้ท่ัวไปเป็นการเฉพาะ  
แต่เคยสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของส่วน ฯ 
2) มีการประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบงาน ฯ 
และมีประเด็นปรับปรุงบางประเด็น  จึงได้เสนอขอตั้ง
งบ ฯ ปรับปรุง และผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
ประเมินว่าระบบโดยรวมยังใช้ได้มีประสิทธิภาพอยู่ 
จึงไม่จําเป็นต้องปรับปรุง 
3) ดําเนินการแล้วโดยวิธีการประสานกับ super 
user (admin) หน่วยงานอยู่สมํ่าเสมอ 
4) ดําเนินการโดยการของตั้งงบ ฯ ปรับปรุง แต่ได้รับ
การประเมินและแจ้งกลับเบื้องต้นว่าระบบเดิมยังใช้
งานได้อยู่ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของ
มหาวิทยาลัย ฯ 

    

4.  การตรวจสอบการเงินและบัญชี        
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1) การกําหนดการปิดบัญชีประจํางวดภายในวันท่ี 
15 ของเดือนถัดไปนั้น  ในบางครั้งไม่สามารถปิด
บัญชีได้ทันตามเวลาท่ีได้กําหนด เนื่องจากต้องรอ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในแต่ละงวดเดือน ส่งผลให้
รายงานด้านการเงินบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
2) มีหน่วยงานท่ีไม่ใช้เงินสํารองจ่าย 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์  (ไม่ใช้มา 5ปี
ติดต่อกัน)  และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่ใช้มา 

ส่วนการเงินฯ ได้ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี ้
1) ได้ดําเนินการแจ้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งปัจจุบันจะได้รับข้อมูลภายในวันท่ี 7 
ของเดือนถัดไป ทําให้สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็น
ปัจจุบัน 
2) จากการสอบถามหน่วยงาน  ได้รับข้อมูลว่า หากมี
ลูกหนี้เกิดข้ึนในสํานักวิชา การทวงถามทําได้ลําบาก
และอาจไม่ได้รับความร่วมมือ แต่หากเป็นการทวง



๑๕๔ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
4 ปีติดต่อกัน) และฟาร์มหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึก
รายการในทะเบียนคุมเงินสํารองจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
3) ระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ประเภทต่างๆ  ส่วน
การเงินฯ ยังไม่ได้จัดระบบบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้
ร้านค้าและลูกหนี้อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ได้
จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ร้านค้าและลูกหนี้อ่ืนๆ   การ
จัดเก็บเอกสารประกอบการตั้งหนี้ไม่ครบถ้วน   ขาด
ระบบการติดตามหนี้    ส่งผลให้มีลูกหนี้ ค้างนาน
จํานวน 12   ราย ซึ่งเป็นลูกหนี้ท่ียังคงค้างนานตั้งแต่
ปี 2546 ซึ่งเป็นรายการเดียวกับข้อตรวจพบของ
สตง. ปี 2552   

ถามจากส่วนการเงินฯจะน่าเชื่อถือ 
3) ขณะนี้ได้พัฒนาโปรแกรมเงินสดย่อยให้หน่วยงาน
ท่ีถือเงินสํารองจ่ายแล้ว แต่ยังพบปัญหาในเรื่องระบบ
ไฟฟ้าท่ีดับบ่อยครั้ง และเครือข่าย Network ไม่เสถียร  
4) ได้ดําเนินการทํารายละเอียดลูกหนี้ต่างๆเป็น
ปัจจุบันแล้ว และในส่วนของลูกหนี้นางศิริภัสสร  
ศิริกุลสถิต (ค่าจ้างทําวัตถุมงคล) ส่วนการเงินและ
บัญชีได้ทําหนังสือทวงถามความคืบหน้าไปยังนิติกร
แล้ว และได้รับหนังสือตอบกลับว่าไม่ควรดําเนินคดี
กับผู้รับจ้างและงานนิติการจะนําเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณางดการดําเนินคดีต่อไป   

 

       5.  การตรวจสอบระบบให้บริการห้องปฏิบัติการ   
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     1.1)  มีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  
ยกเว้นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบได้จัดทําคู่มือไว้
เป็นปัจจุบัน  ท้ังนี้ได้กําหนดแนวปฏิบัติในการใช้ห้อง
ปฏิบั ติ ง าน ไว้ อย่ า ง เป็ นล ายลั กษ ณ์ อักษรและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีวางไว ้
     1.2) ปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการห้องปฏิบัติการ  
ได้แก่  การส่ง Lab Direction ท่ีมีความล่าช้าในบาง
สํานักวิชา  ส่งผลต่อการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ซึ่ง
ศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้ประสานให้อาจารย์แจ้งความ
ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์มาก่อนท่ีจะส่ง Lab Direction  
ทําให้ลดความเสี่ยงด้านความไม่พร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์   นอกจากนี้มีความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบ
ในระยะยาวหากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ   กล่ าว คือโครงสร้ างอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคมีอายุการใช้งานหลายปีมีสภาพเก่า   
ท้ังนี้  ได้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่อมแซมเป็นครั้ง
คราว  แต่ไม่ได้จัดทําแผนการซ่อมแซมบํารุงรักษาท้ัง
ระบบ    
 

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี ้
1) ได้จัดทําแผนผังการทํางานฝ่ายธุรการ  และ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติของการบริการของศูนย์ ฯ  

 
 
 
2) มีการพบสํานักวิชาอย่างเป็นทางการ  เพ่ือแจ้งให้
ทราบถึงความจําเป็นของการทราบ Lab Direction 
เพ่ือเตรียม Lab และการจัดซื้อ 
3) มีการตั้งผู้ดูแลแต่ละอาคาร  และมีผู้ประสานงาน
หลักของศูนย์ ฯ ท่ีจะประสานและติดตามงานกับส่วน
อาคาร ฯ อีกท้ังผู้ประสานต้องรายงานให้ท่ีประชุม
หัวหน้าฝ่ายทุกเดือน 



๑๕๕ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
2)  ศูนย์คอมพิวเตอร ์
     2.1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์มีคู่มือการปฏิบัติงานแต่
ยังไม่เป็นปัจจุบัน     
      
     2.2) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ  พบว่าไม่มีรายละเอียดท่ีสามารถชี้
จุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาในการให้บริการ  ทําให้ไม่มีข้อมูล
การปรบัปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ  ดังนั้นควร
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเฉพาะของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
     2.3)  ปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการห้องปฏิบัติการ และ
อาจส่งผลกระทบในระยะยาวหากไม่ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  เป็นต้น  
ท้ังนี้  ได้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่อมแซมเป็นครั้ง
คราว  แต่ไม่ได้จัดทําแผนการซ่อมแซมบํารุงรักษาท้ัง
ระบบ    

 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี ้
1) การปฏิบัติงานในฝ่ายถูกเปลี่ยนเพ่ือมาใช้กับระบบ 
e-service โดยกระบวนการต่าง ๆ ได้ built-in อยู่ใน
ระบบ e-service  
2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการประเมินท้ัง คน  
เครื่อง และโปรแกรมอยู่แล้ว และมีข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ   
 
 
3) เรื่องนี้อยู่ระหว่างการหารือในระดับมหาวิทยาลัย  
โดยรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการกลาง  ได้ เชิญ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาหารือกันว่าจะมีการ 
บูรณาการงานร่วมกันอย่างไร 

3)  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์      
     3.1) มีแนวปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรถือปฏิบัติร่วมกัน แต่
ยังไม่มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนใน
การให้บริการห้องปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมท้ังไม่ได้จัดทําประกาศ กฎ ระเบียบ สําหรับการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการ
ให้บริการหากมีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนหรือมีระบบงานท่ี
ซับซ้อนข้ึน 
    3.2) ยังไม่มีการบันทึกและรายงานผลเชิงสถิติ
เก่ียวกับผลการให้บริการห้องปฏิบัติการ ทําให้ไม่มี
ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการ
ให้บริการและการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ 
และยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของห้องปฏิบัติการ มีเพียงการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบโดยส่วนส่งเสริม
วิชาการ  ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีหัวข้อการประเมิน
เฉพาะเจาะจงไปท่ีอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการ

สํานักวิชาสารสนเทศฯ ได้ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี ้
1) ได้จัดทําข้อมูลสําหรับอธิบายกฎเกณฑ์การใช้
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์แล้ว  และหากการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ฯ ดําเนินการแล้วเสร็จ  จะ
ติดประกาศกฎการใช้ห้องปฏิบัติการ ฯ ท่ีบอร์ด
ประชาสัม พันธ์ของห้องปฏิบัติ การ  ฯ  รวม ท้ัง
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสํานักวิชา ฯ 
 
 
2) ได้จัดเตรียมทําแบบประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ  
ฯ ให้นักศึกษา และผู้ ท่ีใช้บริการได้ประเมินความ 
พึงพอใจเป็นรายภาคการศึกษา  รายวิชา  รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
3) ได้จัดทําแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ฯ 
เ พ่ือเ ก็บเป็นสถิติการให้บริการ  และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 
 



๑๕๖ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
สอนเท่านั้น  ทําให้ไม่ทราบจุดอ่อนหรือปัญหาในการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ  เพ่ือใช้ข้อมูลปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
    3.3)  ปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการห้องปฏิบัติการ  และ
อาจส่งผลกระทบในระยะยาวหากไม่ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  ท้ังนี้  
ได้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่อมแซมเป็นครั้งคราว  
แต่ไม่ได้จัดทําแผนการซ่อมแซมบํารุงรักษาท้ังระบบ  

 
 
 
4) ได้แจ้งฝ่ายอาคารสถานท่ีในการดูแลเรื่องระบบ
ไฟฟ้า  และการซ่อมบํารุงก่อนเปิดภาคการศึกษาใน
ทุ ก ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า   เ พ่ื อ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ไ ด้ ใ ช้
ห้องปฏิบตัิการ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ได้แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือดูแลระบบเน็ตเวิร์ค  
และคอมพิวเตอร์เป็นรายภาคการศึกษา   

       

        6.   ระบบควบคุมภายในงานจัดตารางเรียนตารางสอนและงานบริการห้องเรียน   
ฝ่ายบริการการสอนการสอบ  ระบบจัดการศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  การให้บริการห้องเรียนบางส่วนยังมีอุปสรรคท่ี
เกิดจากปัจจัยภายนอกและกระทบต่อการให้บริการ 
ได้แก่  ผ้าเพดานห้องเรียนเสียหาย, แอร์เสีย, ไฟฟ้า
เสียหาย  เป็นต้น  ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการแจ้ง
ซ่อมตามข้ันตอนแล้วและได้ประสานติดตามกับส่วน
อาคาร ฯ อย่างต่อเนื่องท้ังด้วยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
2)  ในปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมได้  เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉพาะของงานให้บริการ
ห้องเรียน  โดยผู้รับผิดชอบวางแผนท่ีจะทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจระบบให้บริการห้องเรียน 
ในปีการศึกษา 2555  เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้
ในการพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน     

1 )  ศู นย์ บ ริ ก า รการ ศึกษา ได้ ดํ า เ นิ นกา รตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
     
 
2)  กําลังดําเนินการจัดทําแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการห้องเรียน 

 

        7.  การตรวจสอบการดําเนินงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 

1)  ส่วนพัสด ุ
     1.1) การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ได้แก่ 1) การใช้เวลาในการ
ตรวจรับมากกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์
ซึ่งกําหนดไว้  7 วันทําการ  2) การจัดทําเอกสาร 
SPEC ไม่ถูกต้อง  ซึ่งเกิดจากคณะกรรมการกําหนด

ส่วนพัสด ุได้ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี ้
1) หัวหน้าส่วนพัสดุ ได้กําชับให้ผู้รับผิดชอบเพ่ิมความ
ระมัดระวังรอบคอบยิ่งข้ึน   
2)  ประสานทําความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ใช้พัสดุใน
การให้ความสําคัญในเรื่องการกําหนด SPEC / TOR 
มากยิ่งข้ึน 



๑๕๗ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
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ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ลงนามรับรองเอกสารไม่
ครบถ้วน 3)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ท่ีมีผู้
เสนอราคารายเดียวหรือผ่านการพิจารณา SPEC 
เพียงรายเดียว แต่ไม่ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน ทําให้ต้องขออนุมัติ
จัดซื้อต่อไปโดยไม่ยกเลิกการสอบราคา  รวมท้ังมี
รายการท่ีต้องดําเนินการสอบราคาเป็นครั้งท่ี 2  ครั้ง
ท่ี 3 หรือครั้งท่ี 4 อีกจํานวน 4 เรื่อง เนื่องจากในการ
สอบราคาครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคา
รายเดียว   หรือ SPEC ไม่ผ่านการพิจารณา หรือเกิน
วงเงินงบประมาณ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ
กําหนด SPEC ท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้สูญเสียเวลาใน
การดําเนินงานจัดซื้อมากเกินความจําเป็น และ
หน่วยงานผู้ขอซื้อได้รับพัสดุล่าช้า   
     1.2)  ระบบการควบคุมภายในบางข้ันตอนยังมี
จุดอ่อน ได้แก่ 1)  ในกระบวนการจัดซื้อ กรณีท่ีมีการ
ต่อรองราคา และผู้ขายได้ลดราคาหรือมีของแถมให ้
จะมีการบันทึกเ พ่ิมเติมในใบเสนอราคา แต่ ใน
กระบวนการตรวจรับ ไม่มีการบันทึกการรับของแถม
ในเอกสารการตรวจรับพัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีของแถมมีมูลค่าสูง หากไม่มีการควบคุม
เพียงพอ จะมีความเสี่ยงในเรื่องการสูญหาย 2) การ
จัดทําเอกสารข้อตกลงการสั่งซื้อบางรายการไม่
เหมาะสม  กล่ าว คือ การจัดซื้ อครุภัณฑ์กล้อง
จุลทรรศน์ โดยวิธีพิเศษ วงเงินจัดซื้อ 1,302,000 
บาท มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี ได้ทําข้อตกลงเป็น
ใบสั่งซื้อ ซึ่งไม่มีการทําหลักประกันสัญญา จึงอาจเกิด
ความเสี่ยงท่ีผู้ขายจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่อง
การบํ า รุ ง รั กษาครุ ภัณ ฑ์ภ าย ใน กําหนดระยะ
รับประกันได ้

 
 
 
   

2)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
     2.1) การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ได้แก่ 1) มีการจัดซื้อโดยวิธี
ตกลงราคาในลักษณะแบ่งซื้อเพ่ือให้วงเงินต่ําลง และ
ให้อยู่ในอํานาจอนุมัติของผู้จัดการฟาร์มฯ และ 2)  มี
การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราคาไม่เกิน 5,000 
บาท หรือกรณีเร่งด่วน ไม่ถูกต้อง ในกรณีการเบิกค่า

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการดําเนินงาน โดย
จัดซื้อโดยผ่านกระบวนการพัสดุในปีงบประมาณ 
2555  และกรณีข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ไดป้รับปรุงการดําเนินงานให้ดีข้ึน 



๑๕๘ 

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นเสี่ยงท่ีเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ผลการติดตาม 
เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี   
      2.2) ระบบการควบคุมภายในบางข้ันตอนยังมี
จุดอ่อน ได้แก่ ในการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท หรือกรณีเร่งด่วน ในบาง
ร ายการ ไ ม่ ได้ แสด ง เหตุ ผ ลคว ามจํ า เป็ นหรื อ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานพัสดุท่ีชัดเจน ทําให้ไม่
สามารถติดตามการใช้งานพัสดุได ้
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

รายนามคณะกรรมการ ฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการ ฯ  และฝ่ายเลขานุการ ฯ 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปงีบประมาณ 2555 

รายนาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

  
 1.  ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร      ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายแพทย์สมบุญ  เจริญเศรษฐมห    กรรมการ 
 4.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ    กรรมการ 
 5.  นายรุจาธิตย์  สุชาโต      กรรมการ 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สันติ  เจริญพรพัฒนา    
2.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
3.  นางปยิาภรณ์  เมืองกลาง    

 4.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ                
 5.  นายศศิทธิ์  สุชาโต                   

 
รายนามฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์) 
2.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นางจิราพร  อรชร) 
3.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
      (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) 

 4.  นางปรีดา  โชตชิ่วง บุญอมร                เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา            เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  หน่วยตรวจสอบภายใน  

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

 8.  นางปทิตตา  จิวเลิศสกุล            เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
9.  นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะแจ๊ะ            พนักงานธุรการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



๑๖๐ 
 

รูปภาพกจิกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับองค์การบริหาร
องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับผู้บริหาร 
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 



๑๖๑ 
 

รูปภาพกจิกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้บริหาร 
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการ ฯ คร้ังที่ 8/2555 

และประชุมร่วมกบัคณะผู้บริหาร มวล. 



๑๖๒ 
 

รูปภาพกจิกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมกับคณะผูบ้ริหาร มวล. เรื่องโครงการ          
ผลิตแพทย์/พยาบาลเพิ่ม โรงพยาบาลจําลอง         

และคลินิกภายภาพบําบัด ประชุมกับผู้บริหาร มวล.  
เรื่องโครงการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย 



๑๖๓ 
 

รูปภาพกจิกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมกับผู้บริหาร มวล. 
เรื่องการให้บริการวิชาการ 

ประชุมกับผู้บริหาร มวล. เร่ืองเอกลักษณ์/  
อัตลักษณ์ และความเป็นสากล 



๑๖๔ 
 

รูปภาพกจิกรรมของคณะกรรมการ ฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเยี่ยมชม               
คลินิกกายภาพบําบัด มวล. 

คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับ 
คณะของ สตง. 




