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ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงาน  
    

แนวทางที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(คณะกรรมการฯ) ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับโดยทุกปี  คณะกรรมการฯ จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบและคําแนะนํา  แนวทางที่ใช้ในปีน้ีแบ่งงานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ  ด้านที่ 1 มุ่ง “ผลการดําเนินงานโดยองค์รวม” และ ด้านที่ 2 มุ่ง “ผล
การดําเนินงานเฉพาะเร่ือง” ลักษณะหลักของแนวทางน้ีได้ผ่านการสอบทานและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง            
โดยคณะกรรมการฯ ทุกชุดที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามารับผิดชอบเพ่ือให้เหมาะสมสําหรับใช้กับมหาวิทยาลัย             
วลัยลักษณ์ 

ทุกปีก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดี
และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เน้ือหาสาระของผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
เป็นประโยชน์สําหรับสภามหาวิทยาลัยในการใช้กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร         
โดยในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงประโยชน์ทางการบริหารของอธิการบดีด้วย    

คณะกรรมการฯ กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไว้  6 ด้าน  ได้แก่ 
  1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)  เป็นการประเมินผล         

ในภาพรวมของการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน              
ที่เห็นชอบร่วมกัน 

  2.  ด้านแผนงาน  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย   

  3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มุ่งให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารที่สอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีสัมฤทธิผล  

  4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

  5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการได้รับความสนับสนุน
ทางทรัพยากรต่าง ๆ อันเหมาะสมของหน่วยงานน้ี 

6.  ด้านประเดน็ทีส่ภามหาวิทยาลัยสนใจหรือห่วงใย คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหา ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญ สนใจ หรือห่วงใย           
โดยพิจารณาจากการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
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แหล่งข้อมูล 
คณะกรรมการฯ ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี   
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อธิการบดี   
๓.  ฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย  
๔.  รายงานผลการตรวจสอบภายใน และข้อมูลจากการประชุมหารือกับผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
๕.  ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ ที่ได้รับจากการประชุมร่วม       

การเย่ียมเยือนมหาวิทยาลัย และจากเอกสาร 
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
 

ช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดี อันเน่ืองมาจาก         
อดีตอธิการบดีได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระด้วยมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความเห็นไม่ตรงกันของบุคลากรภายใน     
ที่มีหน้าที่และอาจมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับโครงการน้ี ประกอบกับผลกระทบของการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ปกติของ
เจ้าหน้าที่หน่วยราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายในการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบและรายงานผล 
ที่มีส่วนทําให้การบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสับสน ป่ันป่วน จนไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไป       
โดยราบร่ืนได้ตามปกติ  ด้วยผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยระหว่างน้ันเป็นการ
บริหารในภาวะวิกฤตโดยผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ซึ่งบริหารภายใต้กรอบการดําเนินงานที่อธิการบดี        
ท่านก่อนได้นําเสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดีต้องใช้เวลานานเน่ืองจากคณะกรรมการสรรหา 
มุ่งคัดสรรผู้ที่เหมาะสมกับการบริหารในสถานการณ์วิกฤติซึ่งต้องมีความเป็นผู้นําสูง ซึ่งในที่สุดการสรรหาสิ้นสุดลง
เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เสนอ พร้อมกับได้แต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2559 อย่างไรก็ตามกระบวนการ
จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ซึ่งถึงขณะที่คณะกรรมการฯ เสนอรายงานฉบับน้ี    
ยังอยู่ระหว่างกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอตามขั้นตอน แต่ยังมิได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา 

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงข้อเท็จจริงและข้อจํากัดทางการบริหารหลายประการข้างต้นซึ่งล้วนส่งผล
กระทบต่อสัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอันทําให้หลายเรื่องขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินการ  
เช่น  การปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผล  การสร้างความชัดเจนในคํานิยาม “เมือง
มหาวิทยาลัย” “ความเป็นสากล”  “Active Learning” ฯลฯ ตัวช้ีวัดบางตัวจึงขาดข้อมูล หรือยังไม่สามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะผู้บริหารของผู้รักษาการแทนอธิการบดีท่านปัจจุบันย่อมต้อง
รับภาระในการดําเนินงานต่อไป 

 

สําหรับผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2559 สรุปได้  ดังน้ี 
 
 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล



ค 
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ก.  ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
 
 

 
 

         
 

         ผลการประเมินประจําปีงบประมาณ 2559 พบว่า โดยรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  
อันเป็นระดับสูง  ประกอบด้วย  มิติกระบวนการ ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.76 มิติการสนองตอบต่อ
ผู้ใช้บริการ  มิติการเรียนรู้และพัฒนา และมิติการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.20, 
4.32 และ 3.80 ตามลําดับ  หากเปรียบเทียบกับผลการประเมินเมื่อปีงบประมาณ 2558  ผลโดยเฉลี่ย
นับว่าสูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉล่ีย 3.73) 

         จากผลการประเมินข้างต้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก            
การดําเนินงานในทุกพันธกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บุคลากรได้รับ 
การสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพมากขึ้นส่งผลให้ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น ดังเห็นได้ 
จากความสําเร็จด้านสหกิจศึกษา ความสําเร็จด้านงานวิจัย รวมถึงการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          อย่างไรก็ตาม มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่บ้าง คือ จํานวนรายวิชา
ระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และตัวช้ีวัดบางตัวที่ผลการประเมินได้ระดับน้อยมาก คือ จํานวน
อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

๒.  ด้านแผนงาน 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแผน 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 เป็น
แนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ “สังคม
อุดมปัญญา” โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  1) สร้างบัณฑิต 
ให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  2) วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับ
การพัฒนาประเทศ  3) สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม  4) พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติ และแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ ด้านประชาคมอาเซียน  5) พัฒนาสู่ 
“มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” และ 6) บริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน   
 

    ผลการประเมินโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนงาน     
ได้เป็นส่วนใหญ่ การใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนตามสมควร  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  ได้แก่  1)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ     
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา  2)  มีผลงานนวัตกรรม/งานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning      
13  ช้ินงาน  3) มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  ศูนย์บริการวิชาการ และแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางจํานวน 16 ศูนย์/
แหล่ง  4) อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือสามารถพัฒนาความรู้
เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีจํานวน 100 คน       
จากบุคลากรรวมท้ังสิ้น 826 คน 5) ชุมชนภาคใต้ตอนบนได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและ

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)

๑.  ด้านการประเมินแบบสมดลุ  ๔ มิติ (Balanced Scorecard) 

๒.  ด้านแผนงาน   
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บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย  66 ชุมชน  6) ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลต่อการ
แข่งขันของประเทศมีจํานวน 125 เรื่อง  7) นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมดร้อยละ 158.04  8) สัดส่วนจํานวน
ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus มีทั้งหมด 121 บทความต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด  299 คน และ 9) จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรตาม MoU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศในแต่ละปี มีทั้งหมด 32 โครงการ  
     อย่างไรก็ดีพบว่า ยังมีหลายเรื่องสําคัญที่ผลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่า ได้แก่ 1) วิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2558 เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพียงร้อยละ 33.70  2) บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 10.71  3) ความสําเร็จของการนํา
เกณฑ์ EdPEx/TQA มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีเพียงร้อยละ 20 และ 4) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจสําหรับการบริหาร (Business Intelligence : BI) ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ พบว่าผู้รับผิดชอบไม่ได้ดําเนินตามแผนในปีน้ีเลย     
 

   ข้อมูลสรุปด้านงบประมาณรวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด แสดงสรุปดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรปุผลการใช้งบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (%) 

ได้รับ 
ใช้ไป  
(%) 

คงเหลือ 
 (%) 

≥ 
100% 

≥ 50%  
< 

100%  
<50% ไม่พบผล รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 1,108.36 1,041.65 66.71 5 2 1 - 8 
  (93.98) (6.02) (62.50) (25.00) (25.00)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 138.91 113.85 25.06 6 - - - 6 
  (81.97) (18.03) (100.00)     
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 108.97 104.18 4.79 3 - - - 3 
  (95.60) (4.40) (100.00)     
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 34.39 24.47 9.92 2 1 - 1 4 
  (71.16) (28.84) (50.00) (25.00)  (25.00)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 66.07 56.01 10.06 1 - 2 - 3 
  (84.76) (15.24) (33.33)  (66.37)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 22.18 19.94 2.24 1 1 - - 2 
  (89.89) (10.11) (50.00) (50.00)    

รวม 
1,478.88 1,360.10 118.78 18 4 3 1 26 

 (91.97) (8.03) (69.23) (15.38) (11.54) (3.85)  
 

   

    

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นองค์กรธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” โดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   และได้ดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมและ

๓.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คําขวัญ “WALAILAK for All” หรือ “วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน” 
เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลที่ดี 

 
 
 
 

     

 

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  พบว่า ที่ผ่านมามีการจัดทําคู่มือและมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
อํานาจหน้าที่และได้ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด  แต่ผลการดําเนินงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 
เหตุเป็นเพราะในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีงบประมาณที่รายงาน ผู้บริหารที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยยังให้เวลาและความสําคัญกับงานด้านน้ีไม่เพียงพอ จึงทําให้งานที่ควรพัฒนา
หรือดําเนินการอย่างรวดเร็วประสบความชะงักงัน และคืบหน้าล่าช้ากว่าที่ควร 
          ต่อมาต้นปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการปรับปรุงองค์คณะใหม่
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ทบทวนตัวบุคคล ปรับแผนการดําเนินการและปฏิทินการ
ดําเนินงานใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับระบบงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เหมาะสมและจะส่งผลดีต่อไป   

 
 

 
 

     

 

มหาวิทยาลัยได้ออกแบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ เพ่ือมุ่ง
ให้เป็นเคร่ืองมือช่วยการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด จัดให้มีนโยบาย ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติในเรื่องสําคัญ ๆ ทั้งกําหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ  
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน อันประกอบด้วย 

5.1  ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของ COSO 5 องค์ประกอบ  
ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม โดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี 2) การประเมิน
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ประเมินความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในคร้ังก่อน
เมื่อปี พ.ศ. 2554 และทบทวนคร้ังหลังสุดในปี พ.ศ. 2559  3) กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้จัดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกระดับ              
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่สําคัญ ๆ ประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการใช้
งานของบุคลากรและผู้บริหาร รวมทั้งมีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหลายช่องทางแม้บาง 
ช่องทางความเสถียรของระบบงานอาจจะยังไม่ 100% และ 5) การติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยมี
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่น้ี 

 

5.2  ผลการตรวจสอบระบบงานภายในของมหาวิทยาลัย 
5.2.1  ระบบงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

ประเด็นที่ตรวจสอบ สอบทานความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเรียน
การสอนของโครงการศูนย์กีฬาฯ โดยพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ  คือ  1) ไม่มีแผนซ่อมบํารุงรักษาสนาม และอุปกรณ์/

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 

5.  ด้านระบบควบคุมภายใน 
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เครื่องมือกีฬา  2) สนาม และอุปกรณ์/เครื่องมือกีฬาไม่พร้อมให้บริการ  ได้แก่  สระว่ายนํ้า  และห้องอบไอนํ้าหญิง  
และ 3) ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

5.2.2  ระบบพัสดุ 
ประเด็นที่ตรวจสอบ  หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบเร่ืองน้ี 2 ครั้ง ในปีที่

รายงาน การตรวจสอบ ครั้งที่ 1 สอบทานกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในอํานาจของหน่วยงาน  
และการจัดหากรณีจําเป็นเร่งด่วน (ทุกหน่วยงาน)  ผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ ครั้งที่ 2 ตรวจสอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา และระบบบริหารจัดการคลังวัสดุของส่วนอาคารสถานที่ พบจุดอ่อน                
2 ประการ คือ 1) วัสดุคงคลังบางรายการมียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ  และ 2) ผู้ควบคุมคลัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

5.2.3  ระบบงานอาศรมยาวลัยลักษณ์ 
ประเด็นที่ตรวจสอบ  สอบทานผลการดําเนินงานตามภาระงานหลักของอาศรมยา 

วลัยลักษณ์ ที่มาของรายได้  กระบวนการนําส่งรายได้และการบันทึกบัญชีรายได้  และประเมินระบบควบคุม
ภายในด้านการบริหาร  ด้านการเงิน  และด้านการบริหารคลังสินค้า  โดยพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ คือ  
1) อาศรมยาฯ ยังไม่สามารถใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 6   
2) ไม่มีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์)  และ 3) การตรวจนับ
สินค้าคงเหลือประจําปี ไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558  
ข้อ 56 และ ข้อ 57  และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 เรื่องการจําหน่ายพัสดุ  

5.2.4  ระบบงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประเด็นที่ตรวจสอบ  สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน  ระบบงานยานพาหนะ  โดยพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ คือ  1) ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  2) มีการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง  3) กําหนดเง่ือนไขการ
จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในสัญญาจ้าง  ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกกรณี  4) มีการเช่ารถจาก
ภายนอก  โดยที่มหาวิทยาลัยมีรถเหลืออยู่ (ไม่ติดภารกิจ)  5) การเช่ายานพาหนะภายนอกแต่ละคร้ัง  กรณีจัดหา
ผ่านส่วนอาคารสถานที่  ทุกรายการเช่าจะเป็นผู้ให้บริการรายเดียวกัน  โดยไม่มีข้อมูลการเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการ
รายอ่ืน  6) ข้อมูลชนิดเดียวกัน จากเอกสารหลักฐานแต่ละประเภทแสดงข้อมูลไม่ตรงกัน  และ 7) ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการยานพาหนะของผู้รับจ้างในภาพรวมตามเง่ือนไขสัญญาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ
ที่กําหนดไว้ 

5.2.5  ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 6 ประเด็น   
1) การกําหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

สาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณา 
กําหนดราคากลาง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 23 มกราคม 2558  แต่งต้ังโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

2)  สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่าการดําเนินการ
จัดหาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

3)  การแต่งต้ังรักษาการแทนอธิการบดีและการจ่ายค่าตอบแทน หน่วยตรวจ 
สอบภายใน เห็นว่า การแต่งต้ังรักษาการแทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย 
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ข้อบังคับ  และการจ่ายเงินให้กับรักษาการแทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) และอธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร) 
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

4)  การคืนเงินหลักประกันสัญญา จากการสอบทานเอกสารหลักฐาน หน่วย
ตรวจสอบภายใน เห็นว่า การคืนเงินหลักประกันสัญญา เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเง่ือนไขสัญญา  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพ้นจากภาระผูกพันตามสัญญา และไม่ให้เป็นภาระในการเก็บรักษาต่อไป 

5)  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จากการสอบทานเอกสารหลักฐาน  หน่วยตรวจสอบภายใน เห็นว่า การดําเนินการ
จัดหาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  และ 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลหลายแห่ง  
และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ 

6)  การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อม
ระบบสาธารณูปการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จากการสอบทานเอกสารหลักฐาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 
เห็นว่า การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ 
และเง่ือนไขสัญญา 

 
 
 

     

 

สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระหว่าง  
วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ณ ที่ต้ัง อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการฯ 
และพบคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  พบและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปรึกษากับผู้รับผิดชอบ  และตรวจเย่ียมสถานที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ หน่วยวิจัย  
ศูนย์คอมพิวเตอร์  อาคารเรียนรวม และอาคารที่พักอาศัยบุคลากร 

สรุปข้อสังเกต และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ จําแนกตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้ดังน้ี 
6.1  คณะกรรมการฯ พบกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

ในการพบกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ
ความคืบหน้าในการปรับกระบวนการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเห็นว่า แนวคิดเชิงนโยบาย และแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ที่คณะผู้บริหารได้ดําเนินการมามีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในแนวทางของการดําเนินงานเพ่ิม
มากขึ้น หากดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดจะเอ้ือให้เกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัยต่อไป  

6.2  การประชุมร่วมกับผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ได้รับและแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับข้อตรวจพบของ สตง. 5 ประเด็น  ประกอบด้วย   
1) กรณีลูกหน้ีค้างนาน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการให้ถึงที่สุด  2) กรณีเงินช่วยเหลือชดใช้ทุนรอตัดจ่าย 
มี ๓ ราย ที่มหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนไม่ได้  3) ไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยเฉพาะค่าอาหารหลัก อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 4) ไม่มีระเบียบรองรับในการจ่ายค่าตอบแทน
การจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย  โดยเฉพาะการจ้างเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์สินที่เป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน และ 5) ประเด็นการดําเนินการทางบัญชีและการ
ควบคุมวัสดุคงคลังของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ  ในการน้ี คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหา

6.  ผลการดาํเนินงานหลังวันที่  30  กันยายน  2559     
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เก่ียวกับแต่ละประเด็นที่รับทราบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเห็นควรให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ       
ในส่วนที่อาจยังดําเนินการไม่ครบถ้วนเพ่ือให้เรื่องเป็นที่ยุติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ และตาม
แนวทางที่ควรแก่กรณีต่อไป 

6.3  คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6.3.1  ความก้าวหน้าของโครงการศูนย์การแพทย์ฯ 

การดําเนินการเพ่ือเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเริ่มแรก ประเด็นที่พบจากการตรวจเย่ียม  คือ  1) มีเป้าหมายในการให้บริการกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยในระยะแรกการให้บริการภายใต้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน สําหรับการให้บริการ
แก่ประชาชนท่ัวไปด้วยน้ันไม่สามารถใช้สิทธ์ิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ได้  2) การดําเนินการ
เป็นไปในรูปคณะกรรมการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นภาระงานที่หนักมาก  3) การวางแผน
เพ่ือบริหารจัดการโครงการ (Plan for project management) อาจยังไม่ชัดเจน  4) มีความเสี่ยงที่สําคัญบางด้าน
แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดการลดความเสี่ยงน้ัน  ได้แก่  การขาดบุคลากรทางการแพทย์  การเกิดสภาวะ
สมองไหลกับแพทย์ที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย  และขาดการเตรียมการท่ีชัดเจนเก่ียวกับความพร้อมและความ
ร่วมมือของผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงพยาบาล   

6.3.2  หน่วยวิจัย   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยกลไก 

“หน่วยวิจัย” ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทําการวิจัยในลักษณะ
บูรณาการร่วมกันในรูปแบบ “บูรณาการศาสตร์” เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการใน ๒ ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย ๑) งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ในลักษณะของ Social 
Engagement  และ ๒) มุ่งสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ เพ่ือให้มีส่วนนํามหาวิทยาลัยสู่ World Ranking ด้วย
กลไกการดําเนินงานแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ที่มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล  เพ่ือให้สามารถ
ข้ามผ่านอุปสรรคของการทํางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาวิชา สํานักวิชา และหน่วยงาน  โดย
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเย่ียมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ  จํานวน  ๓  ศูนย์ และหน่วยวิจัย จํานวน 3 หน่วย  ได้แก่  
1)  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ย่ังยืนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  2) ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  3) ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ   
4) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล  5) หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  และ 6) หน่วยวิจัย
นวัตกรรมด้านสารสนเทศ   

6.3.3  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน และงานด้านสํานักงานของมหาวิทยาลัยเพียงพอสําหรับให้บริการด้านการเรียนการสอน  
มีการจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีสําคัญ ๆ หลายระบบ   
และได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งเตรียมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับการเช่ือมต่อจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ แต่พบประเด็นจากการตรวจเยี่ยม  คือ  1) ไม่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สํารองไว้รองรับกรณีที่บุคลากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น  2) ระบบสารสนเทศบางระบบมีความเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดของข้อมูลสูง เน่ืองจากเป็นระบบเก่าที่ใช้มานาน  และไม่ได้รับการดูแลบํารุงรักษาจากผู้เช่ียวชาญ  3) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจสําหรับการบริหาร (Business Intelligence : BI) ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้งานอย่างเต็ม
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ประสิทธิภาพ  และ 4) ไม่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ทันความต้องการของผู้ใช้บริการ  เน่ืองจากบุคลากร
สําหรับพัฒนาระบบมีไม่เพียงพอ   

6.3.4  อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน  

สภาพห้องเรียนส่วนใหญ่เก่า และทรุดโทรม  ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนบางส่วนชํารุด  การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ีมีไม่เพียงพอให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย  การดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารเรียนไม่ดีนัก  และเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มอาคารเรียนและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ไม่มีทางเดินชนิดมีหลังคาคลุม (Covered Walkway) 

6.3.5  อาคารที่พักสวัสดิการ 
อาคารที่พักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  มีลานจอดรถยนต์ไม่เพียงพอ

ต่อจํานวนของผู้เข้าพัก  อากาศภายในอาคารชุดบุคลากรโสดถ่ายเทไม่สะดวก  ทางด้านกายภาพของอาคาร            
ดูทรุดโทรม และไม่สวยงาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังไม่
ย้ายออก มหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดระยะเวลาสูงสุดของการเข้าพักในที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงอาจทํา
ให้บุคลากรใหม่ที่มีความจําเป็นขาดโอกาสเข้าพักได้  ในอาคารบุคลากรโสดบางห้องมีการทําอาหาร  ส่งกลิ่น
รบกวนห้องข้างเคียง และอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้  อาคารเรือนวลัยเริ่มมีสภาพทรุดโทรม บ้านพักหลังใหญ่ริมอ่าง
เก็บนํ้าขาดการบํารุงรักษา และขาดการดูแลเอาใจใส่อาคารสโมสรพนักงาน 

 

    
 
 
   

1.  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย   
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานในเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย 

จํานวน 11 เรื่อง  ได้แก่  1) การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2) แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  3) การเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร   
4) การจัดการเรียนการสอน  5) งานบริการวิชาการ  6) การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับ
การบริหารเร่งด่วน  7) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 8) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  9) ความเป็นสากล  
๑๐) การปรับ แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ 11) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  จากการติดตาม  พบว่า 
การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง 11 เรื่องมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
โดยเฉพาะเร่ืองที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากแล้ว คือ การจัดต้ังศูนย์การแพทย์ฯ แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

 

2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภา

ข.  ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง       

     (Specific-issue Approach) 



ญ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ ประจาํปีงบประมาณ 2559 

มหาวิทยาลัยแต่ละคณะ ได้ให้ไว้ในปีงบประมาณ 2559  และติดตามผลว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติ
ที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
   จากการติดตามในปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ประเด็น คณะกรรมการฯ พบว่า
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 16 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 59.26 และกําลัง
ดําเนินการ จํานวน 11 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 40.74  โดยประเด็นที่กําลังดําเนินการน้ันส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ิงจะได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 
 

แม้มหาวิทยาลัยประสบปัญหาอุปสรรคอันเน่ืองมาจากการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ และได้รับ
ผลกระทบต่อการบริหารงานอย่างหนัก แต่ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขปัญหาทําให้การ
ก่อสร้างฯ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่าง ๆ สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยดี ดําเนินการโดยรักษาการแทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เข้ามาดํารงตําแหน่ง
รักษาการแทนอธิการบดีตามกระบวนการสรรหา คณะกรรมการฯ พบว่า การดําเนินงานในหลาย ๆ เรื่องของ
มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจน  เช่น  1) การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ได้ปรับแผนการ
เบิกจ่ายเงินงวดงาน และปรับแผนการดําเนินงานที่สอดรับกับเน้ืองานตามแผนที่กําหนดไว้  2) การเปลี่ยนแปลง
ด้านกายภาพและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  3) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับนักศึกษา 
ทั้งด้านหอพัก อาคารเรียน และความปลอดภัย  4) การใช้ความพยายามเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีโค และกระบือ
ของราษฎรที่นําเข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งในเบ้ืองต้นได้จัดเขตอนุญาตเลี้ยงเป็นการเฉพาะและมี
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในระยะถัดไป  5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ในรอบปีที่รายงาน คณะกรรมการฯ พบว่า มีจุดเด่นในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่  

1.  มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนย์บริการสุขภาพ  (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมศูนย์การแพทย์ฯ) ทําหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์ฯ เช่น   
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (พยาบาล/เทคนิคการแพทย์)  เป็นต้น  

2.  Walailak Journal of Science and Technology (WJST)  ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล 
Scopus ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ กล่าวคือ เป็น 1 ใน 27 วารสารของไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
ใน Quartile 2 (Q2) อันดับที่ 55 จากทั้งหมด 111 วารสารทั่วโลกทางด้าน Multidisciplinary และเป็น
วารสารของมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมขนาดใหญ่ที่มีบทคัดย่อและการอ้างอิง สําหรับวารสารวิชาการ 
และบทความวิชาการ ฐานข้อมูล Scopus มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีเข้มข้น จึงทําให้
วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลน้ีได้รับการยอมรับว่าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยวารสาร WJST 
นับต้ังแต่ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้เวลาเพียง ๙ ปี ก็สามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง 
ในฐานข้อมูลดังกล่าวใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า WJST เป็นวารสารวิชาการที่ทรงคุณค่าและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าวารสารระดับสากล 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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3.  งานด้านการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ยังคงสามารถดําเนินการได้ดีจนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ แม้ว่าการบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัจจัยภายนอก ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากร
มีความรับผิดชอบดําเนินการตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   

4.  งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่  ทําได้เกินเป้าหมาย  ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้ง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

5.  มีการพัฒนาหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทุกด้านให้มีคุณภาพมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และ
มีการปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตและพ้ืนที่พบปะ
ทางสังคม 

6.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่จํานวนมาก 
ตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมเตาเผาขยะ แบบลูกกลิ้งให้กลับมาใช้งานได้โดยบุคลากรของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

7.  มหาวิทยาลัยได้นําศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

8.  ถึงแม้ว่า รกัษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) รักษาการแทนรองอธิการบดี 
และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ิงจะเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2559  แต่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะยาว       
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนฯ ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนฯ ระยะสั้น 1 ปี    
(พ.ศ. 2561) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  นโยบายประเทศไทย 4.0 และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนฯ ดังกล่าวเป็นทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า  รวมถึงใช้ประกอบการขอการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
มาสนับสนุนการดําเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 
 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2559) ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์   
ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี  ท่านและทีมบริหารได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นและพัฒนาก้าวหน้าไปในหลาย ๆ ด้านจนเป็นที่ยอมรับ  
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์และช่วยให้รักษาการ
แทนอธิการบดีและทีมบริหารนําไปพิจารณาใช้ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2560 
และปีต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 
 

  1.  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีการใช้คําต่าง ๆ เช่น “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” “ความเป็น
สากล” “การเรียนการสอนแบบ Active Learning” “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” เป็นต้น ไว้เป็นส่วนหน่ึงในแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว และได้ผ่านการ
ดําเนินงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว จึงทําให้หน่วยงาน พนักงาน และผู้บริหาร                  
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันในคํานิยามหรือคําจํากัดความคําดังกล่าว  ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2558 
และในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาคม      
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ของมหาวิทยาลัย) พิจารณากําหนดคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําดังกล่าว รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรกําหนดคํานิยามหรือคําจํากัดความเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน
ตรงกัน แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลังจากน้ันฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณา
ดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะได้ติดตามผลการดําเนินงานในเร่ืองดังกล่าวต่อไป ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดี
ในขณะนั้น (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) ได้รับทราบแล้ว แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดต้องดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย ท่านจึงไม่ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังน้ัน ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

2.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มากขึ้น โดย 1) เร่ง
พัฒนาให้อาจารย์มีความเข้าใจในประเภทรูปแบบกระบวนการ และจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2) กําหนดข้อตกลงและเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาที่สอนให้ชัดเจน  3) พัฒนาคู่มือ สื่อการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานรายวิชาที่ต้องมีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ 5) พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

3.  มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการมากขึ้น   
          4.  การเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูล/องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการเช่ือมต่อเว็บไซต์ฐานข้อมูลกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลและนับจํานวนผู้ใช้บริการได้     
          5.  มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดกํากับการดําเนินงานการพัฒนาระบบ BI เพ่ือตอบสนองความต้องการ         
ของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแผนการพัฒนาระบบ BI  ให้ชัดเจน           
พร้อมเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 
  6.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับทราบและเข้าใจถึงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกันด้วย มิฉะน้ันอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานได้ 

7.  ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญตามระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
ต้องเห็นความสําคัญและดําเนินการอย่างฉับไวยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งน้ี พบว่าความเสี่ยงหลายเร่ือง        
ที่ได้รับการระบุเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงที่จําเป็นต้องได้รับการบริหารให้ผลกระทบลดลง         
โดยเร่งด่วน แต่ผลการดําเนินงานจริงยังไม่ได้รับการบริหารหรือบริหารแต่ก้าวหน้าล่าช้ามาก ซึ่งเมื่อคํานึงถึง
ความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากเกิดขึ้นผลกระทบจะสร้างความเสียหาย
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มาก ประกอบกับระบบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีการวางระบบไว้แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการทั้งหมดเพราะขาดการเช่ือมโยงจากผู้บริหารไปยังพนักงาน ดังน้ันจะต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน 

8.  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
อุปกรณ์และสนามสําหรับกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งอาจทําแผนทยอยพัฒนาไปทีละประเภทตามกําลัง             
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านการศึกษา การเสริมสร้าง
พลานามัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกผู้มาขอรับบริการโดยจัดบริการให้ไม่กระทบต่อการใช้งาน
เพ่ือภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการน้ีต้องซ่อมบํารุงและกําหนดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้ทุกราย 
    9.  โครงการศูนย์แพทย์ฯ ดําเนินการได้ล่าช้าจากที่เคยกําหนดไว้มากเน่ืองจากประสบปัญหา
อุปสรรคหลายประการเป็นระยะ ๆ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังสามารถแก้ไขให้โครงการดําเนินต่อไปได้ โดยท่ี 
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มหาวิทยาลัยยังคงต้องเร่งรัดการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามแผนให้มากท่ีสุด    
และในส่วนของการดําเนินการจัดต้ังศูนย์แพทย์ฯ ระยะเริ่มแรก (คลินิกปฐมภูมิ) ที่กําหนดไว้เดิมคือ จะสามารถ
เปิดให้บริการในลักษณะหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกได้ในต้นปี (พ.ศ. 2559) แต่ขณะน้ียังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ด้านอาคารสถานที่ และการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง           
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกําหนดเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้นก่อน ยังไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายนอกได้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควร
กําหนดแผนให้ชัดเจนย่ิงขึ้นและดําเนินการไปตามแผนน้ัน และเมื่อศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว            
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพ่ือให้เป็น Lean Hospital เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหน่วยบริการสุขภาพ
ที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในภูมิภาคน้ี  ซึ่งจําเป็นต้องมีทีมงานเฉพาะดําเนินการอย่างจริงจัง  โดยเริ่มจากการศึกษา 
ให้เข้าใจถึงระบบที่เรียกว่า Lean Hospital จากตําราและการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการ
เตรียมการที่สําคัญ (critical preparation) ระหว่างที่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในระยะ
เริ่มแรกคณะกรรมการฯ ยังคงเสนอให้หาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการสร้าง
โรงพยาบาลมาเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะในการจัดต้ังศูนย์แพทย์ฯ แห่งน้ี  
     ในส่วนของการเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะน้ีอาศัย 
เฉพาะโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต คณะกรรมการฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายเพ่ือ
ดําเนินการให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แทน
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิตแพทย์ คือ นักศึกษาช้ัน Pre - Clinic 
เรียนที่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ศึกษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กับศูนย์การแพทย์ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 10.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําแนวความคิดเรื่องระบบจ้างเหมาเครื่องมือทางการแพทย์พร้อม
บุคลากร มาใช้ในการบริหารจัดการในเร่ืองที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ด้วยตัวเองอาจจะเกิดความล่าช้า หรือทําให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง   
 11.  โรงกําจัดขยะพิษและขยะติดเช้ือ มีความจําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต เน่ืองจากจะมี
ศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้น จึงควรได้รับการพิจารณาพัฒนาให้เป็นโรงกําจัดฯ ที่ได้ระดับมาตรฐานขั้น
สูงสุดและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องคํานึงถึงมาตรการป้องกัน
มลพิษที่บุคลากร และหรือชุมชนใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ ประโยชน์ที่จะได้นอกจากเพ่ือรองรับขยะพิษ
และขยะติดเช้ือจากศูนย์การแพทย์ฯ แล้ว ยังสามารถให้บริการรับจ้างกําจัดแก่หน่วยงานภายนอก อันจะเอ้ือ
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผลพลอยได้อีกด้วย 
  12.  การจัดหางบประมาณมาดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หลายโครงการสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดได้ 
 13.  หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจัดหอพักนักศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษา จํานวน 2 คน ต่อ 1 ห้อง  
ซึ่งห้องพักไม่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่มาก แต่อาศัยการออกแบบที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถเก็บ
พับได้เมื่อไม่ใช้งาน เช่น โต๊ะ เตียงนอน ช้ันเก็บของ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจจัดทําเป็นห้องตัวอย่างไว้
จํานวนหน่ึง แล้วสํารวจว่ามีนักศึกษาสนใจเข้าพักมากน้อยเพียงใด  
 14.  ด้านการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่อง “ความเป็นสากล” 
อาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษาอ่านตําราที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่นักศึกษาไม่เก่ง
ด้านการใช้ภาษาไทย อาจารย์ควรจัดเวลาให้นักศึกษาได้เขียนเรียงความ และการย่อความ 
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 15.  พันธกิจในด้านการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร               
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์และทิศทางในการให้บริการด้านวิชาการท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 

 

 
 
 

 
รักษาการแทนอธิการบดีได้นําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้

เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดแนวทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยหลายประการ  ซึ่งมีผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 
2559  ได้แก่  1) ปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  2) เตรียมความพร้อม 
ด้านสถานที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ และบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเริ่มแรก   
3) ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ISSAA 2017  และการประชุมทางวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9  
4) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม  5) จัดเตรียมการเขียนข้อเสนอโครงการแผน
บูรณาการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า  6) จัดทําบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้าง
หอพักใหม่  7) จัดทําบทวิเคราะห์การจัดต้ังโรงแรมและนันทนาการ  8) ทบทวนการควบรวมหน่วยงาน 
พิจารณาเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน จัดต้ังหน่วยงานใหม่ และยกระดับสถานะของบางโครงการเป็นหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  9) โครงการโคแม่พันธ์ุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ เป็นต้น 

ช่วงเวลาหลังสิ้นปีงบประมาณ 2559 ผลการดําเนินงานตามแนวทางที่รักษาการอธิการบดีกําหนดไว้มี
ความคืบหน้าหลายประการ  เช่น  1) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายไอพี   
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  3) ปรับแก้ไขข้อบังคับหรือ
ประกาศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  4) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
20 ปี  แผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี  และโครงการ/แผนงาน 1 ปี  5) ปรับปรุงรูปแบบการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานฯ หน้า 93 ถึงหน้า 100  

 
 

 

 ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 แล้ว เห็นว่าเป็นรายงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานจริง              
ของมหาวิทยาลัย และเป็นรายงานท่ีมีประโยชน์สําหรับฝ่ายบริหารในการนําไปพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง       
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้นในอนาคต  รวมถึงเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 
 ฝ่ายบริหารขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํารายงานในครั้งน้ี  ทั้งน้ี 
ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ จะเป็นกลไกที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 

 ความเห็นของฝ่ายบรหิาร ตอ่ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

       ผลการดําเนินงานของรักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) 
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
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ขอบเขต  และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ขอบเขต และวิธีปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย       
 

แนวทางที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(คณะกรรมการฯ) ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับโดยทุกปี  คณะกรรมการฯ จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบและคําแนะนํา  แนวทางที่ใช้ในปีน้ีแบ่งงานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ  ด้านที่ 1 มุ่ง “ผลการดําเนินงานโดยองค์รวม” และ ด้านที่ 2 มุ่ง “ผล
การดําเนินงานเฉพาะเร่ือง” ลักษณะหลักของแนวทางน้ีได้ผ่านการสอบทานและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง            
โดยคณะกรรมการฯ ทุกชุดที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามารับผิดชอบเพ่ือให้เหมาะสมสําหรับใช้กับมหาวิทยาลัย             
วลัยลักษณ์ 

ทุกปีก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดี
และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เน้ือหาสาระของผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
เป็นประโยชน์สําหรับสภามหาวิทยาลัยในการใช้กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร         
โดยในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงประโยชน์ทางการบริหารของอธิการบดีด้วย    
           คณะกรรมการฯ  ได้ปฏิบัติงานตามรูปแบบและแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ ฯ      
ได้กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก  ได้แก่  
    

ก.  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach)       
     1.  ด้านการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ   เป็นการประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินงาน      

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการฯ  ฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

2.  ด้านแผนงาน โดยแบ่งขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี    
         2.1  ระดับหลักการ  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
      2.2  ระดับรายละเอียด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในข้อ 2.1 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

คัดเลือกโครงการหรือแผนงานภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
ให้สามารถหาข้อสรุปและแสดงความเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการงานตามพันธกิจหลักเหล่าน้ันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลสัมฤทธ์ิ เป็นไปโดยประหยัด และคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด    

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มุ่งความย่ังยืนในการบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารที่สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี     

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือสอบทานและติดตามพัฒนาการของระบบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

5.  ด้านระบบการควบคุมภายใน  ให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยว่า มีความอิสระเพียงพอ และได้รับความสนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมถึงได้ให้
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน ควบคู่กันไปด้วย 



๒ 
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6.  ด้านประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยสนใจหรือห่วงใย  คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้า 
ของการดําเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญ สนใจหรือห่วงใย  
โดยพิจารณาจากการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  

 
  

ข. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach)   
 

1.  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือห่วงใย  คณะกรรมการฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารไป
พิจารณากําหนดคํานิยาม/คําจํากัดความในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจตรงกันทั้งในระดับบริหารและระดับสภา
มหาวิทยาลัยเพราะสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง และคณะกรรมการฯ 
ดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกัน  
  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจหรือเคยแสดงความห่วงใย มีจํานวน 11 ประเด็น ได้แก่  
(1) การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ  (2) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ   
(3) การเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร  (4) การจัดการเรียนการสอน  (5) งานบริการวิชาการ  (6) การบริหารความเส่ียง
ที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน  (7) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (8) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  
(9) ความเป็นสากล (10) การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ (11) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน    

2. เรื่องผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการฯ 
ได้ติดตามเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือมีมติ 
ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือทราบว่าฝ่ายบริหารได้นําไปพิจารณาดําเนินการ ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดผลดี
แก่มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร     

 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลที่คณะกรรมการฯ นํามาใช้ประกอบการพิจารณา มาจากฐานข้อมูลและแหล่งต่าง ๆ       

ของมหาวิทยาลัย ได้แก่   
1.  ส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย 
2.  ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ที่นําเสนอโดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
4.  รายงานการตรวจสอบภายใน และข้อมูลจากการประชุมหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
5.  ความเห็นของผู้รับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ  จากการประชุมร่วม   
     การเย่ียมเยอืน  และจากเอกสาร 

 
 

      คณะกรรมการฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปี และวงจรการปฏิบัติงาน  ไว้ดังน้ี             
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 

รอบคร่ึงแรก 

ปีงบประมาณ 

รอบคร่ึงหลงั 
ปีงบประมาณ 

กรอบการปฏบัิติงาน 

ร่างแผน 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

พจิารณาร่างแผนร่วมกบั
ฝ่ายบริหาร 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ขออนุมัติแผนต่อสภา
มหาวทิยาลยั 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ทาํ (ร่าง) รายงานตดิตาม 
ตรวจสอบฯ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พจิารณา (ร่าง) รายงานฯ 
กบัฝ่ายบริหาร 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เสนอสภามหาวทิยาลยั 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

แผนการปฏิบัตงิานประจําปี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
ก. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม 

 (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

 

ก. ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
 

     
 

 

การประเมินแบบสมดุล  4 มิติ  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยมีตัวช้ีวัดหลักทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด  และมีตัวช้ีวัดย่อยภายใต้ตัวช้ีวัดหลัก 15 ตัวช้ีวัด ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน  
5 ระดับ  และมีระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
    ระดับคะแนน  สูงมาก  4.50 - 5.00 
 สูง  3.50 - 4.49 
 ปานกลาง 2.50 - 3.49 
 ตํ่า  1.50 - 2.49 
 ตํ่ามาก  1.00 - 1.49 
          ในการประเมินครั้งน้ีมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  โดยปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตามตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด  
และเปลี่ยนตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาอาจารย์ จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินการดําเนินงานแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปีงบประมาณ 2559 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.27  (คะแนนเต็ม 5) คิดเป็นค่าคะแนนรวม ร้อยละ 85.40  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 มิติ มีรายละเอียดดังน้ี 

 มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉล่ีย 4.20 
 มิติกระบวนการ  อยู่ในระดับสูงมาก  คะแนนเฉล่ีย 4.76 
 มิติการเรียนรู้และพัฒนา  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉล่ีย 4.32 
 มิติการเงินและงบประมาณ  อยู่ในระดับสูง  คะแนนเฉล่ีย 3.80 

 

ผลการประเมินข้างต้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ
กลไกสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก รวมท้ังมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บุคลากรได้รับ
การสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น รวมถึง  
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับชาติด้านสหกิจศึกษา  ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากข้ึน   
มีจํานวนผลงานวิจัยที่ได้ย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากขึ้น  และการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2559  มีบางตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมา เช่น  
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีจํานวนลดลงร้อยละ 14.43 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นต้น  

 

ผลการประเมินในแตล่ะมิติ  

      1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ด้วยตัวช้ีวัดหลักทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบด้วย  1) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบัณฑิต   
2) ความเช่ือมั่นของนักเรียนต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  3) ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่  4) ผลงานที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตร  5) งานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์  6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานบริการวิชาการ และ 7) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในภาพรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20  ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  พบว่า  

1.  ด้านการประเมินแบบสมดลุ  4 มิต ิ(Balanced Scorecard) 

ก. ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม (Holistic Approach) 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ  2559 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 

มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉลี่ย 3.67)  เนื่องจากด้านการวิจัย  มีผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น  และผู้รับบริการงานบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจ
สูงขึ้น 

2.  มิติกระบวนการ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ด้วยตัวช้ีวัดหลัก
ทั้งหมด 7 ตัว  ประกอบด้วย  1) การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  2) การพัฒนาระบบและกลไก
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  3) การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  4) การพัฒนา
ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5) การบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  6) ระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  และ 7) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.76  ทั้งนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับปีงบประมาณ 2558   

3.  มิติการเรียนรู้และพัฒนา ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน  ด้วย
ตัวช้ีวัดหลักทั้งหมด 5 ตัว  ประกอบด้วย  1) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  2) การพัฒนา
อาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป  3) การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจัย  4) การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
และ 5) การเรียนรู้ การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ/ห่วงใย ใน
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32  ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
2558  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉลี่ย 3.96)  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  รวมทั้งมีระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ  ส่งผลให้มี
จํานวนโครงการวิจัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน     

อย่างไรก็ตามจํานวนอาจารย์ทีด่าํรงตําแหน่งทางวิชาการ มีจํานวนน้อยมาก รวมทั้งรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีจํานวนลดลง 

       

4.  มิติการเงินและงบประมาณ  ได้ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน  
ด้วยตัวช้ีวัดหลักทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบด้วย  1) ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  2) ความสามารถ 
ในการแสวงหารายได้  3) การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  และ 4) งบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา   
ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.80  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
2558  พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉลี่ย 2.52)  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณทั้งรายได้ และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัด
งบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในสัดส่วนที่มากข้ึน  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที ่2  ผลการประเมินแบบสมดลุ 4 มิต ิ
 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

การสนองตอบ 
ต่อผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ 25) 

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

2. ความเชื่อมั่นของนักเรียน ต่อการมาศึกษาที่ มวล.  
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
   2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ Admission ในปี          
          การศึกษา 2558 ไม่เกิน 2 อันดับแรก โดยคิดเป็นร้อยละของ 
          นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 

 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

4. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    ในปีงบประมาณที่ประเมินฯ  
 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน 
    อาจารย์ประจํา  
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4 
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2 
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5 
 
 

3 
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3 
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1 
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3.2 
2.4 
0.2 

 

 
0.4 
1.0 

 
 
 

5.0 
 

2.0 
 
 

1.8 
 

 
M 
M 
H 
 
 

H 
L 
 
 
 

L 
 

M 
 

 

H 
 

 
IB / L&G 
IB / L&G 
IB / L&G 

 
 

IB 
IB 
 
 
 

F 
 

F / IB 
 
 

F / IB 
 

 
4 
4 
5 
 
 

5 
3 
 
 
 

3 
 

3 
 
 

5 
 

 
 

หมายเหตุ   1* ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลผลการดําเนินงาน  จึงให้คะแนนระดับ 1 เพื่อประเมินผลในภาพรวม 
               1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด          2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 

3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก                                   4 ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทางวิชาการ  
       6.1  งานอบรม สัมมนา 
       6.2   งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
       6.3  งานบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
       6.4  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานงานทะนุบํารุงศิลปะและ 
    วัฒนธรรม 
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2 
 

3.0 
 
 
 

 
 

2.0 
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IB / C 
 
 
 
 

 
IB / C 

 

3 
 
 
 
 

 
3 

 

 คะแนนรวม มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 4.20 25 21.00     
กระบวนการ 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3 สหกิจศึกษา 
    1.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

2. ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
 

3. ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

4. ระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
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หมายเหตุ   1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด        2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก                                   4 ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 6. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบ  
    และประเมินผลฯ ภายใน 
  

7. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

5 
 
 

5 

4 
 
 

3 

4.0 
 
 

3.0 

M 
 
 

H 

F / L&G 
 

F 

5 
 
 

5 

 

 คะแนนรวม มิติกระบวนการ 4.76 25 23.80     
การเรียนรู้และ 
พัฒนา 
(ร้อยละ 25) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
    1.๑ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF (มคอ. 3  
           มคอ. 5 และ มคอ. 7) ต่อรายวิชาทั้งหมด 
    ๑ .๒  ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรี ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง 

ต่อรายวิชาทั้งหมด 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการฯ  
    ๒.๑ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    2.2 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
      ๒.3  ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ที่ได้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ 

ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อจํานวน  
พนักงานทั้งหมด        

    ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
          การปฏิบัติงานของหน่วยงาน    
 

 
5 
 

2 
 
 
 

5 
1 
5 
 
 

5 
 

 
5 
 

3 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 

2 
 

 
5.0 

 
1.2 

 
 
 

2.0 
0.4 
2.0 

 
 

2.0 
 

 
M 
 

H 
 
 
 

H 
H 
H 
 
 

H 
 

 
IB / F 

 
IB / F 

 
 
 

F 
F 
F 
 
 
F 
 

 
5 
 

5 
 
 
 

3 
5 
4 
 
 

4 
 

 

หมายเหตุ   1  ระดับที่ได้  คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด        2  น้ําหนัก  คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
3  คะแนนที่ได้  คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก                                   4  ระดับความเร่งด่วน  H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
5  การสนับสนุน - มิติ  F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective   
6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  5 : มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 : มีนัยสําคัญมาก,  3 : มีนัยสําคัญปานกลาง,  2 : มีนัยสําคัญน้อย,  1 : มีนัยสําคัญน้อยที่สุด 
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10 

มิติ ตัวชี้วัด 

ระดับ 

ที่ได้1 

 

น้ําหนัก2 คะแนน 
ที่ได้3 

 

ระดับ 

ความ
เร่งด่วน4 

การสนับสนุน   อ้างอิง 
รายละเอียด 

(หน้า) 
มิติ5 ระดับความ

มีนัยสําคัญ6  

 3. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
  

5 
 

3 
 

3.0 
 

M 
 

IB / F 
 

5 
 

 

 ๔. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
 

5. การเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภา มวล. 
    ให้ความสนใจ/ห่วงใย 

5 
 
 

5 
 

3 
 
 

3 
 

3.0 
 
 

3.0 

M 
 
 

M 

IB 
 
 

IB 
 

4 
 
 

3 

 

 คะแนนรวม มิติการเรียนรู้และพัฒนา 4.32 25 21.60     
การเงินและ  
งบประมาณ 
(ร้อยละ 25) 
 
 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ    
 

2. ความสามารถในการแสวงหารายได้  
 

3. การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
    

4. การจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 

10 
 

7 
 

5 
 

3 

6.0 
 

7.0 
 

3.0 
 

3.0 
 

H 
 

H 
 

H 
 

M 

IB / L&G 
 

IB 
 

IB / L&G 
 

IB 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

 

 คะแนนรวม มิติการเงินและงบประมาณ 3.80 25 19.00     

 ผลคะแนนรวม 4 มิติ 4.27 100 85.40     
 

หมายเหตุ     1  ระดับที่ได้ คือ  ผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
    2  น้ําหนัก คือ  ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ  โดยแต่ละมิติได้กําหนดน้ําหนักเท่ากัน คือ ร้อยละ 25 
    3  คะแนนที่ได้ คือ  ระดับที่ได้ถ่วงน้ําหนัก 
    4  ระดับความเร่งด่วน   H  : High,  M : Medium,  L  : Low 
    5  การสนับสนุน - มิติ F  : Financial  Perspective,  C  : Customer  Perspective,  IB  :  Internal  Business  Perspective,  L&G  : Learning  and  Growth  Perspective 
    6  การสนับสนุน - ระดับความมีนัยสําคัญ  คือ  การให้ข้อพิจารณาถึงระดับความมีนัยสําคัญใช้มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale)   

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามลําดับ  คือ  5 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมากที่สุด,  4 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญมาก,  3 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญปานกลาง,   
2 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสาํคัญน้อย,  1 คะแนน  หมายถึง  มีนัยสําคัญน้อยที่สุด
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2.  ด้านแผนงาน 
 
 

ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายในแผน 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  ประจําปีงบประมาณ 2559  เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยานการศึกษาที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอุดมปัญญา” โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี       
ตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และใช้การจัดสรร
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ในลักษณะของการจัดทํา
แผนและงบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ประกอบด้วย    
6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  1) การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  2) การวิจัย  และ
บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  แข่งขันได้  และรองรับการพัฒนาประเทศ  3) การสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม  4) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับ
นานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ ด้วยประชาคมอาเซียน  5) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ   
และ 6) การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน  โดยได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  จํานวนทั้งสิ้น 
1,467.68 ล้านบาท  ระหว่างปีมีการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ทําให้มี
งบประมาณสําหรับใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,478.88  ล้านบาท (แผนภาพที่ 1)  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับเป้าประสงค์ 9 ตัวและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 17 ตัว        

ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยได้ใช้จ่ายงบประมาณ (รวมผูกพัน) ไปทั้งหมด 
1,360.10 ล้านบาท  เทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ 91.97  (มีงบประมาณผูกพันไว้ 203.54 ล้านบาท  
เทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ 13.76)  และมีงบประมาณคงเหลือ 118.78 ล้านบาท  เทียบกับแผนคิดเป็น
ร้อยละ 8.03  (แผนภาพที่ 2 / ตารางที่ 3)  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์สูงกว่าหรือ
เท่ากับเป้าหมาย 6 ตัว  ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 1 ตัว และตํ่ากว่าร้อยละ 50  จํานวน 1 ตัว และไม่ปรากฏผล
การดําเนินงานในรอบปีน้ี 1 ตัว  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย  
12 ตัว  ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  3 ตัว และตํ่ากว่าร้อยละ 50 จํานวน  2 ตัว  (ตารางที่ 4) 

สรุปว่า  ในปีงบประมาณ 2559  การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแผน  ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.  ด้านแผนงาน 
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แผนภาพที่ 1  การจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

1,108.36

138.91

108.97
34.39 66.07 22.18

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

0%
10%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%

100%

83.10 78.91

53.69
69.14

37.90

83.93

10.88
3.06

41.91 2.01
46.86

5.96

6.02

18.03
4.40

28.84
15.24 10.11

คงเหลือ

ผูกพัน

จ่ายจริง

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,478.88 ล้านบาท 

รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  1,360.10 ล้านบาท 
จ่ายจริงรวม  1,156.56 ล้านบาท = ร้อยละ 78.21 
ผูกพันรวม  203.54 ล้านบาท = ร้อยละ 13.76   
คงเหลือรวม 118.78 ล้านบาท = ร้อยละ 8.03 
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ตารางที่ 3  ผลการใช้งบประมาณ 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จ่ายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ล้านบาท 1,108.36 921.01 120.64 1,041.65 66.71 
%ของแผน  83.10 10.88 93.98 6.02 

แผนงานจัดการศกึษา  
ล้านบาท 486.25 459.43 6.30 465.73 20.52 
%ของแผน  94.48 1.30 95.78 4.22 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 511.07 385.12 94.13 479.25 31.82 
%ของแผน  75.35 18.42 93.77 6.23 

แผนงานกิจการนกัศึกษา 
ล้านบาท 64.87 44.87 11.53 56.40 8.47 
%ของแผน  69.18 17.77 86.95 13.05 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 2.37 2.11 - 2.11 0.26 
%ของแผน  89.30 - 89.30 10.70 

แผนงานสนับสนนุการดําเนินงาน 
เชิงนโยบาย 

ล้านบาท 10.16 7.47 - 7.47 2.69 
%ของแผน  73.54 - 73.54 26.46 

แผนงานสนับสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ล้านบาท 16.18 5.12 8.55 13.67 2.51 
%ของแผน  31.65 52.85 84.50 15.50 

แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน 
ล้านบาท 12.15 12.06 - 12.06 0.09 
%ของแผน  99.18 - 99.18 0.82 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 5.31 4.83 0.13 4.96 0.35 
%ของแผน  90.86 2.32 93.18 6.82 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ล้านบาท 138.91 109.60 4.25 113.85 25.06 
%ของแผน  78.91 3.06 81.97 18.03 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 
ล้านบาท 51.03 41.85 4.12 45.97 5.06 
%ของแผน  82.03 8.08 90.11 9.89 

แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม   
ล้านบาท 80.95 63.75 0.13 63.88 17.07 
%ของแผน  78.75 0.15 78.90 21.10 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
ล้านบาท 6.93 4.00 - 4.00 2.93 
%ของแผน  57.85 - 57.85 42.15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ล้านบาท 108.97 58.50 45.68 104.18 4.79 
%ของแผน  53.69 41.91 95.60 4.40 

แผนงานจัดการศกึษา 
ล้านบาท 20.00 5.06 13.94 19.00 1.00 
%ของแผน  25.29 69.70 94.99 5.01 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ล้านบาท 1.63 0.79 0.84 1.63 - 
%ของแผน  48.74 51.15 99.89 0.11 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 83.05 49.19 30.90 80.09 2.96 
%ของแผน  59.22 37.21 96.43 3.57 

แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม   
ล้านบาท 4.29 3.46 - 3.46 0.83 
%ของแผน  80.74 - 80.74 19.26 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
จ่ายจริง ผูกพัน รวม คงเหลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ล้านบาท 34.39 23.78 0.69 24.47 9.92 
%ของแผน  69.15 2.01 71.16 28.84 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  
ล้านบาท 3.85 2.96 0.02 2.98 0.87 
%ของแผน  76.84 0.52 77.36 22.64 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
ล้านบาท 0.80 0.60 - 0.60 0.20 
%ของแผน  75.16 - 75.16 24.84 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร  
ล้านบาท 24.92 17.31 - 17.31 7.61 
%ของแผน  69.45 - 69.45 30.55 

แผนงานเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
ล้านบาท 3.42 2.00 0.53 2.53 0.89 
%ของแผน  58.59 15.54 74.13 25.87 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล้านบาท 1.40 0.91 0.14 1.05 0.35 
%ของแผน  64.82 10.06 74.88 25.12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ล้านบาท 66.07 25.05 30.96 56.01 10.06 
%ของแผน  37.90 46.86 84.76 15.24 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
ล้านบาท 64.97 24.51 30.96 55.47 9.50 
%ของแผน  37.72 47.65 85.37 14.63 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ล้านบาท 1.10 0.54 - 0.54 0.56 
%ของแผน  48.75 - 48.75 51.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ล้านบาท 22.18 18.62 1.32 19.94 2.24 
%ของแผน  83.93 5.96 89.89 10.11 

แผนงานด้านบริการท่ีมีรายรับ 
ล้านบาท 22.18 18.62 1.32 19.94 2.24 
%ของแผน  83.93 5.96 89.89 10.11 

รวมงบประมาณประจําปี 2559 
ล้านบาท 1,478.88 1,156.56 203.54 1,360.10 118.78 

%ของแผน  78.21 13.76 91.97 8.03 
รวมงบประมาณเฉพาะมหาวิทยาลัย
จัดสรร 

ล้านบาท 1,373.51 1,080.27 199.11 1,279.38 94.13 
%ของแผน  78.65 14.50 93.15 6.85 

รวมงบประมาณรับเข้าระหว่างปี 
ล้านบาท 105.37 76.29 4.43 80.72 24.65 

%ของแผน  72.42 4.19 76.61 23.39 
 

(ข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559) 
หมายเหตุ  ค่าร้อยละ คํานวณจากจํานวนจริง 
คํานิยาม  จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
  ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และงบประมาณท่ีหน่วยงานขอกันไว้เพ่ือใช้จ่าย 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที ่4  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด  กลยุทธ์  
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แผนภาพที ่3  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด  เป้าประสงค ์

จํานวนตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 9 ตัว) 

กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 17 ตัว) 
 

จํานวนตัวชี้วัด 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที ่4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย 
≥ 

100% 
≥ 50%  

< 100%  
<50% ไม่พบผล รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 5 2 1 - 8 
% 62.50 25.00 12.50 -  

เป้าประสงค์ ท่ี 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 

ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 

% 50.00 50.00 - -  

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น  
และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด 2 1 - - 3 
% 66.67 33.33 - -  

เป้าประสงค์ท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม" 

ตัวชี้วัด - - - - - 

% - - - - - 

กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะ
และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล  
การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม              

ตัวชี้วัด 2 - 1 - 3 

% 66.67 - 33.33 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัย และบริการวิชาการ
เพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับ
การพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 6 - - - 6 

%  100.00 - - -  

เป้าประสงค์ท่ี  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง และ/หรือเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้
เฉพาะทาง รองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 

% 100.00 - - -  

กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 

% 100.00 - - -  

เป้าประสงค์ท่ี 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ตอนบน
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 จังหวัด  และการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 2 - - - 2 

% 100.00 - - -  

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําท่ีสนองความต้องการท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ   

ตัวชี้วัด 2 - - - 2 
% 100 - - -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 3 - - - 3 
%  100.00 - - -  

เป้าประสงค์ท่ี 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดข้ึน
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 

% 100.00 - - -  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที ่4 (ต่อ) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

หน่วย ≥ 100% 
≥ 50%  

< 100%  
<50% ไม่พบผล รวม 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
และกับเครือข่ายภายนอก         

ตัวชี้วัด 2 - - - 2 

% 100.00 - - -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ ด้าน
ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด 2 1 - 1 4 

%  50.00 25.00 - 25.00  

เป้าประสงค์ท่ี 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถ
สูงข้ึนในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     

ตัวชี้วัด 1 - - - 1 
% 100.00 - - -  

เป้ าประสงค์ ท่ี  7 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ ง ข้อ มูล 
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด - - - 1 1 
% - - - 100.00  

กล ยุท ธ์ ท่ี   6   ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นความร่ วม มื อ 
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ              

ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 
% 50.00 50.00 - -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด 1 - 2 - 3 
%  33.33 - 66.67 -  

เป้าประสงค์ท่ี 8  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและ
ระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด - - 1 - 1 

% - - 100.00 -  

กลยุทธ์ท่ี 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 1 - 1 - 2 
% 50.00 - 50.00 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากร
และทุนของมหาวิทยาลัยเ พ่ือสร้างความม่ันคง
ทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 

%  50.00 50.00 - -  

เป้าประสงค์ท่ี 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด - - - - - 
% - - -   

กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากร
ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  รวมถึงการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด 1 1 - - 2 

% 50.00 50.00 - -  

                   รวมตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 6 1 1 1 9 

%  66.67 11.11 11.11 11.11  

                       รวมตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด 12 3 2 - 17 

%  70.59 17.65 11.76 -  

                       รวมทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 18 4 3 1 26 

%  69.23 15.38 11.54 3.85  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

 
ตารางที ่5 รายละเอียดตวัชี้วดั 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ท่ี 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ผ่านคร้ังแรกในรอบ 1 ปีต่อจํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 

ร้อยละ 90 83.15 92.39 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ 

ร้อยละ 85 85.45 100.53 

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
3. ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษามีการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 60 33.70 56.17 

4. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning ท่ีสําเร็จในแต่ละปี 

ชิ้นงาน 10 13 130.00 

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 95 118.75 

เป้าประสงค์ท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม" 
กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม              
6. ร้อยละของบัณทิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด (1) 

ร้อยละ 50 60.61 121.22 

7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด  (2) 

ร้อยละ 60 10.71 17.85 

8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีสมรรถนะด้านการจัดการ
ผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินท้ังหมด (3) 

ร้อยละ 60 83.10 138.50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   การวิจัย และบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ/หรือเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง รองรับ
การพัฒนาประเทศ 
9. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์บริการวิชาการ แหล่ง
เรียนรู้เฉพาะทาง ท่ีสามารถผลิตความรู้และ/หรือบริการวิชาการ 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

ศูนย์/
แหล่ง 

8 16 200.00 

 
หมายเหตุ (1)   เป็นการเก็บข้อมลูผลการสอบสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษมาตรฐานวชิาชีพเฉพาะของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ์
    (2)   เปน็การเกบ็ข้อมลูผลการสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักศึกษาทุกสาํนักวิชา   
 (3)   เป็นการเก็บข้อมลูผลการสอบสมรรถนะด้านการจดัการจาก 4 สาํนักวิชา ได้แก ่สาํนักวิชาการจัดการ  สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตรแ์ละทรัพยากร  สาํนักวิชาศิลปศาสตร์ และสาํนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที ่5 (ต่อ)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
10. ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน  
ท่ีสามารถทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือสามารถพัฒนาความรู้เป็น
เทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้านปาล์มน้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา 
ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ ไม้ผล ข้าวพ้ืนเมือง และ
การท่องเที่ยว) ท่ีรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ     

- วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์/นักวิจัย) ร้อยละ 10 28.76 287.60 
- บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) ร้อยละ 1 2.65 265.00 

เป้าประสงค์ท่ี 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ตอนบน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 จังหวัดและการแข่งขันของประเทศ 
11. จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนท่ีได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาวิชาการ 

ชุมชน 15 66 440.00 

12.  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลต่อ 
การแข่งขันของประเทศ 

เร่ือง 28 125 446.43 

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําท่ีสนองความต้องการท้องถ่ิน และการพัฒนา
ประเทศ      
13. ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกท่ีส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม     

 - ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย ร้อยละ 15 18 120.00 
 - ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 1 1.33 133.00 

14. จํานวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  และเครือข่าย
อุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการสายรับใช้สังคม 

แห่ง 38 38 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 
เป้าประสงค์ท่ี 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย 
15. ร้อยละของนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมต่อจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 80 158.04 197.55 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือข่ายภายนอก         
16. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมท่ีจัด
ให้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/และชุมชนรายรอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 37 246.67 

17. จํานวนหน่วย/โครงการ/กลุ่มท่ีทํางานด้านวิทยาการสุขภาพ
แบบสหสาขาวิชาชีพท่ีให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

หน่วย/
โครงการ/

กลุ่ม 

5 5 100.00 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที ่๕ (ต่อ)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละ

ความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 
เป้าประสงค์ท่ี 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
18. สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด 

เร่ือง/คน 0.25 0.404 161.87 

เป้าประสงค์ท่ี 7 มหาวิทยาลัยเป็นเหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
19. จํานวนการเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูล/องค์ความรู้
ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

คร้ัง 20,000 N/A N/A 

กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ              
20. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรตาม MoU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 
ในแต่ละปี 

โครงการ/
กิจกรรม 

20 32 160.00 

21. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนย์อาเซียน
ศึกษาตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 58.05 72.56 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ท่ี 8  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบ 
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
22. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบ BI 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ ตาม
แผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 100 0* 0.00 

กลยุทธ์ท่ี 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
23. จํานวนนวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงานท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี 

กระบวนงาน/
ระบบงาน 

10 73 730.00 

24. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการนําเกณฑ์ EdPEx / 
TQA มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน 
ในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 20 25.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ท่ี 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี  8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
25. อัตราการเพ่ิมข้ึนของกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 3 3.12 104.00 

26. การลดลงของอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานต่อหัว ร้อยละ 10 6.49 64.90 
 

(ข้อมูล : จากส่วนแผนงาน ณ วันที่ 28 ตุลาคม  2559) 
 

หมายเหตุ       N/A  มีการใช้ข้อมูลแต่ยังไม่มกีารรวบรวมข้อมูลเชิงปรากฏได้อย่างชัดเจน   
            *     ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ BI ในรอบปีน้ี 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1  การสร้างบณัฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑติของมหาวทิยาลยั   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 1,108.36 ล้านบาท (แผนภาพที่ 6) ได้ใช้จ่าย

งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 93.98 (แผนภาพที่ 7) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
เป้าประสงค์ที่ 1  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 2 ตัว  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 3 ตัว  

(แผนภาพที่ 8) พบว่า  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์สูง  ได้แก่  1) ในปีการศึกษา 2559  
มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกจํานวน 178 คน (ไม่รวมสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์)  
และสอบผ่าน  148 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.15  โดยสํานักวิชาแพทยศาสตร์มีผลการสอบผ่านคร้ังแรก 
ร้อยละ 100  และ 2) ผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร้อยละ 85.45  

ในระดับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูง  ได้แก่  
๑) จํานวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  จํานวน  13  ช้ินงาน 
๒) ผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ร้อยละ 95 
ทั้งน้ี  มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย  และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  ได้แก่  จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในปีการศึกษา 
2558  มีเพียงจํานวน 465 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน 1,380 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  33.70  
         

 เป้าประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน  “เก่งด้าน 
ศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  มีตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์จํานวน 3 ตัว  (แผนภาพที่ 8)   ได้แก่  
1) การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  2) การทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) การทดสอบ
สมรรถนะด้านการจัดการ  พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน
วิชาชีพของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์เท่าน้ัน ในสํานักวิชาอ่ืน ๆ ยังไม่ได้ทดสอบ  ส่วนการทดสอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ เพียงร้อยละ 10.71 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทุกสํานักวิชา  
และการทดสอบสมรรถนะด้านการจัดการ มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 83.10 ของนักศึกษา 4 สํานักวิชา 
ประกอบด้วย สํานักวิชาการจัดการ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  สํานักวิชาศิลปศาสตร์ และ
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์  

 
 

แผนภาพที ่5  การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
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511.07

64.87
2.3710.16

12.1516.18 5.31 แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานกิจการนักศึกษา

แผนงานพัฒนาองค์กและบุคลากร

แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย

แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาล
แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,108.36 ล้านบาท 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

 

 
 

แผนภาพที่ 6  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

   
 

แผนภาพที ่7  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
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สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100  
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตํ่ากว่าร้อยละ 50  
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จํานวนตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 8 ตัว) 

รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  1,041.65 ล้านบาท  
จ่ายจริงรวม  921.01 ล้านบาท = ร้อยละ 83.10 
ผูกพันรวม  120.64 ล้านบาท = ร้อยละ 10.88 
คงเหลือรวม  66.71 ล้านบาท = ร้อยละ 6.02 

จํานวนตัวชี้วัด 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
แข่งขันได้  และรองรับการพัฒนาประเทศ    

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 138.91 ล้านบาท (แผนภาพที่ 9) และได้ใช้จ่าย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 81.97 (แผนภาพที่ 10) โดยกําหนดเป้าประสงค์ 2 
เป้าประสงค์ ดังน้ี 

เป้าประสงค์ที่ 3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  และเป็นศูนย์เรียนรู้
เฉพาะรองรบัการพฒันาพืน้ทีภ่าคใตต้อนบนและขับเคลื่อนประเทศ  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  1 ตัว และ
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์จํานวน 1 ตัว  (แผนภาพที่ 11)   พบว่า  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์
สูงกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ  มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  จํานวน 4 ศูนย์  ศูนย์บริการวิชาการ 3 ศูนย์ 
แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 9 แหล่ง  สําหรับตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธ์  มีผลการดําเนินสูงกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ มีอาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือสามารถพัฒนา
ความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้านปาล์มนํ้ามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ ไม้ผลข้าวพ้ืนเมือง และการท่องเท่ียว) ที่รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีจํานวน 100 คน จากทั้งหมด 826 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.11  

เป้าประสงค์ที่ 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย  และบริการวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาภาคใต้ตอนบน  และการแข่งขันของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต้
ตอนบน มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 2 ตัว และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์จํานวน 2 ตัว  (แผนภาพที่ 11)  พบว่า  
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์สูงกว่าเป้าหมายท้ัง 2 ตัว ได้แก่ 1) มีชุมชนภาคใต้ตอนบน 
ที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยจํานวน  66 ชุมชน  
และ 2) มีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีผลต่อการแข่งขันของประเทศ จํานวน 125 เรื่อง 

 ในระดับกลยุทธ์ มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานสูง  ได้แก่  
1) ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

วิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม 
2) จํานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้สังคม ซึ่งมีทั้งหมด 38 แห่ง   

 
 
 

แผนภาพที่ 8  การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
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แผนงานวิจัยและพัฒนา

แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม

แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 138.91 ล้านบาท 
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แผนภาพที่ 9  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ 10  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
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จํานวนตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 6 ตัว) 

รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  113.85 ลา้นบาท  
จ่ายจริงรวม  109.60 ล้านบาท = ร้อยละ 78.91 
ผูกพันรวม  4.25 ล้านบาท = ร้อยละ 3.06 
คงเหลือรวม  25.06 ล้านบาท = ร้อยละ 18.03 



25 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความเข้มแข็งของมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพสู่การ
มีสุขภาพดขีองสังคม   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 108.97 ล้านบาท (แผนภาพที่ 12)  และได้ใช้
จ่ายงบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 95.60 (แผนภาพที่ 13) โดยกําหนดเป้าประสงค์  ดังน้ี 

เป้าประสงคท์ี ่5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและ
มีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนเครือข่ายสุขภาพของมหาวิทยาลัย  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 1 ตัว และ
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัว  (แผนภาพที่ 14)  พบว่า  มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์สูงกว่า
เป้าหมาย คือ มีนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
องค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจํานวน 4,961 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 3,139 คน  คิดเป็นร้อยละ 
158.04   

 ในระดับกลยุทธ์  มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานสูง  ได้แก่  
1)  จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่จัดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/

บุคลากร และชุมชนรายรอบ ซึ่งมีทั้งหมด 37 โครงการ 
2)  จํานวนหน่วย/โครงการ/กลุ่มที่ทํางานด้านวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่

ให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 5 หน่วย 
 
 

 

 
 

 
แผนภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
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แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานกิจการนักศึกษา

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 108.97 ล้านบาท 
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แผนภาพที่ 12  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
 

 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 13  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 3 ตัว) 

รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  104.18 ล้านบาท  
จ่ายจริงรวม  58.50 ล้านบาท = ร้อยละ 53.69 
ผูกพันรวม  45.68 ล้านบาท = ร้อยละ 41.91 
คงเหลือรวม  4.79 ล้านบาท = ร้อยละ 4.40 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและโดดเด่นในประชาคม
อาเซียน   

มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 34.39 ล้านบาท (แผนภาพที่ 15) และได้ใช้จ่าย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 71.16 (แผนภาพที่ 16) โดยกําหนดเป้าประสงค์ 2 
เป้าประสงค์ ดังน้ี  

เป้าประสงค์ที่ 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 1 ตัว  (แผนภาพที่ 17)  พบว่า  มีผลการดําเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย  คือ สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  
ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ทั้งหมด จํานวน 121 บทความ  

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน มี
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 1 ตัว และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัว ซึ่งตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ไม่ปรากฏผลการ
ดําเนินงาน  ทั้งน้ี  คณะทํางานศูนย์อาเซียนได้จําแนกข้อมูลที่ต้องค้นคว้าเรียบเรียงแล้ว และได้จัดทําเว็บไซต์
ฐานข้อมูลโดยอยู่ระหว่างการเช่ือมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลการเข้า
ใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูลได้    

ในระดับกลยุทธ์  มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานสูง ได้แก่  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MoU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศในแต่ละปี 
ซึ่งมีทั้งหมด 32 โครงการ 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่  14  การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
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แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

แผนงานเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 34.39 ล้านบาท 
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แผนภาพที่  15  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 16  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด  ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 
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รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  24.47 ล้านบาท  
จ่ายจริงรวม  23.78 ล้านบาท = ร้อยละ 69.15 
ผูกพันรวม  0.69 ล้านบาท = ร้อยละ 2.01 
คงเหลือรวม  9.92 ล้านบาท = ร้อยละ 28.84 



29 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 66.07 ล้านบาท (แผนภาพที่ 18) และได้ใช้จ่าย

งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 84.76 (แผนภาพที่ 19) โดยกําหนดเป้าประสงค์  ดังน้ี 
  เป้าประสงค์ที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  มีตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 1 ตัว และตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ์ 2 ตัว (แผนภาพที่ 20)  พบว่า ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจสําหรับการบริหาร (Business Intelligence : BI) ในรอบปีงบประมาณนี้     

ในระดับกลยุทธ์  มีตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานสูง  ได้แก่  จํานวนนวัตกรรมท่ีเป็นกระบวนงาน
หรือระบบงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละปี ซึ่งมีทั้งหมด 73 ระบบงาน 
 

 
แผนภาพที่ 17  การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 

 
 

 
แผนภาพที่  18  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 66.07 ล้านบาท 

รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  56.01 ล้านบาท  
จ่ายจริงรวม  25.05 ล้านบาท = ร้อยละ 37.90 
ผูกพันรวม  30.96 ล้านบาท = ร้อยละ 46.86  
คงเหลือรวม  10.06 ล้านบาท = ร้อยละ 15.24 
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แผนภาพที่ 19  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อ

สร้างความม่ันคงทางการเงิน   
มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 22.18 ล้านบาท (แผนภาพที่ 21) และได้ใช้จ่าย

งบประมาณ (รวมผูกพัน) เทียบกับแผนร้อยละ 89.89  (แผนภาพที่ 22) โดยกําหนดเป้าประสงค์  ดังน้ี 
 เป้าประสงค์ที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากแหล่งที่มาหลากหลายด้าน  

ประกอบด้วยรายได้จากด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์  การบริการวิชาการ  การสร้างผลิตภัณฑ์  และการ
บริหารทรัพย์สิน  มีตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัว (แผนภาพที่ 22)  พบว่า  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูง 
ได้แก่  อัตราการเพ่ิมขึ้นของกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.12 
                     

 

 
 

แผนภาพที่ 20  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 
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รวมผลการใช้จ่ายท้ังสิ้น  19.94 ล้านบาท  
จ่ายจริงรวม  18.62 ล้านบาท = ร้อยละ 83.93 
ผูกพันรวม  1.32 ล้านบาท = ร้อยละ 5.96 
คงเหลือรวม  2.24 ล้านบาท = ร้อยละ 10.11 

จํานวนตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 3 ตัว) 
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แผนภาพที่ 21  ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด  ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 

 
 

    
 

 
 

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น   

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจําสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นองค์กรธรรมรัฐ  
เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  10 หลัก 
ประกอบด้วย  

3.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  โดยกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  และแผนงานทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวไว้อย่างชัดเจน  มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  และจัดให้มีการสื่อสาร  ช้ีแจง  ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ทบทวนการควบรวมหน่วยงาน 
การเปลี่ยนช่ือหน่วยงานใหม่ การจัดต้ังหน่วยงานใหม่และยกระดับสถานะของโครงการมาจัดต้ังเป็นหน่วยงาน
ที่ถูกต้อง  จัดให้มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึง  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

0

0.5

1

1.5

2

เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 8

1

0

1

สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100  
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตํ่ากว่าร้อยละ 50  
 ไม่รายงานผลการดําเนินงาน

3.  ด้านระบบการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

จํานวนตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 2 ตัว) 
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3.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และยึดมั่นใน
นโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

3.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการ
ให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ  รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้นําปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
มาบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    

3.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส  และจัดให้มีระบบการทําข้อตกลงผลงานก่อน
การปฏิบัติงานระดับบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกคร่ึงปี    สําหรับความรับผิดชอบด้าน
สังคม   มหาวิทยาลัยมุ่ งมั่นที่ จะ  “เ ป็นหลักในถิ่น” โดยสนับสนุนให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นําความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน   

3.5  หลักความโปร่งใส (Transparency)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน  ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น  การเวียนแจ้งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ e-Office  อินทราเน็ต  และแจ้งข่าวสารภายนอกผ่านเว็บไซต์  และการติดประกาศ  เป็นต้น  นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน   

3.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย  
มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอก  มีระบบเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ได้แก่ 
การประชุมที่ประชุมบริหาร  การประชุมสภาวิชาการ  และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  คณะกรรมการประจําหลักสูตร  คณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน  เป็นต้น   

3.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  อธิการบดีกระจายอํานาจการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยการมอบอํานาจให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  เช่น  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ   
การมอบอํานาจเก่ียวกับการเงิน  การมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  เป็นต้น  พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบ  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการมอบอํานาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  และ
มีการทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การมอบอํานาจเพ่ือความเหมาะสมเป็นครั้งคราว   

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

3.9  หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
จัดการ   โดยพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายใต้  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับเดียวกัน  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อนักเรียน  นักศึกษา  ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยยึดระเบียบ  กฎเกณฑ์   
และวิธีปฏิบัติเดียวกัน   
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3.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น  
เปิดช่องทางการสื่อสาร  ไขข้อข้องใจ  เสนอแนะ  และติชมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยผ่าน
หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย และสื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือรับทราบข้อมูลร่วมกันทั้งผู้บริหาร  บุคลากร  และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี  
ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดยรณรงค์
ให้บุคลากรทุกคนตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร “WALAILAK for All - วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน”  ซึ่งประกอบด้วย  
            W = Wisdom : มุ่งสู่ปัญญา   
  A  = Advancement : ล้ําหน้าสร้างสิ่งใหม ่
  L  = Loyalty : มอบใจให้องค์กร 
  A  = Altruism : เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
  I   = Integrity : ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ 
  L  = Lean : กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า 
  A  = Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ 

 K  = Knowledge : ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน 
 
 

     

 

 
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์  พบว่า ที่ผ่านมีการจัดทําคู่มือและมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
อํานาจหน้าที่  และได้ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด แต่ผลการดําเนินงานยังไม่ดี
เท่าที่ควร เหตุเป็นเพราะในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีงบประมาณที่รายงาน ผู้บริหารที่มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังให้เวลาและความสําคัญกับงานด้านน้ีไม่เพียงพอ จึงทําให้งาน
ที่ควรพัฒนาหรือดําเนินการอย่างรวดเร็วประสบความชะงักงัน และ คืบหน้าล่าช้า กว่าที่ควร 

 

ผลการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง  
 ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยได้ทบทวนข้อมูลการระบุความเส่ียง  ประเมินความเสี่ยง
กําหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงและตัวช้ีวัดมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงที่นําเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เน่ืองจากเห็นว่าความเสี่ยงส่วนที่เหลือที่ระบุไว้บางเร่ืองลดลงจนยอมรับได้แล้ว  บางเรื่องในปัจจุบันกลายเป็น
ปัญหา  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานหลัก (Roadmap) สําหรับขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน
ตามระบบการบริหารความเสี่ยง  และได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
รวมท้ังจะจัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการบริหารความเส่ียงอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมอีกคร้ังภายในเดือนพฤศจิกายน 2559       

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผนบริหารความเสี่ยง เป็น 2 ประเภท  ได้แก่  1) การบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี  และ 2) การบริหารความเส่ียงปี 2559  โดยมีผลการ
ดําเนินงาน  ดังน้ี   

4.  ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 
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4.1   การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 
มหาวิทยาลัยได้ระบุความเสี่ยงที่ต้องได้รับการบริหารเร่งด่วนไว้ 7 กรณี  ได้แก่  1) การสํารอง

ข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล  2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ  3) การประกันภัยสถานที่ อุปกรณ์หลัก เครื่องจักร
หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  4) ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน  5) การจัดการขยะ   
6) การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ  และ 7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   
ไว้ต้ังแต่ปี 2558  และได้ดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงอย่างต่อเน่ือง  สรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังน้ี   

4.1.1  การสํารองข้อมูลที่สําคัญในฐานข้อมูล  มหาวิทยาลัยได้เลือกใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8)  เป็นสถานที่สํารองข้อมูลแห่งที่ 2  (Second 
Site)   เพ่ือสํารองข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย  บนเครื่อง Server Backup  ขนาด 10 เทระไบต์ (TB) ผ่าน
เครือข่ายความเร็วสูงโดยผ่านสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกที่ความเร็ว 10 กิกะบิต (Gbps)  โดยข้อมูลระบบ
สารสนเทศที่ได้สํารองตามมาตรการการสํารองข้อมูลขั้นสูงสุด  ได้แก่  ข้อมูลระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน
และบัญชี (MIS)  ข้อมูลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  ข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา  ข้อมูลระบบห้องสมุด  
และข้อมูลระบบบริหารและจัดการครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนฉุกเฉิน  1 แผน  
ได้แก่  แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไรก็ตาม  การสํารองข้อมูลยังไม่
ครอบคลุมระบบสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศได้
หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน      

4.1.๒  แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉินภัยพิบัติ  
จํานวน 2 แผน ได้แก่  แผนป้องกันและรับมือด้านอุทกภัย/วาตภัย  และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพ่ือให้
ครอบคลุมกับสถานการณ์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ิม 1 แผน ได้แก่  แผนบริหาร
จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน  สภาวะวิกฤติ  จากเหตุการณ์ก่อการร้ายหรือก่อความไม่สงบ  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
ซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจทําให้เกิดความเสียหายในชีวิต
และทรัพย์สินได้   

4.1.๓  การประกันภัยสถานที่ อุปกรณ์หลัก เครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  
มหาวิทยาลัยได้ทําประกันภัย 9 อาคาร  ประกอบด้วย 1) อาคารคอมพิวเตอร์  2) อาคารบรรณสารและ
สื่อการศึกษา  3) อาคารไทยบุรี และ 4) อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคาร 2, 3, 5, 6, 7, 
8   โดยได้ทําประกันภัย  บริษัท ทิพยประกัน  จํากัด (มหาชน)  ด้วยเบ้ียประกันภัย จํานวน 103,130.88 บาท  
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี  ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2559 (เวลา 16.00 น.) สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
(เวลา 16.00 น.)   

4.1.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน  มหาวิทยาลัยได้จัดทําคู่มือการ
จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  และจัดทํารายงานทางการเงินของหน่วยงาน/
โครงการหารายได้ (12 กองทุน) โดยเปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปีงบประมาณ 2557 – 2558 และได้จัดทํา
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 – 
2558  ทั้งน้ี  บางหน่วยงาน/โครงการยังขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  เช่น  โครงการเรือนวลัย  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
และโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย เป็นต้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
หรือกํากับดูแลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 
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4.1.5  การจัดการขยะ  ประกอบด้วย     
1)  ขยะทั่วไป  มหาวิทยาลัยใช้วิธีจ้างเหมาบริการเก็บและกําจัดขยะ โดยมี

คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทําหน้าที่ติดตาม  ควบคุมการดําเนินการของผู้รับจ้าง  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
การดําเนินการจัดระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร   

2)  ขยะมีพิษ ขยะติดเช้ือและของเสียจากห้องปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมและพัฒนาระบบเตาเผา จนกลับมาใช้งานได้อีกคร้ังและทดลองใช้งานเตาเผาแล้ว  พร้อมทั้งได้ทําการ
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 3 รายการ  พบว่า  
ผลการทดสอบปริมาณฝุ่นละออง (TSP)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)  
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  รวมทั้งได้ศึกษาผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทยบุรี  และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามข้อกฎหมาย และพระราชบัญญัติขยะติดเช้ือ     

4.1.6  การดําเนินงานศูนย์การแพทย์  การดําเนินการศูนย์บริการสุขภาพ  โรงพยาบาลนําร่อง 
(Pilot Hospital)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ระยะเริ่มแรก)  โดยการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพบางส่วนเพ่ือแบ่งพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ 
ให้เป็นสัดส่วน  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนตาม
ความสมัครใจ (สิทธิข้าราชการ/จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง) ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการและมีแผนที่จะเปิด
ให้บริการประมาณต้นเดือนธันวาคม  2559  

4.1.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   
1)  ด้านอุบัติเหตุ  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงแล้วใน

ปีงบประมาณ 2559  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังน้ี 
1.1)  ส่วนกิจการนักศึกษาได้นําเสนอแนวทางการกําหนดบทลงโทษกรณีการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย  ซึ่งผู้บริหารได้แนะนําให้ทําการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาและ
บุคลากรก่อนประกาศใช้ และได้ทําข้อตกลงความร่วมมือ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100 % 
รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย 

1.2)  จัดทําสื่อป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และป้ายประกาศให้ทราบ
มาตรการลงโทษ ติดต้ังในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร่วมกับอําเภอท่าศาลา 

1.3)  จัดทําประกาศแนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย 
อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ โดยมหาวิทยาลัยจัดทําประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม)  สําหรับนักศึกษา  

1.4)  การปรับปรุงระบบจราจร  ได้จัดกิจกรรมทาสี/ตีเส้น มีการศึกษาข้อมูล
จุดเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยร่วมกับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   จัดอบรม
การขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรจากสํานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานีตํารวจภูธรท่าศาลา  
และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษาให้ใช้รถบริการกลางของมหาวิทยาลัย   

 2)  ด้านยาเสพติด  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจํามหาวิทยาลัย  ดําเนินการต้ังจุดตรวจ  กวดขันเฝ้าระวัง  สุ่มตรวจปัสสาวะของนักศึกษากลุ่มสุ่มเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับยาเสพติด เดือนละ 3 ครั้ง  ตรวจเยี่ยมหอพัก และแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  รวมทั้ง  ได้ประสานศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกตรวจ
สถานบริการร้านขายสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และหอพัก  โดยได้จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดระเบียบสังคมรายรอบ
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
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3)  ด้านการโจรกรรม  มหาวิทยาลัยได้ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมบริเวณโรงจอดรถ
นักศึกษาในเขตหอพักทั้ง 13 หอและบริเวณห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี   รวมท้ังได้จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
ในกรณีกล้องชํารุด  ทั้งน้ี  ยังมีจุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิด เช่น  บริเวณถนนทางเข้าด้านทิศ
ตะวันออกของอาคารลักษณานิเวศ 1  และอาคารกิจกรรม  เป็นต้น 

4)  ด้านสุขอนามัย  มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบสํารวจประวัติด้านสุขภาพของ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  เพ่ือคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ติดตามดูแลด้าน
สุขภาพของนักศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง   

 

4.2  การบริหารความเสี่ยงปี  2559   
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปี  2559  ตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 5  

ด้าน  ประกอบด้วย 1) ด้านกลยุทธ์และชื่อเสียง 2) ด้านการดําเนินงาน 3) ด้านการเงิน  4) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ด้านกฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณ์ภายนอก สรุปการผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ๆ ได้  ดังน้ี 

4.2.1  ด้านกลยุทธแ์ละชื่อเสยีง  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Appication  
Walailak  Channel  และการสร้างสรรค์สื่อข่าวสาร มวล. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์  โดยการจัดทําข่าวของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ทาง Internet และ Intranet จัดทําป้ายโฆษณา (Banner) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งได้เผยแพร่ผลการติดตามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง   

4.2.2  ด้านการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคระยะยาวเพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2560  และจัดให้มีระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาด้วยระบบอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและการทํากิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาเย่ียมหอพัก รวมทั้งจัดโครงการอาสาพ่ีติวน้องของสํานักวิชาและ
พ่ีติวน้องที่หอพักนักศึกษา 

4.2.3  ด้านการเงิน  มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนผู้ประกอบการท่ีสนใจร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย 
และมีการปรับเพ่ิมค่าเช่าพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน   และมีการเพ่ิมสดัส่วนในตราสารทุนจากเดิมไม่เกินร้อย
ละ 10 เพ่ิมเป็นร้อยละ 15 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัท  คือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงศรี จํากัด  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด  และบริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี  จํากัด (มหาชน)  เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน  

4.2.4  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยได้ติดต้ังระบบสแกนไวรัส
และอัพเดทอย่างสมํ่าเสมอ   มีการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบในช่องทางที่ไม่ถูกต้องจากสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCert)  และได้จัดทําแนวทางการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมประกาศการใช้งานผ่านระบบ  Intranet    

4.2.5  ด้านกฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณ์ภายนอก  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการ  
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานนิติการ พร้อมกับการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและสืบค้น กฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย    

 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559   
ได้ทบทวนการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2559  มีมติให้ยุติความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  
เน่ืองจากความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ในลักษณะปัญหา  และ
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โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดขึ้นตามมาตรการเป็นลักษณะของงานประจําหรือสิ่งที่หน่วยงานดําเนินการอยู่แล้ว  
ทําให้ผลการดําเนินงานไม่สามารถตอบสนองต่อการจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยได้
ดํ า เ นินการ  ปรับแผนและปฏิทินการ ดํา เ นินงานใหม่ทั้ งหมด   เ พ่ื อ ให้ เ กิดความสอดคล้อง กับ 
แผนยุทธศาสตร์และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยได้ออกแบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้   เพ่ือให้ผล 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  โดยได้กําหนดวัฒนธรรมองค์กร “WALILAK for All” 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนตระหนัก และยึดเป็นแนวปฏิบัติ  กําหนดนโยบาย ออกระเบียบ วิธีปฏิบัติในเรื่องสําคัญ ๆ 
และกําหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานการควบคุมภายใน  เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  
 

5.1  ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของ COSO   
1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  โดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยมี

ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสําคัญในเรื่องความซื่อสัตย์  การสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน   
มีกระบวนการประเมินผลงาน  และการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นระบบ  มีการกําหนดโครงสร้าง
และสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหน่วยงาน  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ  มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร  และมีกระจายอํานาจอย่างเหมาะสม  รวมทั้งได้จัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องสําคัญ  เช่น  การเงินและบัญชี การพัสดุ  การบริหารงานบุคคล  เป็นต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างเหมาะสม ได้ประสิทธิผล และประหยัด  เป็นต้น   

2)  การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ประเมินความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในครั้งสุดท้ายเม่ือปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  
มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือทบทวนและให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทําระบบควบคุมภายใน และกําหนดให้หน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ประเมินความเสี่ยง
เพ่ือปรับปรุงการควบคุม  และมีคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ทําหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

3) กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมควบคุม เพ่ือลดและป้องกัน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกระดับ เช่น การอนุมัติ   การสอบทาน   การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบันทึกรายการทางบัญชี การควบคุมระบบสารสนเทศ การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทํา
เอกสารหลักฐาน เป็นต้น 

4)  สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่สําคัญ ๆ ประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่
จําเป็นต่อการใช้งานของบุคลากรและผู้บริหาร เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลด้านบุคลากร 
ข้อมูลด้านการเรียนการสอนการวิจัย เป็นต้น โดยมีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
หลายช่องทาง  เช่น  ระบบอินเทอร์เน็ต  ระบบอินทราเน็ต  โทรศัพท์  ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  

5.  ด้านระบบการควบคมุภายใน 
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5)  การติดตามและประเมินผล  มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  โดยมีผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ 
การควบคุมที่วางไว้  อีกทั้งมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่ติดตาม  ประเมินผล  และสอบทานการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  พร้อมให้ข้อเสนอแนะกรณีพบว่าไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม 

 

5.2  ผลการตรวจสอบระบบงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

5.2.1  ระบบงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการศูนย์กีฬาฯ ในประเด็น

มี “ความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิชาการ และการบริการได้หรือไม่น้ัน  พบว่า 

 

ผลการตรวจสอบ 
โครงการศูนย์กีฬาฯ มีความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน 

ในบางส่วน  ได้แก่  1) มีแผนการให้บริการทางด้านกีฬา  และแผนดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการกีฬาให้พร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกภาระงานของหน่วยงาน  และได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้   
2) บุคลากรมีทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านกีฬาเพียงพอ ครอบคลุมกิจกรรมการกีฬาทุกด้าน  และ 3) สนามและ
อุปกรณ์/เครื่องมือกีฬาส่วนใหญ่พร้อมใช้งาน  แต่พบว่าสระว่ายนํ้า  และห้องอบไอนํ้าหญิงไม่พร้อมใช้งาน  ส่งผล
ให้ไม่พร้อมให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอนของโครงการศูนย์กีฬาฯ  ทั้งน้ี โครงการศูนย์กีฬาฯ ไม่มี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยมีประเด็นเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี 

 

ประเดน็เสี่ยง ข้อเสนอแนะ 
1.  ไม่มีแผนซ่อมบํารุงรักษาสนาม และอุปกรณ์/ 

เครื่องมือกีฬา  
 

1.  ควรจัดทําแผนซ่อมบํารุงรักษาทั้งระยะสั้น 
และระยาว และกํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

2.  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบํารุงรักษา  
สาเหตุจากวิเคราะห์รายการเพ่ือขอต้ังงบประมาณผิด
ช่องทาง 

2.  ควรกํากับดูแลให้การเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ  
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

3.  การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากสนามไม่พร้อมใช้งาน 

3.   ควรเร่ งแจ้ งซ่อมสนาม  และอุปกรณ์/ 
เครื่องมือกีฬาที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4.  ผู้บริหารขาดข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพระบบงาน  และวัดประสิทธิภาพของการทํางาน 

4.  ควรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ  โดยสรุปให้เห็นข้อมูลผลการประเมิน
เชิงสถิติในภาพรวม  พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
จากการดําเนินงานอย่างชัดเจน  และนําแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
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5.2.2  ระบบพัสดุ (ครั้งที่ 1) 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบพัสดุของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ใน

กระบวนการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีอยู่ในอํานาจของหน่วยงาน  และกรณีจําเป็นเร่งด่วน  
(ทุกหน่วยงาน) ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังสอบทานระบบ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ 

 

ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีที่

อยู่ในอํานาจหน่วยงาน และกรณีจําเป็นเร่งด่วน
ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ 

- ไม่ม ี- 

2.  มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการควบคุม
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ไม่ม ี- 

3.  การปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้ในส่วน
การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีจําเป็น
เร่งด่วน พบว่าได้ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมที่
วางไว้  แต่กรณีการจัดซื้อในอํานาจของหน่วยงาน  
มีบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้  
ได้แก่  หน่วยงานผู้ซื้อหรือจ้างจัดทํารายงานผลการ
ตรวจรับล่าช้า  และกระบวนการสอบทานเอกสาร 
รายงานผลการจัดซื้อหรือจ้างไม่รอบคอบ  ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเสียหายขาดความน่าเช่ือถือ  สาเหตุ
เน่ืองจากผู้รับผิดชอบขาดความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้  มีความเสี่ยงทําให้
การดําเนินการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  
ในอํานาจของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

1.  ส่วนพัสดุ  และส่วนการเงินและบัญชีควร
สื่อสาร และทําความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
ตามกระบวนการควบคุมที่วางไว้  ได้แก่  การจัดทํา
รายงานผลการตรวจรับทันทีที่ เสร็จภาระงาน  
ตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของรายงานผล
การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในอํานาจของ
หน่วยงาน กรณีวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท หรือไม่
เกินวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจทุกคร้ัง  และตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบชุด
รายงานผลการจัดซื้อหรือจ้างฯ ทุกฉบับก่อนส่งเบิก
จ่ายเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี 

2.  ผู้บริหารทุกระดับควรกําชับให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และหลักเกณฑ์ที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด 

 

5.2.3  ระบบพัสดุ (ครั้งที่ 2) 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ทําการสอบทานระบบพัสดุ  ตามประเด็นเสี่ยงในเรื่องการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา และระบบบริหารจัดการคลังวัสดุของส่วนอาคารสถานที่ 
 

ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

1.1  การจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย
การพัสดุ 

- ไม่ม ี- 

1.2  มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการควบคุมไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร  และผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้ 

- ไม่ม ี- 

2.  คลังวัสดุ ส่วนอาคารสถานที่ 1.  ควรตรวจนับวัสดุคง
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ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
2.1  การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย  คลังวัสดุ

ส่วนอาคารสถานที่ได้ดําเนินการบริหารจัดการและควบคุมวัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558  เว้นแต่
ตรวจพบประเด็นเสี่ยงว่า วัสดุคงคลังบางรายการมียอดคงเหลือไม่ถูกต้อง
ตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ ได้แก่ 1) วัสดุคงคลังแสดงยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุม แต่ไม่พบวัสดุในคลัง โดยหาสาเหตุไม่ได้  และ 2) วัสดุคงคลัง
มีจํานวนมากกว่าทะเบียนคุมวัสดุ  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
จากการที่ วัสดุบางรายการมีจํานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  และสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบดุลของมหาวิทยาลัยแสดงมูลค่าไม่ถูกต้อง เน่ืองจากวัสดุ 
บางรายการมีจํานวนมากกว่าที่ควรจะเป็น  สาเหตุเน่ืองมาจากผู้ควบคุมคลัง
ไม่ได้ตรวจนับจํานวนวัสดุในคลังเป็นคร้ังคราวเพ่ือเปรียบเทียบความถูกต้อง 
ครบถ้วนกับทะเบียนคุมวัสดุ  

  

คลังทุกรายการเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
วัสดุที่มีอยู่กับทะเบียนคุมวัสดุ 
และหากตรวจพบวัสดุคงคลัง 
สูญหายโดยหาสาเหตุไม่ได้ ให้
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2.2  การประเมินระบบควบคุมภายในคลังวัสดุ ส่วนอาคาร
สถานที่  ส่วนใหญ่มีกระบวนการควบคุมเพียงพอให้เกิดระบบการควบคุมที่ดี 
และสามารถบรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตาม
กระบวนการควบคุมที่วางไว้  เว้นแต่ยังมีประเด็นเสี่ยงในบางกระบวนการ  เช่น  
มีการจัดเก็บวัสดุรับฝากรวมกับวัสดุในคลัง  ในการเบิกวัสดุบางครั้งผู้ควบคุม
คลังไม่ได้จัดเตรียมวัสดุตามใบเบิก แต่ให้ผู้เบิกเป็นผู้จัดของตามใบเบิกเอง  
พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุไม่เพียงพอกับวัสดุที่มีอยู่ เป็นต้น  ส่งผลให้วัสดุของ
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย  และวัสดุของมหาวิทยาลัยได้รับ
ความเสียหายจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม เช่น วัสดุวางอยู่ที่พ้ืนทางเดิน
ระหว่างช้ันวางของ  วัสดุวางซ้อนกันในแนวต้ังหลายช้ัน ไม่ได้จัดเรียง
อย่างเป็นระเบียบ  เป็นต้น  สาเหตุเน่ืองมาจากผู้ควบคุมคลังไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนการควบคุมที่วางไว้ในบางกระบวนการ   

2.  ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติ
ตามกระบวนการควบคุมที่วาง
ไว้อย่ างสมํ่ าเสมอเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุม
คลังวัสดุ  ซึ่งได้แก่   

2 . 1   ก า ร จั ด
ระเบียบในการจัดเก็บวัสดุ
ใหม่ โดยไม่ให้มีวัสดุรับฝาก
จัด เ ก็บรวมกับวัสดุในคลั ง 
และให้ ดําเนินการเก่ียวกับ
วัสดุรับฝากดังน้ี   

2.1.1  วัสดุรับ
ฝ า ก ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ใ ห้
คณะกรรมการตรวจนับวัสดุ
ประจําปีสรุปจํานวนที่ นับได้
แล้วจัดทําหนังสือขออนุมัติต่อ
อธิการบดีเพ่ือรับวัสดุดังกล่าว
เข้าคลัง   

2.1.2  การรับ
วัสดุเข้าคลังจากกรณีวัสดุเหลือ
ใช้จากงานจ้างเหมาภายใน
มหาวิทยาลัยหรืองานปรับปรุง 
ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย  ให้ขออนุมัติต่อ
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ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารเพ่ือรับวัสดุเข้าคลังทุก
ครั้ง  

2.2  ผู้ควบคุมคลัง
ควรสุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือ
เป็นครั้งคราว  โดยเปรียบเทียบ
วัสดุที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุม
เ พ่ื อ ยื น ยั น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ครบถ้วนของวัสดุคงเหลือที่มี
อยู่ในคลัง 

2.3  ผู้ควบคุมคลัง
ควรเป็นผู้จัดของตามใบเบิก
และบันทึกการจ่ายในใบคุม
วัสดุ (Stock Card)  ทันที
ก่อนการจ่ายวัสดุให้กับผู้เบิก 

2.4  ผู้ควบคุมคลัง
ควรตรวจสอบสภาพของวัสดุ
ภายในคลังอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ป้องกันไม่ ใ ห้ วั ส ดุ เ ก่ า เ ก็บ
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการ
ใช้งาน แล้วจัดทํารายงานวัสดุ
ชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ 

 

5.2.4  ระบบงานอาศรมยาวลัยลักษณ์ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานผลการดําเนินงานตามภาระงานหลักของอาศรมยา 

วลัยลักษณ์  ที่มาของรายได้  กระบวนการนําส่งรายได้และการบันทึกบัญชีรายได้  และประเมินระบบควบคุม
ภายในด้านการบริหาร  ด้านการเงิน  และด้านการบริหารคลังสินค้า   

 

ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
1.  การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

อาศรมยาวลัยลักษณ์ 
อาศรมยาฯ ได้ดําเนินงานตามเป้าหมายที่

วางไว้  ได้แก่  การเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์  การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา
อาศรมวลัยลักษณ์  และการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการต่าง ๆ การให้บริการทางเภสัชกรรมของ
อาศรมยาวลัยลักษณ์  แต่พบประเด็นที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย คือ อาศรมยาฯ ไม่สามารถเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน สําหรับ

1.  ควรเร่งดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดําเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
แผนการการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
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ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 6  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องส่ง
นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่อ่ืน  สาเหตุเน่ืองจาก
ไม่มีเภสัชกรประจําร้านทําหน้าที่ควบคุมดูแล และ
รับผิดชอบอย่างต่อเ น่ืองในการฝึกปฏิบัติงาน 
อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับนักศึกษา  รวมท้ัง
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา   

 

2.  การควบคุมภายในของระบบงานอาศรมยา 
วลัยลักษณ์ 

2 . 1   การควบคุ มภาย ใน โดยรวมมี
กระบวนการควบคุมที่เอ้ือให้เกิดการควบคุมที่ดี และ
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว้  แต่พบว่า
ปัจจุ บันคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบั ติการ 
เภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ได้หมด  
 

 
 
2.  มหาวิทยาลัยควรเร่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริ ห า ร สถ านป ฏิ บั ติ ก า ร เ ภสั ช ก ร รม ชุ ม ชน 
(อาศรมยาวลัยลักษณ์) 

วาระไป แล้วต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  แต่ยัง
ไม่ได้แต่งต้ังชุดใหม่  ส่งผลให้ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้หลากหลาย ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการของร้านยาอาศรมยาฯ กํากับ
นโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นต่อแผนงาน 
กํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  สาเหตุเน่ืองจากในช่วงต้นปีงบประมาณ 
2558  ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
ภายในมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารชุดใหม่ทําหน้าที่
รักษาการ และมีวาระช่วงสั้น ๆ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ได้  

2.2  การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจําปี 
ไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 ข้อ 56 และ 
ข้อ 57  และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 เรื่องการ
จําหน่ายพัสดุ กล่าวคือ ไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจนับ  และไม่มีรายงานการตรวจนับ  ที่ลงนาม
โดยคณะกรรมการตรวจนับ  และไม่มีหลักฐานการ
ปรับปรุงสินค้า  กรณีสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้ไม่
ตรงกับรายงานสินค้าคงเหลือ  ส่งผลให้ไม่สามารถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ควรปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2558  และประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่ อ ง  หลัก เกณฑ์และ วิ ธีป ฏิ บั ติตามระ เ บียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 อย่าง
เคร่งครัด และควรสุ่มตัวอย่างตรวจนับสินค้า 
เป็นครั้งคราว โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
คลังสินค้า และจัดทํารายงานผลการตรวจนับไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร  โดยเฉพาะต้องมีหลักฐานการ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบสินค้าคงคลังทุกคร้ัง 
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ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ยืนยันความถูกต้อง  ครบถ้วนของสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ได้  
สาเหตุเน่ืองจากผู้รับผิดชอบไม่ทราบวิธีการควบคุม
ที่ดีเก่ียวกับการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ  และไม่ทราบ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2558  และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เ รื่ อ ง  หลัก เกณฑ์และวิ ธีป ฏิ บั ติตามระ เ บียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558   

 

5.2.5  ระบบงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบการควบคุมภายในการให้บริการรถจ้างเหมาของ

ระบบงานยานพาหนะ  โดยได้สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน   ความเหมาะสมใน
การพิจารณาเช่ารถยนต์จากภายนอกกรณีรถยนต์จ้างเหมาบริการมีไม่เพียงพอสําหรับใช้งาน  และ 
ความเหมาะสมของการให้บริการรถยนต์ตามภารกิจ 

 
 

ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยมี ระบบการควบคุมภายใน

โดยรวมที่เอ้ือให้เกิดการควบคุมที่ดี  แต่บุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง  ไม่ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด  ดังน้ี 

จากการสุ่มสอบทานเอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน พบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  คือ 

 

 
 
 
 

 
 

1.  ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  กล่าวคือ  กําหนดให้
มีแบบบันทึกการขอใช้รถยนต์  เพ่ือควบคุมการ
ให้บริการรถยนต์  แต่ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ได้บันทึกข้อมูล
ให้ครบถ้วน  เช่น  ผู้ ขอใช้รถ  ผู้ บังคับบัญชา  
ผู้ควบคุมงานยานพาหนะ  ผู้ใช้รถ  และพนักงานขับรถ 
ไม่ลงนามในเอกสาร  และผู้ขอใช้รถระบุภารกิจการ
ขอใช้รถไม่ชัดเจน หรือไม่ระบุภารกิจ  เป็นต้น 

1.  ผู้ควบคุมงานยานพาหนะ ส่วนอาคาร
สถานที่  ควรปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด และกําชับให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  

2. คณะผู้ควบคุมงานยานพาหนะ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยความ
ระมัดระวัง  รอบคอบ 

2 .   มีการ เ บิกค่ า เ บ้ี ย เลี้ ย ง  และค่ า
ปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง  กล่าวคือ  เบิกค่า
ล่วงเวลาเกินเวลาปฏิบัติงานจริง  เบิกค่าล่วงเวลา
ซ้ําซ้อน  เบิกค่าล่วงเวลาผิดเง่ือนไขตามสัญญา 
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ  และเบิกค่าล่วงเวลา
โดยไม่ปรากฏข้อมูลการปฏิบัติงานจริง 

3.  ส่วนอาคารสถานที่ควรมีข้อมูลผู้ให้บริการเช่า
เหมารถยนต์จากภายนอก มากกว่า 1 ราย  เพ่ือให้มี
การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพของการให้บริการ 

4.  ควรนําข้อมูลจากระบบ GPS Tracking มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานขับรถ 

3.  กําหนดเง่ือนไขการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง 5.  ควรประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
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ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในสัญญาจ้าง  ไม่ครอบคลุม
การปฏิบัติงานทุกกรณี 

ยานพาหนะตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ 
6.  มหาวิทยาลัยควรทบทวนเง่ือนไขการจ่าย 

 

4.  มีการเช่ารถจากภายนอก  โดยท่ี
มหาวิทยาลัยมีรถเหลืออยู่ (ไม่ติดภารกิจ) 

ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในสัญญาจ้าง 
และจัดทําบันทึกแนบท้ายสัญญา เ พ่ือปรับปรุง  
 

5.  การเช่ายานพาหนะภายนอกแต่ละครั้ง  
กรณีจัดหาผ่านส่วนอาคารสถานที่  ทุกรายการเช่าจะเป็น
ผู้ให้บริการรายเดียวกัน  โดยไม่มีข้อมูลการเปรียบเทียบ
ราคาจากผู้ให้บริการรายอ่ืน 

แก้ไขให้เหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกกรณี 

6.  ข้อมูลชนิดเดียวกัน จากเอกสาร
หลักฐานแต่ละประเภทแสดงข้อมูลไม่ตรงกัน 

 

7.  ไม่มีการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการยานพาหนะของผู้รับจ้างในภาพรวมตาม
เง่ือนไขสัญญาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะที่
กําหนดไว้ 

 
 

 

ทั้งน้ีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลกระทบให้  
1) ข้อมูลการใช้รถที่มีอยู่ขาดความน่าเช่ือถือ และ 
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การให้บริการยานพาหนะ
เป็นไปโดยเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร  2) มหาวิทยาลัย
มีค่ า ใ ช้จ่ ายสู งขึ้ นจากความผิดพลาดของการ 
เบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา และ
การเช่ารถภายนอก  และ 3) มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูล
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริ การ
ยานพาหนะ  เพ่ือนําไปใช้สําหรับปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริการงานยานพาหนะต่อไป 

 

 

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  1) ผู้ควบคุมงานยานพาหนะ
ส่ วนอาคารสถานท่ี  คณะผู้ ควบคุมงาน  และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
รอบคอบในการจัดทํา ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตาม
เง่ือนไขสัญญาจ้างฯ  และ 2) การระบุเง่ือนไขการ
เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาใน
สั ญ ญ า จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร ง า น ย า น พ า ห น ะ  
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกกรณี 

 

 

 

5.2.6  ประเดน็ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 6 ประเดน็ 
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
1.  การกําหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดย 

1) มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดราคากลางชุดใหม่ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 23 มกราคม 2558  
แต่งต้ังโดย ดร .สุ เมธ แย้มนุ่น รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง 
ศูนย์การแพทย์ฯ  ในการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ราคากลางฯ ชุดใหม่ มีคณะกรรมการที่มาจากชุดเดิม 
2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก   

1. คณะกรรมการพิจารณากําหนดราคากลาง
ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ/หลักเกณฑ์
เก่ียวข้อง 

2. การกําหนดราคากลางในบางรายการที่เกิด
ความผิดพลาดในการพิมพ์ หากพิจารณาเปรียบเทียบ
กับจํานวนรายการค่าวัสดุ/ค่าแรงทั้งหมด มีจํานวน
รายการเป็นจํานวนมาก  จากการสุ่มตัวอย่างมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยกว่า 1% ซึ่งในการจัดทํา
ราคากลางกรณีผิดพลาดลักษณะน้ีเป็นเรื่องที่ปกติ
มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และหากอยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้าง
สามารถยอมรับได้  ผู้รับจ้างจะดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามแบบแปลน 

2) คณะกรรมการได้จัดทําราคากลางใหม่
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 
2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างฯ และระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552  โดยจัดทําราคากลาง
ตามแบบรูปรายการเดิม  และจัดทําราคาใหม่
ทั้งหมดตามมาตรการการดําเนินการปรับลดค่างาน
ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 30 ธันวาคม 2557  โดยไม่ได้อ้างอิงราคา
กลางที่ กํ าหนดโดยคณะกรรมการราคากลาง  
ปี 2556 (ชุดเก่า) แม้ว่าจะใช้รูปแบบรายการเดิม 
ดังน้ี 

2.1) ราคาค่าแรง ใช้ราคาประกาศสําหรับ
การถอดแบบคํานวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง  

2.2) ราคาค่าวัสดุ ใช้ราคาประกาศของ  
(1) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯ  
(2) ราคาจากกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 
2556 และ (3) หากราคาค่าวัสดุ ไม่มีในประกาศ  
ใช้ราคาสืบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ในเดือนมกราคม 2558 

3. ราคากลางที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในขั้นตอนการ
ประกวดราคา  ซึ่งในกระบวนการจัดหาจะต้องมี 
การแข่งขันราคา  ผู้เข้าแข่งขันราคาทุกรายจะต้อง
ถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพ่ือใช้ใน
การแข่งขันกับรายอ่ืน ราคากลางที่กําหนดไว้จึงเป็น
เพียงการประมาณการเท่าน้ัน ดังน้ันกรณีการ
กําหนดราคากลางค่าวัสดุ/ค่าแรงงานผิดพลาด
ดังกล่าวข้างต้น จึงม ิได ้ทําให ้ราคาในภาพรวม
ผิดพลาดจนมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มกีารเสนอราคา
คลาดเคลื่อน หรือทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความ
เสียหาย   

 

3) จากการสอบทานพบว่า 
3.1) ในภาพรวมราคากลางค่าก่อสร้าง

 



46 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
โครงการศูนย์การแพทย์ฯ  ของฉบับปี  พ.ศ. 2558  
มีวงเงินลดลงจากราคากลางฉบับปี พ.ศ. 2556 
เป็นจํานวนเงิน 104,007,000 บาท (หน่ึงร้อย 
สี่ล้านเจ็ดพันบาท) โดยประเด็นที่มีผลต่อราคากลาง 
ได้ แก่   การเปลี่ ยนแปลงราคาค่ าวั สดุ /ค่ าแรง  
การเปลี่ ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการ  รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณในบางเร่ือง     

3.2) ราคากลางในส่วนของงานขุดดิน
และถมกลับ งานดินฐานรากในอาคารและบริเวณ
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 31 รายการ  มีการปรับลด
ปริมาณดินถมที่ใช้ในการคํานวณราคากลาง ที่ผู้รับจ้าง
รายเก่าได้ถมไปแล้วจํานวน 294,973 ลบ.ม .  
โดยค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงานรายการงานขุดหลุม
ฐานรากและถมคืน และรายการงานดินถมหรือ
ทรายเพ่ือปรับระดับ ตามหลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร อัตราค่าแรง  99 บาท/ลบ.ม.  
(มีความผิดพลาดในการพิมพ์ 4 รายการ ใช้อัตรา
ค่าแรง 36.50 บาท/ลบ .ม .) จากการปรับลด
ปริมาณดินถมและการใช้อัตราค่าแรงแตกต่างจาก
อัตราค่าแรงเดิมตามราคากลางฉบับปี พ.ศ. 2556  
ทําให้ราคารวมของงานขุดดินและถมกลับสูงขึ้น
จํานวน  43,246,366.67 บาท  

3.3)  จากการสุ่มตัวอย่างสอบทานการ
กําหนดราคากลางของอาคารโรงพยาบาล (B&C)  
หมวดงานโครงสร้างมีวัสดุบางรายการท่ีมีราคาไม่
ตรงตามราคาประกาศ คิดเป็นความผิดพลาด 
ร้อยละ 0.81 ของรายการค่าวัสดุ/ค่าแรงทั้งหมด  

   

2. สัญญาจ้างทีป่รกึษากฎหมาย   
1) มหาวิทยาลัยจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายให้กับมหาวิทยาลัย   และนิติกรของ
มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

2) กระบวนการจัดหาเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ .
2558 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

1. การดําเนินการจัดหาถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยไม่มีบุคลากรภายในเพียงพอ
และเหมาะสมในการทําหน้าที่ด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา
กฎหมายจากภายนอก  
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
วลัยลักษณ์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558  

3) บริษัท สํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ส จํากัด มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการให้บริการกับมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐเป็นอย่างดี   

 

3. การแตง่ตั้งรักษาการแทนอธกิารบด ีและการจ่ายคา่ตอบแทน 
3.1 การแต่งต้ังรักษาการแทนอธิการบดี 

 การแ ต่ ง ต้ั งรั กษาการแทนอธิการบดี  
(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)  เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อพิจารณาจากเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจหลายประการ ได้แก่ 

1)  อธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร) ขอ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  
 

 
การแต่งต้ังรักษาการแทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ 

แย้มนุ่น) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ  
 

พิจารณาว่าหากอธิการบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้  
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากด้านต่าง ๆ
ตามมา เน่ืองจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น 

2)  อธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร) ขอลา
พักการปฏิบัติงานในตําแหน่งอธิการบดีเป็นการ
ช่ัวคราว  เ ป็นเวลา  40 วัน ต้ั งแต่  วันที่  10 
พฤศจิกายน 2557  “เน่ืองด้วยมีกรณีที่มหาวิทยาลัย
ต้องหาแนวทางการดําเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์
การแพทย์และระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัย 
ให้ เดินหน้าไปได้ตามวัตถุประสงค์   จึงมีความ
จําเป็นต้องสืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้นําข้อค้นพบไปดําเนินการให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย”  

3)  มีกลุ่มผู้เรียกร้องเข้ามาในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และ
ไม่มี รองอ ธิการบดีท่ านใดปฏิ บั ติห น้าที่ แทน
อธิการบดี  และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ รักษาการแทนอธิการบดีตามลําดับน้ันไม่ 
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  และอาจเกิดความ
วุ่นวายอย่างไร้ระบบ รวมท้ังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
4)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไปได้

โดยไม่กระทบต่อนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคํานึงถึง ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ 

3.2 การจ่ายค่าตอบแทน 

1) มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ให้กับรักษาการแทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอนุมัติค่าตอบแทน
เดือนละ 180,000 บาท  โดยได้รับสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ  เช่นเดียวกับอธิการบดี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเรื่องบัญชีเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุด
ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ  
พ.ศ. 2557 และได้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 
2559 รวมเป็นเงิน 2,447,225.81 บาท 

2) มหาวิทยาลัย จ่ายเงินค่าตอบแทนให้
อธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร) และ 
รองอธิการบดี และผู้ ช่วยอธิการบดี ช่วงที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอธิการบดีเป็นเวลา 90 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  

3) การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้รักษาการ
แทนอธิการบดี (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) และจ่ายเงินเดือน
ให้อธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร) มีช่วงเวลาที่ทับ
ซ้อนกัน 52 วัน (ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558) 

4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย 
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  พ.ศ. 2557  
ข้อ 10 ได้กําหนดไว้ว่า “ในระหว่างการหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  
ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร” 
และข้อ 11 ได้กําหนดไว้ว่า“หลังจากข้อเท็จจริงได้
ปรากฏแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
ที่จะตัดสินใจให้อธิการบดีกลับมาปฏิบัติหน้าที่  
และเงินค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารต่อไป” 

 
1. การจ่ายเงินให้กับรักษาการแทนอธิการบดี 

(ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) และอธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวน
ไทร) ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

2. การจ่ายเงินให้กับรักษาการแทนอธิการบดี  
(ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) และอธิการบดี (ดร.กีร์รัตน์  สงวน
ไทร)เ ป็นการจ่ายเ งินที่ มี วัตถุประสงค์ ต่าง กัน 
กล่าวคือ จ่ายเงินให้กับรักษาการแทนอธิการบดี 
(ดร .สุ เมธ   แย้มนุ่น ) เพ่ือเป็นค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย และจ่ายเงิน
ใ ห้ กั บอ ธิ ก า รบ ดี  (ดร . กี ร์ รั ต น์   สงวน ไทร )  
รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี เป็นการจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน เ น่ืองจากช่วงเวลา
ดังกล่าวทุกท่านยังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับ
อนุมัติให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ช่ัวคราว  และไม่มี
เหตุให้ต้องงดจ่ายเงินเดือนในช่วงที่ยังเป็นพนักงาน 

4. การคนืเงินหลกัประกนัสญัญา 
1)  มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญากับกิจการ

ร่วมค้า พี วี ที แล้วตามหนังสือแจ้งบอกเลิก ลงวันที่ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เห็นว่า การคืนเงิน

หลักประกันสัญญา  เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบฯ  
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
21 ตุลาคม 2557 เน่ืองจากกิจการร่วมค้า พี วี ที 
ผิดสัญญา  ซึ่งผลจากการบอกเลิกสัญญา  ทําให้
มหาวิทยาลัยพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญากับกิจการ
ร่วมค้า พี วี ที 

2)  หลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้างฯ สัญญาเลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 เป็นหลักประกันสัญญาที่ออกโดย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  แต่หลักประกัน
สัญญาฉบับที่ กิจการร่วมค้า พี วี ที ส่งมอบให้
มหาวิทยาลัยภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้บอกเลิก
สัญญาแล้วน้ัน ออกโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3)  เง่ือนไขสัญญาจ้างฯ สัญญาเลขที่ 7/2557  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หน้าที่ 2 ข้อ 2 
เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  ในความวรรค
สุดท้ายกล่าวว่า “ความใดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาน้ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี  ใ ห้ใ ช้
ข้ อ ค ว า ม ใ น สั ญญ า น้ี บั ง คั บ  แ ล ะ ใ น ก ร ณี ที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก” 

และหน้าที่ 2 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา   ในความวรรคสุ ดท้ ายกล่ าว ว่ า 
“หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหน่ึง  
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาน้ีแล้ว” 

4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 35 (2) การคืนหลักประกัน 
กํ า ห นด ว่ า  “หลั ก ป ร ะ กั น สั ญญ าแ ล ะห รื อ
หลั กประ กันข้ อตกล ง เ ป็ นห นั งสื อ และหรื อ
หลักประกันผลงาน  ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ํา
ประกัน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสือขอคืนหลักประกัน  ทั้งน้ี การคืน
ดังกล่าวจะต้องพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว” 

 

และเง่ือนไขสัญญา  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพ้นจาก 
ภาระผูกพันตามสัญญา และไม่ให้เป็นภาระในการเก็บ
รักษาต่อไป 

 

5. สญัญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณปูการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
1) มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
1. การดําเนินการจัดหาถูกต้องตามระเบียบ

พัสดุ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยวิธี
ประมู ลด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์  (e-Auction)  
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2558  และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เ รื่ อ งหลั ก เกณฑ์และ วิ ธีป ฏิ บั ติ ตามระ เ บียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ .
2558  โดยจัดทําข้อกําหนดรายละเอียดงานใหม่ 
(TOR) และมีคณะกรรมการจัดหารเพ่ือดําเนินการ
ตามระบบ ระเบียบ 

2) การดําเนินงานจัดหาได้ดําเนินการตาม
ระบบ ระเบียบที่เก่ียวข้องและได้ทําสัญญากับบริษัท 
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  โดย
กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 1,400 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา  ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 
2558 ถึงวันที่  29 พฤษภาคม 2562 

3) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดขอบเขตงาน
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเป็นบริษัท
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีผลงานการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี
ช่ือเสียงมาแล้วหลายโครงการ  เช่น  โรงพยาบาล 
วิชัยยุทธ  โรงพยาบาลวิภาราม  โรงพยาบาล
วิภาวดี  โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาล
ยันฮี  โรงพยาบาลศิริราช  อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กเฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินว่า “บริษัทแสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป”    

4) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) ได้เข้าดําเนินงานในพ้ืนที่ตามสัญญาจ้างที่
ระบุว่า “…ผู้รับจ้างจะต้องทํางานที่รับจ้างนับถัด
จากวันลงนามสัญญา...” และบริษัทได้แจ้งยืนยัน
การเข้าดําเนินการรับมอบพ้ืนที่จากมหาวิทยาลัย
แล้วต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นการ

และหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลหลายแห่ง  และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 

3. มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเสียหายจากกรณี
ที่ได้ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเป็นทางการให้กับ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
หลังวันที่บริษัทเข้าดําเนินงานจริง   
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
ประ ชุม เมื่ อ วันที่  10 มีนาคม  2559  โดย
มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบพ้ืนที่ ก่อสร้างอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 

 

6. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1)  สัญญา 95/2558  ข้อที่ 5 กําหนดไว้ว่า 
“เงินค่าจ้างล่วงหน้า  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่ วงหน้าให้แก่ผู้ รั บจ้ างเป็นจํ านวนเ งินทั้ งสิ้ น  
212,800,000.00 บาท (สองร้อยสิบสองล้านแปด
แสนบาทถ้วน)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของค่าจ้างตาม
สัญญา  และจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วาง
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มจํานวนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า”  

2)  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2558  กําหนดว่า “การจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า  ในการจัดหาโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวด
ราคาหรือวิธีคัดเลือกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ราคาซื้อหรือราคาจ้าง  และการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้างล่วงหน้า  ให้เรียกหลักประกันเท่ากับจํานวนเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าที่จ่าย” 

3)  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ฯ มีหนังสือแจ้งการ 
โอนสิทธิรับเงินค่าผลงานตามสัญญาของบริษัท  
เพาเวอร์ ไลน์ฯ  ใ ห้แก่ธนาคารกรุงไทย  จํากัด 
(มหาชน) และได้ขอวงเงินสินเช่ือโครงการ (Project 
Financing) กับธนาคารฯ พร้อมทั้งแนบหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง  เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจ่ายเงินค่างานตามสิทธิที่บริษัทพึงได้รับ
ทุกงวดและเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าให้แก่ธนาคารฯ  
และธนาคารฯ บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยทราบก่อนที่บริษัทเพาเวอร์ไลน์ฯ  
จะขอรับชําระเงิน  

4)  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ฯ ขออนุมัติรับชําระเงิน
ล่วงหน้าค่าจ้างก่อสร้าง  พร้อมหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเ งินค่าจ้างล่วงหน้า ) ของ
ธนาคารกรุงไทย   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการยืนยัน
จาก บจม. ธนาคารกรุงไทยฯ สํานักงานใหญ่ว่า  

1. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบฯ และเง่ือนไขสัญญา  

2. เ งินจ่ ายล่วงหน้า  เ ป็นการดําเ นินการ
ตามปกติของการทําสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ เพ่ือ
เสริมสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ว่าจ้าง 

3. การโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นสิทธิของผู้โอน 
(บริษัทเพาเวอร์ไลน์ฯ) และผู้รับโอน (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
ที่มีนิติสัมพันธ์กันทางการค้า ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
หลักฐานแสดงนิติสัมพันธ์ชัดเจน 
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ผลการตรวจสอบ ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน 
“หนังสื อค้ํ าประ กัน /หนังสื อ ต่ออา ยุห นังสื อ 
ค้ําประกัน  จํานวน 1 ฉบับ เป็นหนังสือที่ออกโดย
ธนาคารกรุงไทยฯ  มีผลผูกพันกับธนาคารตาม
เง่ือนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ทุกประการ”    

5)  มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าจ้างรับล่วงหน้า  
ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ฯ เพ่ือยืนยัน
การรับเงินในวันที่รับเงิน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6.1  สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ที่ต้ัง อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมของคณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการฯ และพบคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พบและประชุมหารือ
ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ปรึกษากับผู้รับผิดชอบและตรวจเย่ียม
สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หน่วยวิจัยศูนย์คอมพิวเตอร์  อาคารเรียนรวม  
และอาคารที่พักอาศัยบุคลากร 

สรุปข้อสังเกต  และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ จําแนกตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้ดังนี้ 
 

6.1.1  การพบกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวิทยาลัย 
ในการพบกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ

ความคืบหน้าในการปรับกระบวนการบริหารงานด้านต่าง ๆ ต้ังแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
และโครงการสําคัญ  รวมถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและจัดต้ังศูนย์การแพทย์ฯ  การปรับปรุง
รูปแบบการบริหารความเสี่ยง  แนวคิดเก่ียวกับการดูแล ปรับปรุง และการจัดการหอพักนักศึกษา อาคาร
บุคลากร ระบบการรักษาความปลอดภัยอาณาบริเวณ และอาคารสถานที่ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และการวิจัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนและประชาคมวลัยลักษณ์ 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า แนวคิดเชิงนโยบาย และแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่คณะ
ผู้บริหารได้ดําเนินการมามีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ในแนวทางของการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น หากดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดจะเอ้ือให้เกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัยต่อไป  เครดิตส่วนหน่ึงน่าจะสืบเน่ืองจากผลของจาก

6.  ผลการดาํเนินงานหลังวันที่  30  กันยายน  2559 
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การที่คณะผู้บริหารชุดที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้ช่วยกันประคับประคองให้
มหาวิทยาลัยผ่านสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤติ มาได้ดีตามท่ีควร 

 

6.1.2  การประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามคู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ข้อ 4 ไว้ว่า “…ให้มีการประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วม
หารือกับผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  ในประเด็น
ที่เป็นข้อสังเกตจากการเข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย  5  ประเด็น  ประกอบด้วย 

๑) กรณีลูกหน้ีค้างนาน  วงเงินประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้
ดําเนินการให้ถึงที่สุด 

๒) กรณีเงินช่วยเหลือชดใช้ทุนรอตัดจ่าย วงเงินประมาณ ๔๔ ล้านบาทเศษ ในจํานวนน้ี
มีพนักงาน ๓ รายที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการเรียกเงินคืน  

๓) กรณีการเบิก-จ่ายค่าอาหารหลัก อาหารว่าง และเครื่องด่ืมในการจัดกิจกรรมท่ีไม่มี
ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  

๔) กรณีการจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์สินฯ  กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน  จ้างในลักษณะสัญญาจ้าง  แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเบ้ียเลี้ยง  

๕) กรณีการจัดทําวัตถุมงคลจตุคาม รามเทพ มีการให้เช่าบูชาหมดแล้วหรือยัง และมี
การดําเนินการทางบัญชีอย่างไร  

ทั้งน้ี  ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารดําเนินการดังน้ี   
๑) กรณีลูกหน้ีค้างนานเกินกําหนดชําระ  มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการในกระบวนการ

ติดตาม และในกรณีบังคับคดีเมื่อมหาวิทยาลัยมีนิติกรแล้ว ก็ควรเร่งบังคับคดีต่อไป 
๒) กรณีเงินช่วยเหลือใช้ทุนของนักเรียนทุนทั้ง ๓ ราย  มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ 

โดยเฉพาะนักเรียนทุนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้  
๓) กรณีการเบิก-จ่ายค่าอาหารหลัก อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม เน่ืองด้วยกิจกรรม 

ที่จัดขึ้นดําเนินงานก่อนที่มหาวิทยาลัยจะมีประกาศรองรับ การท่ีอ้างใช้อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไม่สามารถนํามาใช้โดยอนุโลมได้ ทั้งน้ี และกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
นักศึกษา และหลายกิจกรรมมีผู้ปกครองร่วมด้วย เช่น พิธีมอบหมวกของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมที่
นํานักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกสถานที่  เป็นต้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการจ่ายในอัตราที่เหมาะสม   
มหาวิทยาลัยควรทําข้อมูลการเบิก-จ่ายในกิจกรรมดังกล่าวย้อนหลังประมาณ ๒ ปีงบประมาณ   แล้วเสนอขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป  

๔) กรณีการจ้างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์สินฯ  ที่เป็นกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน มาทําหน้าที่
เป็นรักษาความปลอดภัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  แม้จะมีการทําหนังสือขออนุญาตต่อนายอําเภอท่าศาลา  
แต่ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทําให้มีการจ้างต่อเน่ืองเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  แต่ทั้งน้ี บุคคล
เหล่าน้ันได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยจริง โดยมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มหาวิทยาลัยควรทํารายงาน
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ผลการตรวจสอบการดําเนินงานต่อกรณีดังกล่าว  พร้อมทั้งให้ส่งสําเนาเอกสารการลงลายมือช่ือของ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

๕) กรณีการจัดทําวัตถุมงคล จตุคาม รามเทพ วัตถุประสงค์ของการจัดทําเป็นการสร้าง
เพ่ือมอบให้เป็นสิ่งตอบแทนให้ผู้บริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ไม่ใช่เป็นการเปิดให้เช่าบูชาทั่วไป  ดังน้ัน งบประมาณที่ใช้ในการจัดทํา  มหาวิทยาลัยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําปีไปแล้ว  และปัจจุบันวัตถุมงคลที่เหลือได้จัดทําทะเบียนควบคุมจํานวนสามารถตรวจสอบได้   

 

6.1.3  การตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1)   การตรวจเย่ียมและพบผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 

หลังจากมหาวิทยาลัยมีผู้รักษาการแทนอธิการบดีที่มาจากกระบวนการสรรหาเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้ปรับคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนย์บริการ
สุขภาพฯ (Pilot Hospital) ชุดเดิมใหม่ พร้อมกับได้แต่งต้ังคณะกรรมการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะ
เริ่มแรกขึ้นใหม่ โดยรักษาการ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์
การแพทย์เป็นกรรมการและเลขานุการ หน้าที่เร่งด่วนของคณะกรรมการชุดน้ี  คือ  ออกแบบกระบวนการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะเริ่มแรก  ให้ทันกับความต้องการเปิดบริการใน 
ต้นเดือนธันวาคม  2559  

 

ประเดน็ทีพ่บจากการการตรวจเยี่ยม 
1.1)  การเปิดบริการตามที่กําหนดไว้เดิมปลายปี 2559 แต่กําหนดเวลาดังกล่าว

ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นต้นปี 2560 
1.2)  มีเป้าหมายในการให้บริการกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียง  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยในระยะแรกการให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  สําหรับการให้บริการแก่ประชาชน
ทั่วไปด้วยน้ัน  ไม่สามารถใช้สิทธ์ิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ได้   

1.3)  การดําเนินการเป็นไปในรูปคณะกรรมการ โดยรักษาการแทนอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีนอกจากต้องดูแลงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยแล้วยังต้องเป็น 
ภาระหนักในการดูแลโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมีปริมาณงาน และงบประมาณสูงถึง 5 พันล้านบาทอีกด้วย 

1.4)  การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการโครงการ (Plan for project management)  
อาจยังไม่ชัดเจน โดยมีแผนคร่าว ๆ ว่า อาคาร A B C D จะสร้างแล้วเสร็จ และเปิดบริการรับผู้ป่วยไว้รักษาใน
โรงพยาบาลได้ 200 เตียงในปี 2563 และจะเปิดเต็ม 419 เตียงในปี 2564 ขยายเป็น 550 และ  
750 เตียงในปี 2565 และ 2566 ตามลําดับ ทั้งน้ี มุ่งจะให้เป็น excellent center ทางโรคมะเร็งผิวหนัง 
และเวชศาสตร์ผู้สูงวัย 

1.5)  ความเสี่ยงที่สําคัญเน่ืองจากยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในการจัดการกับ
ความเสี่ยงต่อไปน้ี  

1.5.1)  ขาดบุคลากรทางแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ - แพทย์ประจําสําหรับ
การดูแลผู้ป่วยใน พยาธิแพทย์ทางมะเร็งและผิวหนัง เพ่ือรองรับการเป็น excellent center สูติแพทย์เพ่ือ 
ให้สามารถบริการรักษาพยาบาลคนไข้ได้อย่างครบถ้วน  
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1.5.2)  นอกจากการขาดแพทย์ที่จะมาบรรจุและปฏิบัติงาน  แพทย์ที่เป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัยเองก็เสี่ยงกับการเกิดสภาวะสมองไหลออกไปสู่โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ที่กําลังจะ
มาเปิดบริการที่อําเภอทุ่งสง และในตัวเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.5.3)  เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้กระดาษ ร้อยละ 80 ความสําเร็จ 
เกิดจากความร่วมมือของผู้ใช้งาน นอกจากน้ันมีเพียงร้อยละ 20 เท่าน้ันที่เกิดจากเคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีดี 
ได้รับแจ้งว่าทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมจะของบประมาณ MIS 200 ล้านบาท ในปี 2563 แต่ยัง
ไม่พบการเตรียมการที่ชัดเจนในการรับหรือแก้ปัญหากรณีผู้ใช้งานไม่ให้ร่วมมือว่าจะแก้ไขเรื่องน้ีอย่างไร 

1.5.4)  ปัจจุบันยังไม่มีตัวอย่างของความสําเร็จที่ดี (best practice) ของ 
การให้หน่วยงานโรงพยาบาลข้ึนตรงกับมหาวิทยาลัยดังที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยู่ แทนการขึ้นตรงกับ 
คณะแพทยศาสตร์ หรือสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 

 

ข้อเสนอแนะ 
(1)  นอกจากการบริหารโดยระบบคณะกรรมการฯ แล้ว หากจัดให้มีทีมงานผู้มี

ประสบการณ์พิเศษเฉพาะในการจัดสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับศูนย์การแพทย์ ย่อมจะสามารถช่วย 
แบ่งเบาภาระของผู้บริหาร เพ่ิมความคล่องตัว ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการดําเนินงานสําคัญน้ี 
ให้สูงขึ้นได้   

(2)  ควรมุ่งสู่เป้าหมายให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็น Lean Hospital หรือ
โรงพยาบาลที่ไร้ความสูญเปล่าเพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีหน่วยบริการสุขภาพที่โดดเด่นกว่าใคร 
ในภูมิภาคน้ี 

(3)  ระบบงานใดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดําเนินการประสบความสําเร็จ
และประกาศต่อสาธารณะแล้ว มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามรูปแบบน้ันได้เลย พร้อมกับการศึกษาการ
บริหารจัดการแบบ Lean อย่างจริงจัง เพ่ือนํามาพัฒนาระบบอ่ืน ๆ ให้เป็น Lean ด้วย 

 

2)  การตรวจเย่ียมและพบผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยกลไก “หน่วยวิจัย” 

ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทําการวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันในรูปแบบ “บูรณาการศาสตร์” เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการใน ๒ ประเด็นหลัก  ประกอบด้วย  
๑) งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ในลักษณะของ Social Engagement  และ  
๒) มุ่งสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ  เพ่ือให้มีส่วนนํามหาวิทยาลัยสู่ World Ranking ด้วยกลไกการดําเนินงาน
แบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ที่มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล  เพ่ือให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรค
ของการทํางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาวิชา  สํานักวิชา  และหน่วยงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศสนับสนุน “กลุ่มวิจัย” ซึ่งได้
ดําเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยวิจัยแต่มีขนาดเล็กกว่า  รวมทั้งได้สนับสนุนให้มีการต้ัง “หน่วยวิจัย
เพ่ือความเป็นเลิศ” โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ” สําหรับหน่วยวิจัยที่มี 
Social Impact ที่สามารถสร้างความโดนเด่นให้มหาวิทยาลัยได้  ซึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น
ผลงานที่เกิดจากการดําเนินงานของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ  หน่วยวิจัย  และกลุ่มวิจัยเป็นหลัก  

 

ประเดน็ทีพ่บจากการการตรวจเยี่ยม 
การตรวจเย่ียมหน่วยวิจัยในครั้งน้ี  ได้ตรวจเย่ียมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ  จํานวน  ๓ 

ศูนย์  และหน่วยวิจัย จํานวน 3 หน่วย  ที่ต้ัง ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  ประกอบด้วย 
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2.1)  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ    
2.1.1)  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ ย่ังยืนสําหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ  กล่าวว่า ศูนย์วิจัยน้ีเน้นการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมาฟิสิกส์มาใช้ในกระบวนการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรีย  โดยงานวิจัยที่กําลังศึกษา ณ 
ขณะน้ีคือการทําสะตอแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ภาคเอกชนมีความประสงค์ให้สร้างเครื่องมือ
อบแห้งสะตอที่มีประสิทธิภาพสูง  และยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะเหมือนสะตอสด  พบว่า  งานวิจัยที่กําลังศึกษานี้
นอกเหนือจากที่หาวิธีการทําสะตออบแห้งและออกแบบเครื่องมือได้แล้ว  ยังเป็นงานท่ีตอบสนองต่อชุมชน
โดยตรง เพราะมีการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  และเด็ก  ด้วยการรับจ้างแกะและผ่าเมล็ด
สะตอสด  เป็นต้น  

2.1.2)  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน  กล่าวถึงทิศทางงานวิจัยของ 
ศูนย์เน้นการศึกษาวิจัยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ  มาใช้ในการป้องกันลดการเกิดเช้ือราในวัสดุต่าง ๆ เพ่ือ
ลดการใช้สารเคมีกําจัดเช้ือราที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค  รวมถึงการประยุกต์ใช้เพ่ือยืดอายุเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร  เช่น  การยืดอายุเก็บรักษาข้าวไข่มดร้ินด้วยการเคลือบนํ้ามันหอมระเหยจากดอกจําปี   
การเคลือบถาดไข่ด้วยนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู  เป็นต้น  นอกจากน้ี  งานวิจัยที่กําลังศึกษาเป็นการผลิต
เย่ือกระดาษจากเช้ือราที่แยกได้จากต้นยางพารา  เป็นต้น  

2.1.3)  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยน้ีเน้นการวิจัยระบบซับซ้อนซึ่งเป็นการทํางานวิจัยทางด้าน Ecoinformatics  
ต้ังแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล  แนวปะการัง  ทางศูนย์วิจัยฯ  ได้นําเทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์แบบเรียลไทม์ 
มาใช้กับงานวิจัย  ทําให้สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แบบทันที  และได้นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยในการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว  รวมท้ังได้ให้ความสําคัญในการปลูก
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM education)  และอบรม GLOBE data 
and information ให้กับครูและนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ   

2.2)  หน่วยวิจัย     
2 .2 .1)   หน่วย วิจัย เทคโนโล ยี โมเลกุล  สํ า นัก วิชา วิทยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และรองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง มุ่งมั่นที่ทําการวิจัยด้าน
เคมี  โดยพยายามยกระดับห้องปฏิบัติวิจัยทางเคมีของศูนย์วิจัยให้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยตัวอย่างที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  ตามนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (วิจัย) ของ วช. ภายใต้โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research 
Laboratory in Thailand, ESPReL) ภายในปี 2560  ปัจจุบันมีงานวิจัยที่โดดเด่นคือ  การออกแบบและ
พัฒนาวัสดุเชิงฟังก์ชันที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุแม่เหล็ก 
สปินครอสโอเวอร์เพ่ือเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิ  การพัฒนาการสังเคราะห์แบบควบคุมได้ของอนุภาคแม่เหล็กนาโน  
วัสดุรูพรุนซึ่งนํามาใช้พัฒนาเป็นกระดูกหรือรากฟันเทียม  เป็นต้น 

2.2.2)  หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ กล่าวว่าหน่วยวิจัยน้ีเน้นการวิจัยแบบครบวงจร  ต้ังแต่การวิจัย 
การประยุกต์ใช้  และหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัย  รวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งสามารถประยุกต์ได้จริงอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
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แบบย่ังยืน  โดยงานวิจัยที่กําลังศึกษา ณ ขณะน้ีคือ  การสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากขม้ิน  เพ่ือนําไปทดสอบ
การยับย้ังเช้ือราในเชือกกล้วย  และการแยกองค์ประกอบของขิงเขาหลวงและมะดัน  

2.2.3)  หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
หน่วยวิจัยน้ีมุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือดําเนินงาน ดังน้ี  1) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib" ๒) ระบบจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล (Thai Digital Collection) และ (๓) ระบบสหบรรณานุกรมสําหรับสถาบันการศึกษา 
(Union Catalog of Academic Libraries in Thailand)   

ทั้งน้ี จากการตรวจเย่ียมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ และหน่วยวิจัย  พบว่า  นักวิจัย
เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัยสูง แต่ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะ
ความเสถียรของระบบไฟฟ้า  และรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่ต้องดําเนินการเอง  เช่น  การติดต้ัง
เครื่องสแกนน้ิวมือเพ่ือควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการที่ทําการจัดหาเคร่ืองมือและระบบกันเอง เป็นต้น 
นอกจากน้ี  ยังพบว่าพ้ืนที่ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ยังมีการใช้พ้ืนที่ไม่เต็ม
ศักยภาพ มีกลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัยบางกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่แล้วไม่เข้าใช้งาน และยังมีพ้ืนที่ว่างรอ
จัดสรรอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งการบริหารจัดการพ้ืนที่อาคารอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีคณะกรรมการจัดสรรพ้ืนที่ทําหน้าที่ดูแลเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ี อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ ยังทําหน้าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการที่จําเป็นต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ผ่านกลไกการบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย  

 การบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี (TBI, UBI) 
 วิจัยร่วมกับเอกชน (Co-research) 
 พัฒนาศักยภาพการวิจัยนวัตกรรมของเอกชนในพ้ืนที่ (ITAP, IRTC, TM) 
 พัฒนาการบริการที่จําเป็นของอุทยานวิทยาศาสตร์ (IPMO, IDC, Lab, STDB) 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่เป็น 
ผู้ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยในลักษณะ One Stop Service ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ด้านการวิจัย   

ทั้งน้ี  รายละเอียดผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย   
ในรอบ 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2557 - 2559)  ปรากฏในเอกสารรายละเอียดประกอบหน้า 180 ถึงหน้า 181 

 

ข้อเสนอแนะ   
(1) อาจารย์มีความพร้อมที่จะทําวิจัย แต่พบว่ามีข้อจํากัดในความพร้อมของระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการทําวิจัย 

(2) ควรมีการประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยกับคณะกรรมการของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้  เพ่ือร่วมแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ   

(3) อุทยานวิทยาศาสตร์ เ ป็นหน่วยงานสําคัญที่จะเสริมให้ระบบวิจัยของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้มแข็ง เพราะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัย 
ในลักษณะ one stop service ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดีในด้านการบริหารจัดการ
ควรต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยอาจให้นักวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอุทยานฯ ด้วย 
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3)  การตรวจเย่ียมและพบผู้รับผิดชอบศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสําคัญหน่วยหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการ และงานบริการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการ
งานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและ
จัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

   

ประเดน็ทีพ่บจากการการตรวจเยี่ยม 
1)  ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน และงานด้านสํานักงานของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันเพียงพอสําหรับให้บริการด้านการเรียนการสอน 
แต่ไม่มีสํารองไว้รองรับกรณีที่บุคลากรมีจํานวนเพ่ิมขึ้น  

2)  มหาวิทยาลัยมีการจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ โดยกําหนดสิทธิการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากรแต่ละระดับ  มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  และได้
อัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ  รวมทั้งมีระบบการสํารองข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ซึ่งเป็นแหล่งสํารองข้อมูล
แห่งที่ 2  ติดต้ังอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์  อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) เป็นห้องปฏิบัติการ   

ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ  2560 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 5 ล้าน
บาท  เพ่ือพัฒนาแหล่งสํารองข้อมูลแห่งที่สองให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด ครอบคลุมระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่
และมีแผนที่จะสร้างแหล่งสํารองข้อมูลแบบวงแหวน 4 แห่ง ที่รองรับการสํารองข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
และมหาวิทยาลัยแล้ว  โดย 2 แห่งแรก คือ แหล่งเดิมที่มีอยู่  ต้ังอยู่ที่อาคารคอมพิวเตอร์ และอาคารเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สําหรับ 2 แห่งหลัง จะติดต้ังที่อาคารศูนย์การแพทย์ฯ  2 อาคาร  

3)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่สําคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3.1)  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS)  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้

ระบบที่พัฒนาด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Oracle ซึ่งระบบน้ีมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของข้อมูลสูง 
เน่ืองจากเป็นระบบเก่า ที่ใช้มานาน และไม่ได้รับการดูแลบํารุงรักษาจากผู้เช่ียวชาญ  ปัจจุบันมีแผนที่จะจัดซื้อระบบใหม่  

3.2)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Intellingence : 
BI)  เป็นซอฟต์แวร์ที่นําข้อมูลที่มีอยู่จากระบบต่าง ๆ มาจัดทํารายงานในรูปแบบเหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเป็นหลัก  ปัจจุบันระบบ BI ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริหาร  และปัญหาหลักคือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลต้ังต้น  ไม่บันทึกข้อมูลในระบบให้
เป็นปัจจุบัน 

4)  ความเสถียรของระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันค่อนข้างดีเน่ืองจาก  
ได้พัฒนาระบบ Network Monitoring ให้มีระบบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น   

สําหรับระบบอีเมล์ (e-Mail) ของมหาวิทยาลัย ที่ขัดข้องในการใช้งานในบางช่วง
สาเหตุเน่ืองจากระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยติดไวรัสและถูกระบบอีเมล์สังกัดอ่ืนบล็อกการรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งไปที่ต้นสังกัดของระบบอีเมล์ในเครือข่าย เพ่ือแก้ปัญหา ปัจจุบันกําลังสรรหาผู้ทําหน้าที่
ติดตาม สังเกตการณ์ (Monitor) สําหรับระบบงานน้ีโดยเฉพาะ    
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5)  การพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้
ทันความต้องการของผู้ใช้บริการ  เน่ืองจากบุคลากรสําหรับพัฒนาระบบมีไม่เพียงพอ  และต้องเร่งดําเนินการในส่วน
ของผู้บริหารและงานเร่งด่วนที่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อมหาวิทยาลัยก่อน 

6)  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ทําโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือขอความเห็นชอบ เป็นงบประมาณ จํานวน 247.07 
ล้านบาท เพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ของศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งเตรียมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับการเช่ือมต่อจากศูนย์การแพทย์ฯ ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1)  กรณีที่มหาวิทยาลัยจะจัดซื้อระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชี (MIS) ใหม่  

มหาวิทยาลัยควรกําหนดให้ผู้ใช้งานหลัก  และผู้พัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย เช่น  เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี  
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุ  และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน  เป็นต้น  มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ MIS ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ระบบเป็นไปตามความต้องการใช้งานของ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  และลดปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสําหรับการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ 

2)  ควรมีแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย  เพ่ือลด
ปัญหาขาดแคลนผู้พัฒนาระบบที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น ระบบ MIS เป็นต้น 

3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรนําระบบสารสนเทศการตัดสินใจผู้บริหาร (Business 
Intellingence : BI) เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการนําไปใช้งานของระบบ  
รวมทั้งพิจารณาให้มีการปรับปรุง/พัฒนาให้ตรงตามความต้องการ  และนําระบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป   

4)  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกํากับให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของแต่ละระบบ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   

5)  ควรศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของจํานวนเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบตามความจําเป็น
ของงาน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย 

4)  การตรวจเย่ียมและพบผู้รับผิดชอบอาคารเรียนรวม 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีห้องเรียนสําหรับให้บริการการเรียนการสอนอยู่ใน 5 

อาคาร ได้แก่  อาคารเรียนรวมหมายเลข 1, 3, 5, 7  และอาคารไทยบุรี  ในแต่ละอาคารมีห้องเรียนที่มีขนาด
ความจุแตกต่างกัน รวมท้ังสิ้น 53 ห้อง  ประกอบด้วยห้องที่มีขนาดความจุ 35 คน จํานวน 16 ห้อง 
ห้องขนาดความจุ 70 คน จํานวน 16 ห้อง  ห้องขนาดความจุ 150 คน จํานวน 12 ห้อง  ห้องขนาดความจุ 
300 คน จํานวน 8 ห้อง  และห้องขนาดความจุ 1,500 คน จํานวน 1 ห้อง 

 

ประเดน็ทีพ่บจากการการตรวจเยี่ยม 
1)  ห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน จําเป็นต้องเปิดใช้

ห้องเรียนนอกเวลาปกติ (8.00-16.00 น.) และในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รวมท้ังเปิดใช้ห้องประชุมในอาคาร
อ่ืน ๆ เพ่ือเสริมให้บริการใช้เป็นห้องเรียน  สาเหตุเน่ืองจากเหตุหลายประเด็น  ได้แก่  1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
จากการเรียนการสอนจากเดิมกลุ่มใหญ่เป็นการเรียนการสอนกลุ่มเล็กลงหลายกลุ่ม  2) การเรียนการสอนในลักษณะ 
Active Learning ที่ต้องใช้ห้องเรียนขนาดเล็กจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และ 3) อาจารย์บางท่านเลือกช่วงเวลา



60 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

สอนในช่วงเวลาเดียวกัน  ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะก่อสร้างอาคารเรียนสําหรับให้บริการ
ห้องเรียนขนาดเล็ก (ห้องขนาดความจุ 30-50 คน) จํานวน 1 อาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําแบบก่อสร้าง 

2)  สภาพห้องเรียนส่วนใหญ่เก่า และทรุดโทรม  พ้ืนห้องเรียนเป็นพ้ืนยางส่วนใหญ่
สภาพชํารุดและมีกลิ่น  สีฝาผนังภายในชํารุดหลุดร่อน  ฝ้าเพดานปรากฏรอยนํ้ารั่วซึมชัดเจน    ห้องเรียนมีกลิ่นอับและ
กลิ่นมูลนกซึ่งเข้าไปอยู่ในฝ้าเพดาน  บางห้องถึงกับต้องงดให้บริการเน่ืองจากไม่อยู่ในสภาพเหมาะสมหรือพร้อมใช้งาน 
จําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมโดยด่วน  ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนบางส่วนชํารุด เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ีและบานกระจกในห้อง 
Active Learning  มู่ลี่ไม่สวยงาม  ห้องนํ้าในอาคารเรียน สภาพ ประตู โถส้วม ก็ชํารุดหลายแห่ง  เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมจํานวน  
5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,305,549.39 บาท  ประกอบด้วย  1) งานทาสีอาคารเรียนรวม  
2) งานปรับปรุงพ้ืนปูหินแกรนิต และขัดพ้ืนหินขัด  3) งานปรับปรุงโถงกลางพ้ืนไม้สังเคราะห์  4) งานปรับปรุงห้องนํ้า  
อาคารเรียนรวม และ 5) งานปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน  ซึ่งเพียง ณ เดือนตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการของผู้รับจ้างโดยมีกําหนดส่งมอบงานทุกรายการภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

 3)  การดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  ณ เดือนตุลาคม 2559 
กลุ่มอาคารเรียนทั้ง 5 อาคาร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบประจําอาคารเพียง 1 คนเท่าน้ันไม่
เพียงพอสําหรับการรักษาความปลอดภัยที่มีความมั่นใจได้ให้กับผู้ใช้บริการภายในอาคารเรียน 

4)  การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน พบว่าห้องนํ้าในอาคารเรียน 
ไม่สะอาด  สาเหตุเน่ืองจากพนักงานผู้รับผิดชอบการทําความสะอาดทั้งอาคารมีเพียง 1 คนเท่าน้ันต้อง
รับผิดชอบการทําความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ีเรียน ห้องนํ้า  บริเวณโถงอาคารทั่วไป เป็นเหตุหน่ึงทําให้
พ้ืนที่ใช้งานในบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องนํ้า มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ดีนัก 

5)  เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มอาคารเรียนและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาไม่มี
ทางเดินชนิดมีหลังคาคลุม (Covered Walkway) ทําให้นักศึกษาได้รับความไม่สะดวกโดยไม่สามารถเดินหรือ
ใช้จักรยานในการสัญจรได้โดยสะดวกในเวลาฝนตกหรือแดดแรงจัด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1)  การวางแผนก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมในอนาคต มหาวิทยาลัยควรพิจารณา

ความต้องการใช้งานห้องเรียน (Identify need) ของกลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่  อาจารย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างรอบด้านแล้วกําหนดลักษณะห้องเรียน และขนาดความจุของห้องเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2)  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีทางเดินหลังคาคลุม (Covered Walkway) เช่ือมต่อระหว่าง
กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเดินหรือใช้จักรยานเพ่ือความปลอดภัย และ
ประหยัดพลังงาน 

3)  ฝ่ายบริหารต้องซักซ้อมกับคณาจารย์ผู้สอนให้ตระหนักถึงความจําเป็นในการจัดสรร
ห้องเรียนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละท่านต้องเสียสละไม่เลือกเจาะจงสอนเฉพาะตามเวลาที่ตนสะดวกเท่าน้ัน 
โดยต้องให้ความเคารพต่อการจัดตารางการเรียนและห้องเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม 

 

5)  การตรวจเย่ียมและพบผู้รับผิดชอบอาคารที่พักสวัสดิการ 
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จากการได้เข้าไปตรวจสอบอาคารที่พักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พบว่าที่พักมีทั้งหมด 360 ห้อง ประกอบด้วย อาคารชุดบุคลากรครอบครัว 45 ห้อง 
อาคารชุดบุคลากรโสด 196 ห้อง บ้านพักบุคลากร 97 ห้อง ที่พักรับรอง 6 ห้อง และที่พักช่ัวคราว 16 ห้อง 

 

ประเดน็ทีพ่บจากการการตรวจเยี่ยม 
1)  ลานจอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อจํานวนของผู้เข้าพัก 
2)  อากาศภายในอาคารชุดบุคลากรโสดถ่ายเทไม่สะดวก เมื่อเข้าไปภายในอาคาร

รู้สึกอึดอัด จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทราบว่าเดิมอาคารชุดบุคลากรโสดแต่ละหลัง ไม่มีหลังคาปิด  
แต่ปัญหาจากนํ้าฝนที่ตกลงมาทําให้นํ้าสาดเข้าไปในที่พักและรั่วซึม จึงได้ทําหลังคาปิด และเป็นสาเหตุที่อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก 

3)  ทางด้านกายภาพของอาคารดูทรุดโทรม และไม่สวยงาม 
4)  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแล้ว  

ยังไม่ย้ายออกจากที่พัก 
5)  มหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดระยะเวลาสูงสุดของการเข้าพักในที่พักบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  จึงอาจทําให้บุคลากรใหม่ที่มีความจําเป็นขาดโอกาสเข้าพักอาศัยได้    
6)  ในอาคารบุคลากรโสดบางห้องมีการทําอาหาร  ส่งกลิ่นรบกวนห้องข้างเคียง 

และอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ 
7)  เรือนวลัยเริ่มมีสภาพทรุดโทรม 
8)  เรือนรับรองริมอ่างเก็บนํ้า สภาพทางด้านกายภาพดูดีกว่าทุกอาคาร แต่ขาด

การบํารุงรักษา 
9) ขาดการดูแลเอาใจใส่อาคารสโมสรพนักงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรจะมีการข้ึนค่าเช่าที่พักบุคลากรเป็นแบบขั้นบันไดตามปี  โดยข้ึนค่าเช่าให้

สูงขึ้นทุกปี เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นํารายได้ส่วนที่เพ่ิมขึ้นน้ีมาใช้เป็นค่าบํารุงดูแลรักษาอาคารได้ 
2)  ควรคิดอัตราค่านํ้าค่าไฟของแต่ละห้องพักมากกว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยจ่าย 

เพ่ือนํามาเฉล่ียเป็นค่านํ้า  และค่าไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารน้ัน ๆ  
3)  ควรกําชับผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย 

ที่พักของบุคลากร 
4)  ควรติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณอาคารที่พักโดยรอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

มาตรการรักษาความปลอดภัย 
5)  ควรจัดสรรพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของเรือนวลัย เป็นห้องพักให้เช่ารายเดือนสําหรับ

พนักงานที่ไม่มีสวัสดิการ ในอัตราย่อมเยา ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
6)  อาคารเรือนพักรับรองควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือใช้สําหรับรับรองแขกของ

มหาวิทยาลัยเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
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ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

ข. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
เฉพาะเรื่อง (Specific-issue Approach) 
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ในปีงบประมาณ 2559 สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจและแสดงความห่วงใยต่อการดําเนินการ 

ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๑ เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้ติดตามผล 
การดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ๑) การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓) การเพ่ิมผลิต
ภาพของบุคลากร ๔) การจัดการเรียนการสอน  ๕) งานบริการวิชาการ ๖) การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง
จําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน ๗) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ๘) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ๙) ความ
เป็นสากล ๑๐) การปรับ/แก้ไขระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และ (๑๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
จากการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังน้ี 

๑.  การจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  ๑.๑ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ได้ประชุมเพ่ือ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประจําทุกเดือน โดยได้รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุม
บริหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง  ความคืบหน้าของการ
ก่อสร้าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการไปแล้ว 455 วัน เหลือระยะเวลาอีก 955 วัน มีผลงาน
ตามแผนงานหลักร้อยละ 17.716 ผลการดําเนินงานได้ทั้งหมดร้อยละ 13.607 ของงานก่อสร้างทั้งโครงการ 
ผลงานช้ากว่าแผนงานหลักร้อยละ 4.109 ปัจจุบันผู้รับจ้างเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้างไปแล้ว 3 งวด             
ในปีงบประมาณ 2560 (จากทั้งหมด 30 งวด)  โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยจะเร่งรัดดําเนินงาน
ก่อสร้างเพ่ือให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ 10 งวด  
  ๑.๒ การดําเนินการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ฯ  
 สภามหาวิทยาลัยได้ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ัง          
ศูนย์การแพทย์ฯ และให้บริการในส่วนที่สามารถกระทําได้ไปก่อน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องการมีศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนที่จะเปิดให้การบริการในลักษณะ
ของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โดยใช้พ้ืนที่ของอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับบริเวณก่อสร้างศูนย์
การแพทย์ฯ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ ระบบปรับอากาศ ระบบกําจัดนํ้าเสีย จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และบุคลากร ตลอดจนดําเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

ข.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานเฉพาะเรื่อง 
(Specific-issue Approach) 

๑.  ผลการดาํเนินงานในเรื่องที่สภามหาวทิยาลยัให้ความสนใจหรือหว่งใย 
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แห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือให้ทันได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อย้ายหน่วย
ให้บริการจากอาคารไทยบุรีไปยังอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพแล้วจะสามารถส่งต่อการบริการกับคลินิก
กายภาพบําบัดและเปิดให้การบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก่ประชาชน 
นักศึกษา และบุคลากรได้มากย่ิงขึ้น  
 มหาวิทยาลัยจะใช้การทํางานวิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาการบริการของศูนย์การแพทย์ฯ โดยจะสํารวจความต้องการและความคาดหวังด้านการบริการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเก็บข้อมูลระยะแรกได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  สําหรับ 
ในด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเรื่อง
ต่อไปน้ี ๑) กําหนดโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์ฯ ๒) กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานและลูกจ้าง
ระยะ ๖ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ ๓) จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
และค่าตอบแทน ๔) วางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และ ๕) วางแผนด้านระบบสารสนเทศ 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้วางแผนดําเนินการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ในระยะเริ่มแรก ดังน้ี 
 1) จะให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะทาง โดยมีแพทย์เฉพาะทาง
จากสํานักวิชาแพทยศาสตร์มาให้บริการ และในระยะต่อไปจะเปิดบริการคลินิกผิวหนังและความงาม ซึ่งจะเป็น
ช่องทางหารายได้ของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหน่ึง และสํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้มีแผนในการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์เฉพาะทางไว้ ด้านปริมาณ คือ  ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราไว้ 
11 อัตรา สํานักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดทําแผนระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 15 ปี ให้สอดคล้องกับการเปิด
โรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีอาจารย์แพทย์รวมเป็น 144 อัตรา ใน 14 สาขา ตามมาตรฐานแพทย
สภา สําหรับโรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย์ และด้านคุณภาพ คือ 1) แพทย์ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตใหม่จะ
ให้เป็นอาจารย์แพทย์สอน 1 ปี หลังจากน้ันส่งไปเรียนต่อเฉพาะทาง 3 - 4 ปี โดยใช้งบประมาณจากสํานักวิชา
แพทยศาสตร์ 2) แพทย์ที่จบเฉพาะทางแล้ว หากต้องการศึกษาต่อระยะสั้นเพ่ิมเติม 1 ปี ใช้งบประมาณ 
ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ 3) แพทย์ที่จะปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะทาง (ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจ  
ศูนย์ผิวหนังและความงาม และศูนย์สูงวัย) จะได้รับการฝึกอบรมระยะสั้น อย่างน้อยศูนย์ละ 2 อัตรา   
 2) ได้รับกรอบอัตรากําลัง จํานวน 43 อัตรา ซึ่งวางแผนรับบุคลากรจาก 2 กลุ่ม คือ  
(1) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ในระยะแรกจะรับโอนย้ายพนักงานภายในมหาวิทยาลัย และ (2) บุคลากร 
สายวิชาชีพ อยู่ระหว่างการรับสมัครจากบุคลากรภายนอก คาดว่าจะได้บุคลากรในเดือนพฤศจิกายน 2559  
 3) ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ให้บริการบริเวณ ช้ัน 1 อาคารวิจัยและวิทยาการสุขภาพ เป็นพ้ืนที่
บริการ คาดว่าในเดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถเข้าพ้ืนที่ไปเตรียมการเปิดให้บริการต่อไป และยังได้เตรียม
พ้ืนที่บริเวณ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและวิทยาการสุขภาพ สําหรับเปิดให้บริการผู้ป่วยในและเป็นสถานที่ทํางาน          
ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
 4) ได้จัดทําบัญชียาของโรงพยาบาลขึ้นมา และอยู่ระหว่างการขั้นตอนการจัดหาและ
จัดซื้อ คาดว่าจะได้ยาและเวชภัณฑ์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
 5) ได้กําหนดเป้าหมายสํานักงานไร้กระดาษต้ังแต่เริ่มต้น  
 6) ได้เตรียมวัสดุครุภัณฑ์สําหรับใช้ในโรงพยาบาลฯ ในระยะเร่ิมแรกต้ังแต่ปีงบ 
ประมาณ 2559 และจะมีครุภัณฑ์คลินิกพิเศษสําหรับคลินิกผิวหนังและความงามภายในต้นปี พ.ศ. 2560 



๖๔ 
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 7) จัดเตรียมด้านห้องปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และ         
สาธารณสุขศาสตร์ ด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งอยู่ในบริเวณช้ัน 2 อาคารวิจัยและวิทยาการสุขภาพ 
 8) ได้จัดสรรงบประมาณจากทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน จํานวน 72 ล้านบาทเศษ และ
ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องให้ใช้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 56 ล้านบาทเศษ  
เพ่ือใช้จ่ายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะเริ่มแรก 
 9) ได้มีการประสานงานกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น และแขวงการทาง เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางจราจรอีก 1 ช่องทาง และมีทางเท้า และประสานงานขอให้กรมทางหลวงบรรจุงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการเรื่องทางยกระดับไว้ในแผนงบประมาณของกรมทางหลวง 
 10) ในระยะต่อไป โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้กําหนดเป็น Excellent Center         
จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ผิวหนัง และศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงวัย   
 

    ๑.3 ความคืบหน้าของคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 
           สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 

สัญญาเลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ได้ทําให้เกิดการฟ้องร้องคดีความขึ้นสู่ช้ันศาลหลายคดี
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีคดีความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล จํานวน 1๔ คดี  จําแนกเป็น
คดีความที่อยู่ในช้ันศาล จํานวน ๘ คดี และคดีความที่สิ้นสุดและศาลจําหน่ายออกจากสารบบของศาลแล้ว 
จํานวน 6 คดี 
 

 ๒.  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ๒.๑ ด้านแผนยุทธศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยได้ทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 -
2560 ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ โดยได้จัด
ประชุมหารือผู้บริหารระดับนโยบาย  รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวม 11 ครั้ง  
และได้ปรับลดตัวช้ีวัดจากเดิม จํานวน 57 ตัวช้ีวัด เหลือ 26 ตัวช้ีวัด  ซึ่งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ภายหลังที่ได้มีการ
ปรับแก้ไขข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ แล้วได้
นําเสนอต่อที่ประชุมบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานเพ่ือทราบและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ในการปรับลดตัวช้ีวัดข้างต้น ได้มีการปรับ/แก้ไขภาษาที่บรรยายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และมาตรการดําเนินงานให้มีความกระชับและจัดทําคําอธิบายตัวช้ีวัดให้ชัดเจนมากข้ึน ผลการ
ดําเนินงานรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้จํานวน  
16 ตัวช้ีวัด จากจํานวน 26 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 61.54  

สําหรับในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2559 การดําเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยภายหลังศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เข้าดํารงตําแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยลักษณ์  มีการมอบนโยบายด้านการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยให้มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง 4 ปี  
และแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น 1 ปี ส่วนแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
จึงได้จัดทําข้อเสนอโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสนอฝ่ายบริหาร ซึ่งโครงการได้
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ผ่านการอนุมัติให้ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนา  รวมถึงข้อเสนอโครงการปรับปรุงตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนา
ของอธิการบดีได้ผ่านการอนุมัติให้ดําเนินการด้วยเช่นกัน  โดยใช้งบประมาณส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในส่วนของโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ มีการเตรียมการและดําเนินงาน
แล้วในปีงบประมาณ 2559 โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี 

1) จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ. 2561) ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  
มีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นรองประธาน รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ โดยมีผู้กํากับดูแลส่วนแผนงานเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  โดยได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ชุดน้ี “เมื่อวันที่  13 กันยายน 2559  เพ่ือพิจารณากรอบการดําเนินงานและปฏิทินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” 

2) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ         
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร  อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้อํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย                   
มาบรรยายในหัวข้อ การคิดเชิงกลยุทธ์และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ   

 3) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกองค์กร” เพ่ือให้คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของมหาวิทยาลัย   

 ซึ่งภายหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว จะมีการนําผลการ
วิเคราะห์มาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือจัดทํา SWOT Matrix  และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ระยะกลาง 
4 ปี และระยะสั้น 1 ปี ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสร็จเรียบร้อย ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว 
แห่งความสุข 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก         
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 



๖๖ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 ๒.๒ ด้านแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยมีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน โครงการตามโครงสร้างแผน        
ในปีงบประมาณ 2559  โดยกําหนดแผนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ คือ 1) แผนงาน
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย ซึ่งมี 3 งาน ได้แก่ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ งานสนับสนุน          
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย งานสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และ 2) แผนงานสนับสนุน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 1 งาน ได้แก่ งานสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559  
มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานท้ัง 2 แผนข้างต้น รวม 60,000,000 บาท  จําแนกเป็นงบประมาณ
ตามแผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย จํานวน 17,000,000 บาท  และแผนงานสนับสนุน          
การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 43,000,000 บาท พร้อมกับกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ใหม่เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจจัดทํา
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย             
ในวงกว้าง  และแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขึ้นด้วย            
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
       สําหรับในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2559 มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการ        
ของหน่วยงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2560 ตามแผนงานสนับสนุนการดําเนินงานเชิงนโยบาย  
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี 2560 ได้กําหนดให้ทุกสํานักวิชา 
ที่จัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย และสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนต้องระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานได้ โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 
17,000,000 บาทเท่ากับปีงบประมาณ 2559  

       นอกจากน้ีมีการพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงานที่ เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณประจําปี 2560 ตามแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีอธิการบดีเป็น 
ที่ปรึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นประธาน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
เป็นกรรมการ โดยมีผู้กํากับดูแลส่วนแผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
และให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งพิเศษ/2559  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559  โดยมหาวิทยาลัย        
มีการจัดสรรงบประมาณในวงเงิน  58,600,000 บาท รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ   



๖๗ 
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  ในปีงบประมาณ 2559 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน           
เชิงนโยบาย  มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 11,462,311.17 บาท จากท่ีจัดสรร 17,073,400 บาท  คิดเป็น        
ร้อยละ 67.13 และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 13,610,628.90 บาท จากที่จัดสรร 16,091,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.58 โดย
งบประมาณที่จัดสรรเป็นงบประมาณภายหลังที่มีการโอนไปจํานวน 17,763,400 บาท เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติมตามที่รักษาการแทนอธิการบดีเห็นสมควรแล้ว   
 ๓.  การเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร  
      ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจําให้มีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559            
ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการข้ึนเงินเดือนประจําปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปริมาณภาระงานรวมทุกด้าน
จากเดิมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา เป็นไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ หน่วยภาระงานต่อ             
ปีการศึกษา โดยให้มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๕๗๖ หน่วยภาระงาน เพ่ือรักษาระดับคุณภาพการสอน  
ส่งเสริมคณาจารย์ให้ทํางานด้านการวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ เพ่ือใช้เป็นผลงานในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

  ๓.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ทั้งระบบ เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งรองรับการพัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่
ตําแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าส่วน  ในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าวจะมีหลักการ 
ในการกําหนดกรอบโครงสร้างหน่วยงาน คือ  

(1) มหาวิทยาลัยยังคงยึดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น 
เป็นเลิศสู่สากล” และหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

(2) กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามเป้าหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่เน้นการวิจัยและเป็นอุทยาน
การศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอุดมปัญญา”  

(3) หน่วยงานหลักและภาระงานของมหาวิทยาลัยที่พิจารณากําหนดให้มีการจัดต้ัง
จะต้องตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

(4) สายงานการบังคับบัญชาและกรอบอัตรากําลังของแต่ละหน่วยงานท่ีเหมาะสม 
ประมาณ 20 - 30 คน  
       หลักการกําหนดช่ือหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก และหลักบริการประสาน
ภารกิจ คือ 1) หน่วยงานท่ียังคงช่ือเดิมและสถานะเดิม 2) หน่วยงานที่มีการควบรวมและเปลี่ยนช่ือใหม่          
3) หน่วยงานที่ยกระดับสถานะ และ 4) หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่   



๖๘ 
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๓.๓ การพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีการ
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดเกณฑ์ผลงานในการเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้มีความสอดคล้องตามกลุ่มงานและกลุ่มตําแหน่ง   

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  1. กลุ่มบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) ตําแหน่งบริหารจัดการ (สํานักงานอธิการบดี)  
ได้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน และหัวหน้าสํานักงานอธิการบดี และ 2) ตําแหน่งบริหารจัดการ (ศูนย์/
สถาบัน) ได้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยงาน 
  2. กลุ่มพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้แก่ ระดับชํานาญการ                     
ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

วิธีการเข้าสู่ตําแหน่ง ประกอบด้วย 4 เกณฑ์หลัก คือ  
1. เกณฑ์ผลงาน คือ ผลงานที่เป็นการพัฒนาระบบงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เช่น คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้ห้องปฏิบัติการ/งานแปล/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/
หนังสือ/งานวิจัย หรือผลงานอ่ืน ๆ  
  2. เกณฑ์ศักยภาพ คือ เกณฑ์ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย 
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ 2) สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง (Functional Competency)  

3. คุณวุฒิ ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

1) ระดับชํานาญการ ได้แก่ 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
12 ปี  2) ปริญญาตรีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ปี 3) ปริญญาโทปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 4) ปริญญา
เอก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2) ระดับเช่ียวชาญ ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ดํารงตําแหน่งระดับเช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี   

    3.4 การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยจะนําระบบคุณภาพมาใช้ทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคลากร บริหาร
หน่วยงาน โดยจะนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational criteria for performance 
excellence : EdPEx) มาใช้ในหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน และจะใช้กระบวนการทํางาน   
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในหน่วยงานสนับสนุน 
แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นระยะที่ให้บุคลากรเรียนรู้แนวคิดและเกณฑ์ EdPEx/TQA 
  ๓.5 มหาวิทยาลัยได้เริ่มดําเนินการพัฒนางานประจํานําสู่การพัฒนานวัตกรรม (Routine to 
Innovation : R2I) ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ผ่านโครงการพัฒนางานประจํานําสู่การพัฒนาคุณภาพงาน 
(Routine to Quality : R2Q) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพของงานประจําอย่างต่อเน่ือง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะยกระดับ          
การทํางานประจําให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากการทํางาน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรในการสร้างผลงานให้ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ปัจจุบันมีบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ย่ืนข้อเสนอโครงการมาแล้ว ๒๑ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่าน้ีอาจพัฒนาต่อยอดไปสู่การขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป 
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 ๔. การจัดการเรียนการสอน   
  มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยในรอบปีการศึกษา 2558 มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

 4.1 มีการประเมินหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร ได้แก่ 
 4.1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  

    4.1.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม  
   4.1.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   4.1.4 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ  
   4.1.5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
   4.1.6 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
   4.1.7 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม  
                                        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
   4.1.8 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
                                        พ.ศ. 2554)  
   4.1.9 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
            4.1.10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง  
                                          พ.ศ. 2554) 
            4.1.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
                                          (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553) 
            4.1.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
                                          (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553) 

 4.2 มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่  
            4.2.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

         4.2.2 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม ่
                                        พ.ศ. 2559)  
  4.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จํานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 

    4.3.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรใหม ่
                                พ.ศ. 2559) 

    4.3.2 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตปรับปรุง 
                                        พ.ศ. 2559) 
    4.3.3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง  
                                        พ.ศ. 2559)   
    4.3.4 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง  
                                        พ.ศ. 2559) 
    4.3.5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
                                        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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    4.3.6 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
                                        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     4.3.7 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้ม (หลกัสูตร 
                                        ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
    4.3.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 4.4 มีการปิดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ได้แก่  
        4.4.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)  
                                        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 
         4.4.2 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง 
                                        พ.ศ. 2551) 
        4.4.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 
                                        ปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
           4.4.4 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลาย 
                                        ทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
          4.4.5 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลาย  
                                        ทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
         4.4.6 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) โดยในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศออสเตรเลีย มาบรรยาย          
ให้ความรู้แก่คณาจารย์ในหัวข้อ "Scholarship of Teaching and Learning, Adaptive Learning 
Leadership และหัวข้อ "Learning and Teaching Development for Community Engagement” และ           
มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ให้กับคณาจารย์ในการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน
หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก โดยในปีงบประมาณ 2559 มีอาจารย์ได้รับทุนไปทั้งสิ้น 8 โครงการ 
ซึ่งผลงานวิจัยในช้ันเรียน หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ผ่านการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Challenge and Innovations”     
ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย 
ยังจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียนหรือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ Journal of Learning Innovations Walailak University โดยในปีการศึกษา 
2558 มีการจัดทําวารสาร จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 และฉบับเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2559 มีการเผยแพร่ไปยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่ทั้งใน
รูปแบบวารสารรูปเล่มและวารสารออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jli.wu.ac.th 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยยังได้มีการส่งเสริมนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยกิจกรรม 
ที่จัดขึ้นได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” ให้กับนักศึกษาสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ และสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจิตตปัญญาศึกษา 
Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” โดยจัดให้กับนักศึกษาสํานักวิชา
แพทยศาสตร์ จากผลการสํารวจข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ผ่านระบบ
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บริหารงานหลักสูตรจาก “รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)” พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนรายวิชา 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก จํานวน 465 รายวิชา (จากรายวิชาทั้งหมด 1,380 รายวิชา) คิดเป็น          
ร้อยละ 33.70 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่มีการใช้มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning) รองลงไปตามลําดับได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) และการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning)  

 โดยนโยบายของรักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) ที่ต้องการ
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมี  
2 อนุกรรมการหลัก คือ อนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง และอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี  

 ในด้านภาษาอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยน คือ 1) เพ่ิมหน่วยกิตในส่วนของ Gen Ed จากเดิม              
9 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต  2) เพ่ิมภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิตสําหรับวิชาเฉพาะ และ 3) ได้มีโครงการ
จัดต้ังสถาบันภาษาอังกฤษแล้ว โดยจะจ้างอาจารย์เจ้าของภาษาในชั้นต้น 10 คน และมีอาสาสมัครสอน
ภาษาอังกฤษอีกจํานวนหน่ึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร  

 อน่ึง  มหาวิทยาลัยไ ด้มีการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยสําหรับนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 3 เพ่ือประกอบในการจัดช้ันเรียนภาษาอังกฤษต่อไป 

 ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่สองที่มหาวิทยาลัยได้มี 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร พบว่า ในจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 63 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน  
58 หลักสูตร (ร้อยละ 92.06) และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร (ร้อยละ 7.94)  
ซึ่งผลประเมินดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากรอบปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในระดับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.42 ซึ่งพัฒนาขึ้น
กว่ารอบปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 

 

 ๕.  งานบริการวิชาการ 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเป็นแกนเช่ือมโยงกับภารกิจ
การเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  
ให้มี value added และเกิดผลกระทบที่ย่ังยืน แนวทางดําเนินการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ ของงานบริการวิชาการที่กระจายอยู่ในสํานักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีศูนย์บริการ
วิชาการเป็นหน่วยงานประสาน เก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบติดตามประเมินผล วิเคราะห์ทั้งรายพ้ืนที่  
และรายประเด็น ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการต่อยอดขยายผล พัฒนากลับเป็นโจทย์วิจัย รวมท้ัง วางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากน้ี การบริการวิชาการยังสามารถทํารายได้เข้ามหาวิทยาลัยผ่าน
การจัดอบรมตามนโยบายภาครัฐ ตอบโจทย์จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือความต้องการของตลาด 
   

 ๖. การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน  
  ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง
จําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี ประกอบด้วย 
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  1. การสํารองข้อมูลทีส่ําคัญในฐานข้อมูล  
  2. แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ  

  3. การประกันภัยอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  
  4. ความเสี่ยงเก่ียวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน  
 5. การจัดการขยะ (ขยะทั่วไป และขยะติดเช้ือ ขยะมีพิษ และของเสียจากห้องปฏิบัติการ) 
 6. การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ   
 7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (มาตรการด้านการลด 
              อุบัติเหตุ ด้านยาเสพติด ด้านการโจรกรรม และด้านสุขอนามัย)  
   

  สําหรับการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
รูปแบบของแผนบริหารความเสี่ยง ออกเป็น 2 แผน เพ่ือรองรับรูปแบบและสถานการณ์ความเสี่ยงที่แตก 
ต่างกัน ดังน้ี 
    1) แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตามเหตุการณ์ปกติ โดยปัจจุบันได้มีการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงตามระบบการบริหารความเสี่ยง
แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ COSO ERM จํานวน 9 ความเสี่ยง ได้แก่ 
   1.1) ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
    (1) รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ 
    (2) รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ 
    (3) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นทีรู่้จัก/รับรู ้
   1.2) ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 
    (1) การได้มาของบุคลากรสายวิชาการ 
    (2) การได้มาของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ 
    (3) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
    (4) การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการฯ 
   1.3) ด้านการเงิน (Financial Risk) ได้แก่ การบริหารจัดการการเงินเพ่ือให้ 
                                                 เกิดความม่ันคง 
   1.4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                                                 (Compliance Risk) ได้แก่ การบริหารกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให ้
                                                 เกิดความโปร่งใส 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและ
ตัวช้ีวัดเพ่ือเตรียมจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
     2) แผนบริหารความเสี่ยงเหตุฉุกเฉิน เป็นแผนเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์ที่เร่งด่วน 
หรือเหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติ (Hazard Risk) ที่ต้องการการเตรียมความพร้อมและการรับมือหากสถานการณ์
ต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 2)แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ก่อการร้ายหรือก่อความไม่สงบ 
(ก่อการร้าย/เหตุระบิด/ชุมนุมประท้วง) และ 4)แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านระบบการบริหารความเสี่ยง 
ในหน้า 33 ถึงหน้า 37 
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 ๗. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและ
เครื่องสําอาง สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ จากเดิม ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท เป็นภาคการศึกษาละ 
20,000 บาท เน่ืองจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีการลงทุนเพ่ิมด้านครุภัณฑ์ และไม่มีการ        
สอบวัดความเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพหลักสูตรตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม คณะทํางานพิจารณากําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้มีมติเห็นควรให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุก ๆ 3 ปี           
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ได้ขอชะลอการปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ และให้ดําเนินการพิจารณาใหม่ในช่วงเวลา         
ที่เหมาะสม ดังน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังคงกําหนดไว้ในอัตราเดิมตาม
ประกาศต้ังแต่ปี 2549 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ส่วนแผนงานได้รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 
8/2559 ได้รับทราบโดยผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า 
  1) ทุกสํานักวิชามีการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เท่ากันในทุก ๆ หลักสูตรภายใต้สํานัก
วิชาน้ัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ในแต่ละหลักสูตรจะมีต้นทุนการผลิตบัณฑิตที่แตกต่างกัน การกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
จึงมิได้คํานึงถึงต้นทุนในการผลิตบัณฑิต    
            2) จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ พบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสํานัก
วิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่นํามา
เปรียบเทียบ (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะสํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ             
การออกแบบ ในส่วนสํานักวิชาอ่ืน ๆ จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ  

      เมื่อนําค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสํานักวิชามาเปรียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน จะพบว่า 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกสํานักวิชาสูงกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตารางที่ 1) 
โดยส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าในสํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นอกจากน้ี  
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ที่ สู งที่ สุ ดอ ย่าง เ ห็นไ ด้ ชัด  (ตารางที่  1 )  เมื่ อ พิจารณาถึงสถาบันการ ศึกษาคู่ แข่ ง ในภาคใ ต้  คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพบว่า ในทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนเหมือน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตํ่ากว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกือบทั้งหมด ยกเว้น 
เพียงแค่หลักสูตรด้านสหเวชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
 
 

สํานักวิชา 
ค่าธรรมเนียม 

มวล. 
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าธรรมเนียม 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
ต่ํากว่า มวล. 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
สูงกว่า มวล. 

การจัดการ 120,000 117,750 1.  ม.ธรรมศาสตร์ 
2.  ม.เกษตรศาสตร์ 
3.  มศว. 
4.  ม.นเรศวร 
5.  ม.สงขลานครินทร์ 
6.  ม.มหาสารคาม 
7.  ม.บูรพา 
8.  ม.ทักษิณ 

1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
    (183,200) 
2. ม.แม่ฟ้าหลวง   
    (176,000) 
3. ม.เชียงใหม ่ 
    (160,000) 
4. จุฬาลงกรณ์    
    (136,000) 

ศิลป
ศาสตร์ 

120,000 99,550 1. ม.เกษตรศาสตร์ 
2. มศว. 
3. ม.นเรศวร 
4. ม.ขอนแก่น 
5. ม.สงขลานครินทร ์
6. ม.มหาสารคาม 
7. ม.บูรพา 
8. ม.ทักษิณ 

1. ม.แม่ฟ้าหลวง 
   (160,000) 
2. จุฬาลงกรณ์  
   (136,000) 
3. ม.ธรรมศาสตร์ 
   (122,400)  

 
 

พยาบาลฯ 168,000 140,340 1. ม.ธรรมศาสตร์ 
2. มศว. 
3. ม.เชียงใหม ่
4. ม.นเรศวร 
5. ม.สงขลานครินทร ์
6. ม.ขอนแก่น 
7. ม.มหาสารคาม 
8. ม.บูรพา 

ม.แม่ฟ้าหลวง 
(264,000) 
 
 

แพทย์ฯ 540,000 270,390 1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
2. จุฬาลงกรณ์ 
3. ม.ธรรมศาสตร์ 
4. มศว. 
5. ม.เชียงใหม ่
6. ม.นเรศวร 
7. ม.สงขลานครินทร ์
8. ม.ขอนแก่น 
9. ม.มหาสารคาม 

ม.แม่ฟ้าหลวง 
(600,000) 
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สํานักวิชา 
ค่าธรรมเนียม 

มวล. 
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าธรรมเนียม 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
ต่ํากว่า มวล. 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
สูงกว่า มวล. 

เภสัชฯ 477,000 341,833 1. ม.แม่ฟ้าหลวง 
2. จุฬาลงกรณ์ 
3. มศว. 
4. ม.เชียงใหม ่
5. ม.นเรศวร 
6. ม.สงขลานครินทร ์
7. ม.ขอนแก่น 
8. ม.มหาสารคาม 

1. ม.บูรพา (900,000) 
2. ม.ธรรมศาสตร ์

(600,000) 
3. ม.ศิลปากร 

(600,000) 
4. ม.อุบลราชธานี 

(504,000) 

สหเวชฯ 168,000 139,489 1. ม.ธรรมศาสตร์ 
2. มศว. 
3. ม.เชียงใหม ่
4. ม.นเรศวร 
5. ม.มหาสารคาม 
6. ม.บูรพา 

1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี    
    (194,400) 
2. ม.แม่ฟ้าหลวง  
    (180,000) 
 

วิศว  
กรรมฯ 

144,000 139,693 1. ม.เกษตรศาสตร์ 
2. มศว. 
3. ม.เชียงใหม ่
4. ม.นเรศวร 
5. ม.สงขลานครินทร ์
6. ม.ขอนแก่น 
7. ม.มหาสารคาม 
8. ม.บูรพา 
9. ม.พระจอมเกล้า 
    พระนครเหนือ 
10. สถาบันเทคโนโลยี 
      พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
      ทหารลาดกระบัง 

1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี   
    (193,600) 
2. ม.แม่ฟ้าหลวง  
    (180,000) 
3. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 
   (168,800) 
4. จุฬาลงกรณ์  
    (168,000) 
5. ม.ธรรมศาสตร์  
    (145,600) 

 

วิทยา 
ศาสตร์ 

144,000 131,280 1. ม.ธรรมศาสตร์ 
2. ม.เกษตรศาสตร์ 
3. ม.เชียงใหม ่
4. ม.นเรศวร 
5. ม.สงขลานครินทร ์
6. ม.ขอนแก่น 
7. ม.พระจอมเกล้า 
    พระนครเหนือ 

1. ม.แม่ฟ้าหลวง   
    (180,000) 
2. สถาบันเทคโนโลยี 
    พระจอมเกล้าธนบุรี 
    (168,800) 
3. จุฬาลงกรณ์  
    (168,000) 
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สํานักวิชา 
ค่าธรรมเนียม 

มวล. 
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าธรรมเนียม 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
ต่ํากว่า มวล. 

สถาบนัที่มีคา่ธรรมเนียม 
สูงกว่า มวล. 

เทคโนโลยี
การเกษตร 

144,000 122,169 1. ม.เกษตรศาสตร์ 
2. ม.เชียงใหม่ 
3. ม.นเรศวร 
4. ม.สงขลานครินทร์ 
5. ม.ขอนแก่น 
6. ม.มหาสารคาม 
7. ม.ทักษิณ 
8. ม.บูรพา 
9. ม.พระจอมเกลา้     

พระนครเหนือ 
10. สถาบันเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
      ทหารลาดกระบัง 

1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
    (188,000) 
2. ม.แม่ฟ้าหลวง  
    (180,000) 
3. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี  
    (168,800) 

 
 

สถาปัตยฯ 240,000 158,550 1. จุฬาลงกรณ์ 
2. ม.เกษตรศาสตร์ 
3. ม.เชียงใหม ่
4. ม.ขอนแก่น 
5. ม.มหาสารคาม 
6. ม.บูรพา 
7. สถาบันเทคโนโลยี 
    พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
    ทหารลาดกระบัง 

- 

สาร      
สนเทศฯ 

144,000 128,550 1. ม.ธรรมศาสตร์ 
2. มศว. 
3. ม.นเรศวร 
4. ม.สงขลานครินทร ์
5. ม.มหาสารคาม 
6. ม.ทักษิณ 
7. ม.บูรพา 

1. ม.พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(240,000) 

2. ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
(183,200) 

3. ม.แม่ฟ้าหลวง 
(180,000) 

4. ม.เชียงใหม่ 
(160,000) 

5. สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(160,000) 
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      3. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

          ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงอยู่ในตาราง
ที่ 2 โดยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสํานักวิชาแพทย์ศาสตร์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตสูงเน่ืองจากมี
ต้นทุนทางตรงของสํานักวิชาที่สูงในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร เมื่อนําต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ 
3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยทักษิณ (ภาพท่ี 1) พบว่า 
เกือบทุกสํานักวิชายกเว้นสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์และสํานักวิชาเภสัชศาสตร์มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าค่าเฉล่ีย 
โดยเฉพาะสํานักวิชาการจัดการและสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มาก 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการบริหารต้นทุน พบว่า สํานักวิชาเภสัชศาสตร์มีจุดแข็งด้านการบริหารต้นทุนการ
ผลิตบัณฑิตที่โดดเด่นมาก นอกจากเป็นหลักสูตรที่มีกําไรสูงที่สุดแล้วยังมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุดอีกด้วย 
นอกจากน้ีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตที่ตํ่าที่สุด ส่วนสํานักวิชาแพทยศาสตร์และสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตที่สูงที่สุดในกลุ่ม อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตบัณฑิตในสอง
สาขาวิชาน้ีของมหาวิทยาลัยอ่ืนก็อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 

ตารางที่ 2  ต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
 

สํานักวิชา ตน้ทุนการผลติบณัฑิต (บาท) 
การจัดการ 131,599.55 
ศิลปศาสตร ์ 94,883.05 
พยาบาลฯ 208,838.32 
แพทยฯ 598,003.45 
เภสัชฯ 209,185.22 
สหเวชฯ 180,925.57 
วิศวกรรมฯ 166,175.00 
วิทยาศาสตร์ 158,717.74 
เทคโนโลยีการเกษตร 509,164.04 
สถาปัตยฯ 195,533.18 
สารสนเทศฯ 152,238.52 
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    ภาพการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์กับค่าเฉลี่ยต้นทุน 
 

 
  
  ๘. ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย   
  ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ มีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยที่พรั่งพร้อมต่อการดํารงชีวิต 
ที่สะดวกสบาย การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในรายรอบมหาวิทยาลัยให้มีบริเวณท่ีสวยงาม สะอาด ปลอดภัย
และสงบสุข เสริมสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน อาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วยความผาสุก และเต็มไปด้วยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือให้มีลักษณะของสังคมการเรียนรู้และ 
การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง  
  มหาวิทยาลัยพยายามทําให้ประชาคมเข้ามามีส่วนนิยามความหมายของเมืองมหาวิทยาลัย 
เพ่ือที่จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันให้เกิดเมืองมหาวิทยาลัยตามที่คาดหวัง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระดมความคิด
ในเบ้ืองต้น ซึ่งพบว่า ความหมายโดยรวมน้ันฝ่ายต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าใจ
ตรงกัน คือ ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นเมือง “น่าอยู่ น่าเรียน” สําหรับคนทุกฝ่าย “น่าอยู่” หมายความว่า  
ทุกคนอยู่แล้วมีความสุข มีขวัญและกําลังใจ มีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างคน 
ทุกกลุ่ม ซึ่งจะนําไปสู่การมีพลังใจในการทํางาน ไม่อยากย้ายไปทํางานที่อ่ืน  ส่วน “น่าเรียน” หมายถึง เป็น
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามาเรียนแล้วมีความสุข  ความสุขดังกล่าวเกิดจากความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ ในขณะที่อาจารย์และพนักงานก็มีความสุขและมีแรงบันดาลใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงที่เพ่ิมบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เมืองมหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ี ภายใต้นโยบายการบริหารของอธิการบดีนอกเหนือจากการเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเรียนแล้ว การเป็นเมือง
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มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการเป็นเมือง “ที่มีชีวิตชีวา” (Living University) น่ันคือ แนวคิดการเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยจึงหมายความถึงการเป็นเมือง “น่าอยู่ น่าเรียนและมีชีวิตชีวา” โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  8.1 การทบทวนผังแม่บทและโครงสร้างพื้นฐาน 
        มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและทบทวนผังแม่บทและโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อม และรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้งของบุคลากร 
นักศึกษา และชุมชน ซึ่งยังคงอยู่เป็นพ้ืนฐานแนวคิดของความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัยที่ ดีของนักศึกษาและบุคลากร  
โดยรักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ อาจารย์ประจําสํานักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบดําเนินการจัดทําผังแม่บทมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
ในอนาคตที่มีศูนย์การแพทย์ฯ โดยดําเนินการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังน้ี 
   - พ้ืนที่ Community Mall และโรงแรมในบริเวณติดกับศูนย์การแพทย์ฯ เพ่ือรองรับ
ปริมาณญาติของผู้ป่วย และผู้ป่วยที่มาใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯ 
   - โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบริเวณฝ่ังตรงข้ามศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   - โรงแรมที่พัก และศูนย์ประชุมตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร โดยต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตอนเหนือของอ่างเก็บนํ้าหน้ามหาวิทยาลัย 
      โดยในพ้ืนที่ที่สําคัญ เช่น อุทยานพฤกษศาสตร์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นต้น มหาวิทยาลัย
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการของอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะกรรมการของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คําแนะนํา
ในการบริหารจัดการ และในส่วนของแต่ละพ้ืนที่ได้ดําเนินการวางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึง
การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ของสังคมต่อไป 
  8.2 การวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับภาคเอกชน 
        มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่เดิมจํานวน 3 ชุด เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
ให้เป็นชุดเดียวกัน เพ่ือบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการวางแผน
งานร่วมกับภาคเอกชนในการเข้ามาให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการศูนย์
การแพทย์ฯ อาทิเช่น  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) 
รวมถึงป๊ัมนํ้ามัน และร้านกาแฟสําหรับให้บริการนักศึกษาในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

 8.3 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพัก 
       เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพัก ในขณะที่หอพักต่าง ๆ ต้ังอยู่

ในบริเวณเดียวกัน และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็พยายามพัฒนาบริเวณหอพักให้เป็นตัวอย่างของเมือง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริเวณหอพักให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น แต่ด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดเรื่องจํานวนหอพักที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา            
ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการดําเนินการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยพบว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงิน และขณะน้ีกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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      ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ “ภูมิทัศน์” และถือว่าเป็นจุดเด่นของ
หอพัก เน่ืองจากมีพ้ืนที่กว้างขวาง และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปลูกต้นไว้อย่างสมบูรณ์มาต้ังแต่เริ่มต้น 
เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้างระบบการดูแลภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามได้อย่าง 
ที่ควรจะเป็น โดยภูมิทัศน์ของหอพักยังได้รับการปรับปรุงที่สําคัญต่อไปอีก 3 เรื่อง เรื่องแรก การจัดตกแต่ง
สวนหย่อมในบางจุด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ความสวยงาม รวมถึงการจัดทําลานอเนกประสงค์ในบริเวณด้านข้าง 
ศูนย์อาหารกลางคืน เรื่องที่สอง การแก้ปัญหาคูระบายนํ้าซึ่งในปัจจุบันตอนปลายคูมีระดับสูงกว่าส่วนกลาง  
ทําให้นํ้าไม่ไหลลงสู่แหล่งนํ้าตามที่กําหนดไว้แต่ขังอยู่ตามคูทําให้เกิดนํ้าเน่าเหม็น  เรื่องที่สาม การปลูกต้นไม้
เพ่ิมเติม ซึ่งขณะน้ีทางหอพักได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว โดยการปลูกต้นประดู่เพ่ิมเติมอีกหลายร้อยต้น ทั้งน้ี
เพ่ือให้นักศึกษาได้พบเห็นต้นประดู่และช่อประดู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา และขณะน้ี
เตรียมที่จะปลูกต้นไม้ที่ออกดอกในฤดูแล้งเพ่ิมเติม เพ่ือให้ในบริเวณหอพักยังคงมีความสดช่ืนสวยงามแม้ในฤดูแล้ง 

      นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ซักล้างใหม่เพ่ือจัดทําระบบที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมน้อยที่สุด อาทิ การเช่ือมต่อทางระบายนํ้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
คลองระบายนํ้า ในด้านครุภัณฑ์ได้มีการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนประจําหอพักให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยได้ 
อย่างสุขสบาย โดยมีการติดต้ังเคร่ืองทํานํ้าด่ืม การจัดซื้อฟูกนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอ้ีอ่านหนังสือ 
เครื่องทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น เป็นต้น  

     ทั้งน้ี จากปัญหาที่มีอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับอาคารหอพักหลายหลังหลังคารั่วซึม ในฤดูฝนนํ้า
จะไหลลงมาในตัวอาคารรวมท้ังในห้องพักของนักศึกษา ท่อนํ้าเป็นสนิมทําให้นํ้าที่ไหลออกมาเป็นสนิม โดยอ่าง
นํ้าในหอพักที่รองน้ําจากนํ้าประปาจะมีรอบสนิมเปรอะเป้ือนเห็นได้อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดําเนินการโครงการเปล่ียนท่อนํ้าในหอพักทุกหลัง และขณะน้ีอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าว 

 8.4 การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และการสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี ในส่วนน้ีมีการดําเนินการทั้งหมด 4 ด้าน ดังน้ี 

  8.4.1 ลักษณะทางกายภาพ เป็นส่วนสําคัญที่ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเรียน 
อันประกอบไปด้วยการมีอาคารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  ทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน อาคารท่ีทํางาน 
อาคารพักผ่อน  อาคารสําหรับสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ โดยอาคารดังกล่าวจะต้องเพียงพอในเชิงปริมาณและ 
มีคุณภาพสําหรับการใช้ประโยชน์ลักษณะต่าง ๆ  ลักษณะทางกายภาพอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ 
ที่ร่มเย็น สวยงาม  โดยมหาวิทยาลัยต้องวางแผนปลูกต้นไม้และจัดสวนให้เป็นระบบและอย่างมีสัดส่วน ต้นไม้
นอกจากถูกปลูกอย่างเป็นระเบียบแล้วต้องได้รับการตกแต่งตลอดเวลา พ้ืนที่ที่เป็นหญ้าจะต้องได้รับการดูแลให้
เขียวชอุ่มและตัดสั้นอยู่ตลอดเวลา  

  โดยภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2559 ได้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้สะอาด 
สวยงามและปลอดภัยต้ังแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงภายในมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ป้าย
มหาวิทยาลัย และสวนหย่อมบริเวณวงเวียนมหาวิทยาลัย ดําเนินการขุดลอกคูคลอง ตกแต่งพ้ืนที่ริมนํ้า 
โดยวางแผนจัดสร้างประตูระบายนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูแล้ง และระบายนํ้าในช่วงที่มีปริมาณน้ําเพ่ิมสูงขึ้น 
และวางแผนปลูกบัวในคลองระบายน้ํา นอกจากน้ียังได้มีการปลูกต้นหางนกยูงบนถนนหน้าสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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  8.4.2 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา สามารถใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกมหาวิทยาลัย เช่น อาหารการกิน การซ่อมแซมรถยนต์/รถจักรยานยนต์/
จักรยาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/การซ่อมคอมพิวเตอร์  เสื้อผ้า/การซ่อมแซมเสื้อผ้า การซักรีดเสื้อผ้า การจองต๋ัว
ภาพยนตร์ การตัดผม/แต่งผม สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น  

  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหารกลางคืนให้มีความสะอาด สวยงาม 
และจัดให้เป็นระเบียบ โดยในส่วนแรกได้ดําเนินการพัฒนาร้านอาหารให้กับผู้เช่าพ้ืนที่รายเดิมที่ปัจจุบัน
ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ช่ัวคราว และดําเนินการตกแต่งหน้าร้านให้มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบ สําหรับพ้ืนที่อีกส่วนสําหรับสมาชิกชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําลังอยู่ในช่วงของการ
ออกแบบเพ่ือพัฒนาให้สวยงามและเป็นระเบียบ นอกจากการพัฒนาร้านค้าแล้วมหาวิทยาลัยได้จัดหา
ผู้ประกอบการเพ่ือมาให้บริการกับนักศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา ซึ่งในขณะน้ีมีพ้ืนที่ว่าง
จํานวน 2 ห้อง (ขนาด 48 ตร.ม. และ 108 ตร.ม.) ในเบ้ืองต้นมีร้านเสริมสวยแสดงเจตจํานงค์ในการเปิด
ให้บริการร้านเสริมสวยกับนักศึกษา 

  8.4.3 พ้ืนที่การพบปะที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติของเมืองน่าอยู่ที่มี
ชีวิตชีวาที่สมาชิกของเมืองมหาวิทยาลัยสามารถพบปะกันอย่างไมเ่ป็นทางการอย่างสมํ่าเสมอ อันจะนําไปสู่การ
รู้จักมักคุ้นและนําไปสู่การคิดสิ่งดี ๆ ร่วมกันทั้งในเรื่องการทํางานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมือง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการร่วมกันสร้างระเบียบแบบแผนในการการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย โดย
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาและวางแผนการพัฒนาพื้นที่อาคารเรียนรวมให้เป็นพ้ืนที่ทางสังคม 
ของนักศึกษาและบุคลากรด้วยการพัฒนาร้านจําหน่ายเคร่ืองด่ืม และบริการอ่ืน ๆ สําหรับนักศึกษาให้มีความ
สวยงามและน่าดึงดูด พร้อมทั้งพ้ืนที่น่ังอ่านหนังสือ น่ังทํางานกลุ่มที่มีความปลอดภัยและมีแสงสว่างเพียงพอ    
   8.4.4 ด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาแผนความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา และการกําหนดแผนในการรับมือ
กับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น รวมทั้งแผนการติดต้ัง CCTV 
และแผนการบริหารจัดการแบบ Proactive ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามรักษาความปลอดภัยทาง
มอนิเตอร์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ระงับเหตุ หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที การอบรมขับขี่ปลอดภัย 
และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

 8.5 การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูล 
        ในการดําเนินการโครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และเก้ือกูล มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ได้มีการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 
   8.5.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่เอ้ืออาทรอย่าง
สม่ําเสมอ โดยเปิดพ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมทางสังคมเพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
   8.5.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะต่อชุมชนที่อยู่อาศัย โดยร่วมกันลงมือ 
ลงแรงทําความสะอาดหอพักให้น่าอยู่ ซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักด้วยตนเองภายใต้โครงการ Clean and 
Cleaning ทุกภาคการศึกษา และโครงการซ่อมหอรอน้อง 
   8.5.3 ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
สังคมแห่งความเอ้ืออาทรในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา เช่น อาสาสมัครดูแลสุขภาพเพ่ือนนักศึกษาในหอพัก 
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การปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาของนักศึกษาในชมรมประดู่อาสาพยาบาลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่ประสบเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 
   8.5.4 ตลาดนัดจันทร์ประดู่ ตลาดนัดของชุมชนชาวหอที่จัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ 
เพ่ือเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของชุมชน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้
เสริมจากการนําสินค้ามาจําหน่าย 
   8.5.5 พัฒนาหอพักนักศึกษาเป็นแหล่งพ้ืนที่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างผู้ที่มีสุขภาวะท่ีดี ที่ย่ังยืนบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การได้ลงมือฝึกปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะประสบการณ์การพ่ึงพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจที่หอพัก เช่น การทําสมุดบัญชีครัวเรือน ฝึกอบรมการทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีกลุ่ม
นักศึกษาหอพักที่สนใจดําเนินกิจกรรมพอเพียงอย่างต่อเน่ือง โดยได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตนํ้ายาซัก
ผ้าแก่เพ่ือนนักศึกษาที่สนใจร่วมกัน ผลิตสบู่มะขาม สบู่มะพร้าว และสบู่นํ้าผึ้ง เพ่ือใช้เป็นของที่ระลึกมอบให้
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในการประชุม University Knowledge Management 
   8.5.6 การจัดกิจกรรมตามกลุ่มสนใจของนักศึกษาในหอพักเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้และสุนทรียภาพ เช่น กิจกรรมศิลปะ การทําอาหารเพ่ือสุขภาพ กีฬาชาวหอ การอบรมบุคลิกภาพ 
เป็นต้น 
   8.5.7 การปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและสร้างเสริมบรรยากาศ     
การเรียนรู้ทั้งในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยดําเนินการวางแผนการกระตุ้นให้นักศึกษามาใช้ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้นเน่ืองจากมีฐานข้อมูล เอกสาร และตําราต่าง ๆ  
จํานวนมาก นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ด้านนอกอาคารเป็นพ้ืนที่ 
ที่นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทํากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในขณะน้ีกําลังอยู่ใน
กระบวนการออกแบบพ้ืนที่ 
             8.5.8 การปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณหอพักนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง อํานวยความสะดวก
ให้นักศึกษามาออกกําลังกายมากข้ึน  ทั้งน้ี ยังมีแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างสถาบัน เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตใจเป็นนักกีฬา  
              8.5.9 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพัก  
เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนตํ่า ให้สามารถเรียนจนประสบความสําเร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงอาคารประกอบลักษณานิเวศ 14 เป็นห้องทบทวนรายวิชา และประสานนักศึกษาที่ได้รับทุนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษามาช่วยเป็นผู้สอนทบทวนวิชา      
  8.6 การจัดโครงการแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคขุน
อย่างมืออาชีพ 
        การดําเนินการโครงการน้ีเป็นการดําเนินการเพ่ือจัดการกับปัญหาการนําวัวเข้ามาเลี้ยง
ในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาพ้ืนที่
ประมาณ 700 ไร่ ในการดําเนินการโครงการแม่พันธ์ุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง         
โคขุน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะจัดการกับปัญหาวัวในมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์
ให้กับเจ้าของวัวที่เข้าโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญเจ้าของวัวเข้าร่วมประชุมและเดินทางไปดูงาน ณ อําเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวในคอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์
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มากมาย เช่น การจําหน่ายปุ๋ยมูลวัว ได้รายได้ประมาณ 500 - 600 บาท ต่อวัว 1 ตัวต่อเดือน รายได้ที่ได้รับ
จากการมีผลผลิตที่ดีขึ้น เป็นต้น 
 

 ๙. ความเป็นสากล 
  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มุ่งไปสู่ความเป็นสากล โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หน่ึง 
คือ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน โดยมี
เป้าประสงค์ คือ 1) อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน และ 3) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  9.1 มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในต่างประเทศทั้งหมดจํานวน 43 ฉบับ 
ใน 16 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมัน อเมริกา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน  
ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ฝรั่งเศส ปากีสถาน และเกาหลี  โดยในจํานวนข้อตกลงที่มีการลงนามทั้งหมด           
43 ฉบับ มีการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือจํานวน 41 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของข้อตกลงทั้งหมด 
  9.2 หลักสูตรนานาชาติ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ แต่มี
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรปกติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.15 ของนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 8,599 คน และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศทํางานอยู่จํานวน 4 คน 

 9.3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
                     - มีโครงการ/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound 
Exchange Students) ทั้งหมดจํานวน 16 โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 93 คน 
             - มีการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (Outbound Exchange Students) 
โดยนํานักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งที่ไปศึกษา  ดูงาน  การไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น มีนักศึกษา 
เข้าร่วมฯ จํานวน 104 คน ใน 12 โครงการ 

 9.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
1 ทุน คือ นายปฐมพงศ์  แสวงสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ได้รับทุน 2015 Global Undergraduate Exchange Program ทั้งน้ี มีนักศึกษาไทยเพียง 4 คนเท่าน้ัน         
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2015 Global UGRAD เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

 9.5 การเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภารกิจต่าง ๆ  โดยมี
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัยและไปเสนอผลงานวิจัย และศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 
จํานวน 25 รายการ 

 9.6 การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ Visiting Professor กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้สํานักวิชาเสนอโครงการเชิญอาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ (Visiting Professor) 
มาช่วยพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทําวิจัยร่วม หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนอ่ืน ๆ ของสํานักวิชา โดยมีงบประมาณจากส่วนวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนค่าเดินทางภายในประเทศ  
ค่าที่พักเรือนวลัยและค่าเบ้ียเลี้ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีสํานักวิชาเสนอโครงการทั้งหมด 3 โครงการ 
อาจารย์อาคันตุกะ จํานวน 4 ท่าน จากประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย 
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 ๑๐. การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
  มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
โดยในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ทบทวน/ปรับปรุงประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
   ๑๐.๑ ด้านการศึกษา 
 ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือรองรับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร
แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจําเป็นที่จะต้องยุติการศึกษา หรือศึกษา           
ไม่ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตรและเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาแล้วได้ศึกษาครบตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้นักศึกษาผู้น้ันย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ 

 ๑๐.๒ ด้านการเงิน  
 ๑) ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ เป็นการรวมข้อบังคับฯ การเงินหลายฉบับไว้ด้วยกันในฉบับเดียวกันเพ่ือทําให้เกิด 
ความคล่องตัวและชัดเจนย่ิงขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 ๒) วางระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมทดรองจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับดูแลของ 
ฝ่ายบริหารและเพ่ิมวินัยทางด้านการเงินและการคลังของผู้ยืมเงินมากย่ิงขึ้น  โดยใช้มาตรการผ่านการกําหนด
จํานวนเงินขั้นสูงที่จะอนุญาตให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ยืมได้  นอกจากน้ีกรณีคืนเงินยืมล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
จะต้องมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของเงินยืมทดรองค้างชําระ  
 ๓) ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงาน
ให้สั้นลง และให้สิทธิพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่ งสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน 
โดยเคร่ืองบินและสามารถเบิกค่าเดินทางได้ 
     ๔) ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ปรับปรุงอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงจากเดิมที่ให้เบิกแบบ
เหมาจ่ายเท่ากันทุกประเทศ มาเป็นอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายตามกลุ่มประเทศ 
       5) วางระเบียบฯ ว่าด้วยการชําระหน้ีของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้แก่ เงินค่า 
ลงทะเบียน เงินยืม และหน้ีสินอ่ืนให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
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  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยกําลังทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ได้แก่            
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราการนําส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ  (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย             
การชําระหน้ีของนักศึกษา และ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลยั 
  ๑๐.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล 
   1) ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม 2559 โดยมีการปรับปรุง หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  
   2) ออกประกาศที่เป็นแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
    2.1) ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนและกรอบอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้เกษียณอายุที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2559
    2.2) ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
  ๑๐.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1) ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
   2) วางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือปรับปรุง
วงเงินวิธีการซื้อและวิธีการจ้าง เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล 
    
 ๑๑. ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชน  
  ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องมีการปรับตัว แนวทางที่เหมาะสม
กับบริบทพ้ืนที่กับฐานงานวิชาการท่ีพัฒนามาต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยสร้าง Social Engagement, Social Enterprise, Contextual Innovation  
ซึ่งนอกจากสร้างประโยชน์กับพ้ืนที่และมีส่วนในการพัฒนาประเทศแล้ว ยังมีคุณค่าทางวิชาการระดับสากล  
เป็น The Best of Both Worlds เพ่ือตอบโจทย์น้ีหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และเครือข่ายสังคม คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
ร่วมกับ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ สามารถรวบรวมกําลัง สนับสนุนแบบ 
"รวมบริการประสานภารกิจ"  ให้งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สํานักวิชา และหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และชุมชนสังคม เป็นหลักในถ่ินและเป็นเลิศสู่สากลได้ 
ผ่านโครงการและกลไกของหน่วยงานเหล่าน้ี  
  มหาวิทยาลัยโดยรักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์) ได้มี
นโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบ โดยได้แบ่งงานเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  1) งานชุมชนสัมพันธ์ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเสนอนโยบายและ
กําหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชน และกํากับและ
ติดตามการดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ตามนโยบายและแนวทางที่นําเสนอ ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ี 
ประกอบด้วยบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ได้ประชุมครั้งแรก
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เมื่อเดือนกันยายน 2559 และกําหนดประชุมผู้นําชุมชนซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
กํานัน และผู้ใหญ่บ้านรายรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและรับฟังความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย 
  2) งานประชาสังคม สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก มีโครงการที่อธิการบดีได้ให้
ความสําคัญเป็นพิเศษ คือ การเลี้ยงโคขุนประชารัฐ จึงกําหนดให้มีการหารือกับ 4 ภาคส่วน คือ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการเลี้ยงโค ธนาคารเพ่ือการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร และ
เกษตรกร เพ่ือผลักดันโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพ้ืนที่รองรับโครงการจํานวน 700 ไร่  



๘๘ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

      
 คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมประเด็นมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย โดยเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ 
ในเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละคณะได้ให้ไว้ในรอบปีงบประมาณ 2559 จํานวน 27 ประเด็น และติดตามผลว่า 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
   จากการติดตามในรอบปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ประเด็น คณะกรรมการฯ พบว่า
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 16 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 59.26 และกําลัง
ดําเนินการ จํานวน 11 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 40.74 
 

มตทิีป่ระชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

จํานวน
ประเดน็ 

ไดด้ําเนนิการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กําลัง
ดําเนนิการ 

แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 

สภามหาวิทยาลัย 8 3 5 37.50 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 9 6 3 66.66 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 4 2 2 50.00 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

3 3 0 100.00 

คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง 

3 2 1 66.66 

รวม 27 16 11 59.26 
 

   ประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมี 16 ประเด็น  ได้แก่ (1) แผนเร่งรัดพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 6 เดือน  2) ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  3) ร่าง ประกาศฯ เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  4) การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับ
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5) การให้ผู้สมัครดํารงตําแหน่งอาจารย์ กลุ่มภาษาตะวันออก 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ังเป็น
พนักงาน  6) คณะทํางานพิจารณาเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ  7) ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
8) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างสังกัด        
ศูนย์การแพทย์ฯ  9) ขอกําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติกร  10) ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน 11) ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย  12) การจัดทําแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2559  13) ผลการดําเนินงานของหน่วยที่จัดหารายได้  14) แนวทางในการให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2559 (15) การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี และ 16) การบริหารความเสี่ยงอ่ืน ๆ 

2.  ด้านการดําเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย  



๘๙ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

   ประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ มี 11 ประเด็น  ได้แก่  1) ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วย           
การช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนอย่างแท้จริงและไม่มีทุนทรัพย์  2) การจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  3) ขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2560  4) การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี  5) โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  6) การช่วยเหลือการชดใช้ทุนของอาจารย์ ดร.
นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ  เพชรช่วย  7) การวางกรอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 8) องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ  9) ร่าง ระเบียบฯ 
ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 10) โครงการจัดต้ังสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือ
สวัสดิการมหาวิทยาลัย และ 11) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามแผน ปี 2559  

รายละเอียดผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2559 ปรากฏในเอกสารรายละเอียด
ประกอบหน้า 158 ถึงหน้า 179  
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จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

ต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 
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จุดเด่น 
 

 
 

จุดเด่น 
 

  ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีปัญหาอุปสรรคบางประการอันเน่ืองมาจากการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ 
และมีผลกระทบต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยในบางด้าน แต่ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยก็สามารถ
แก้ไขปัญหาทําให้การก่อสร้างฯ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่าง ๆ สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองด้วยดี (ดําเนินการโดยรักษาการแทนอธิการบดี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น)  และในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) 
เข้ามาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีตามกระบวนการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการฯ พบว่า  
การดําเนินงานในหลาย ๆ เรื่องของมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด  เช่น 1) การก่อสร้าง
อาคารศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีการปรับแผนการเบิกจ่ายเงินงวดงาน และปรับแผนการดําเนินงานที่สอดรับกับเน้ือ
งานตามแผนที่กําหนดไว้ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 3) การแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ทั้งด้านหอพัก อาคารเรียน และความปลอดภัย 4) การ
แก้ไขปัญหากรณีโค และกระบือของราษฎรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งในเบ้ืองต้นได้จัดเขตอนุญาตเลี้ยงเป็นการ
เฉพาะ และมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในระยะถัดไป 5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนราย
รอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการฯ พบว่า มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การเตรียม
ความพร้อมของศูนย์การแพทย์ฯ  การมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ การมีผลงานเชิงประจักษ์       
ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ทําได้เกินเป้าหมาย 
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  การพัฒนาหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อม  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

1.  มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการดําเนินงานศูนย์บริการสุขภาพ (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมศูนย์การแพทย์ฯ) ทําหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์ฯ เช่น   
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (พยาบาล/เทคนิคการแพทย์)  เป็นต้น  

2.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่จํานวนมาก 
ตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมเตาเผาขยะ แบบลูกกลิ้งให้กลับมาใช้งานได้โดยบุคลากรของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

3.  งานด้านการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ยังคงสามารถดําเนินการได้ดีจนมีผลงาน
เชิงประจักษ์ แม้ว่าการบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัจจัยภายนอก ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรมีความ
รับผิดชอบดําเนินการตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   

4.  งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่  ทําได้เกินเป้าหมาย  ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้ง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

6.  มีการพัฒนาหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทุกด้านให้มีคุณภาพมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  และ
มีการปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต  และพ้ืนที่
พบปะทางสังคม 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ

   จุดเด่น 
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6.  Walailak Journal of Science and Technology (WJST)  ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล 
Scopus ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ กล่าวคือ เป็น 1 ใน 27 วารสารของไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
ใน Quartile 2 (Q2) อันดับที่  55 จากทั้งหมด 111 วารสารทั่วโลกทางด้าน Multidisciplinary และเป็น
วารสารของมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Scopus เป็นฐานข้อมูล
บรรณานุกรมขนาดใหญ่ที่มีบทคัดย่อ และการอ้างอิง สําหรับวารสารวิชาการ และบทความวิชาการ ฐานข้อมูล 
Scopus มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่เข้มข้น จึงทําให้วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลน้ีได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยวารสาร WJST นับต้ังแต่ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้เวลา
เพียง ๙ ปี ก็สามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรองในฐานข้อมูลดังกล่าวใน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า WJST เป็นวารสารวิชาการท่ีทรงคุณค่าและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าวารสารระดับ
สากล 

7. มหาวิทยาลัยนําศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

8. ถึงแม้ว่า รักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) รักษาการแทน          
รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ ช่วยอธิการบดี เพ่ิงจะเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559                   
แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนฯ ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนฯ ระยะสั้น 
1 ปี  (พ.ศ. 2561) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  นโยบายประเทศไทย 4.0 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนฯ ดังกล่าวเป็นทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า  รวมถึงใช้ประกอบการขอการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนการดําเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

 
 

  ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2559) ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารง
ธัญวงศ์   ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี  ท่านและทีมบริหารได้มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นและพัฒนาก้าวหน้าไปในหลาย ๆ ด้าน
จนเป็นที่ยอมรับ  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์
และช่วยให้รักษาการแทนอธิการบดีและทีมบริหารนําไปพิจารณาใช้ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2560 และปีต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 
 

  1.  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีการใช้คําต่าง ๆ เช่น “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” “ความเป็น
สากล” “การเรียนการสอนแบบ Active Learning” “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” เป็นต้น ไว้เป็นส่วนหน่ึงในแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว และได้ผ่านการ
ดําเนินงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว จึงทําให้หน่วยงาน พนักงาน และผู้บริหาร                  
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันในคํานิยามหรือคําจํากัดความคําดังกล่าว  ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2558 
และในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการติดตาม 

   จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาคม      
ของมหาวิทยาลัย) พิจารณากําหนดคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําดังกล่าว รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรกําหนดคํานิยามหรือคําจํากัดความเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน
ตรงกัน แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลังจากน้ันฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณา
ดําเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะได้ติดตามผลการดําเนินงาน ในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดี
ในขณะนั้น (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) ได้รับทราบแล้ว แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดต้องดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย ท่านจึงไม่ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังน้ัน ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

2.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มากขึ้น โดย 1) เร่ง
พัฒนาให้อาจารย์มีความเข้าใจในประเภทรูปแบบกระบวนการ และจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2) กําหนดข้อตกลงและเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาที่สอนให้ชัดเจน  3) พัฒนาคู่มือ สื่อการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานรายวิชาที่ต้องมีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ 5) พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

3.  มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการมากขึ้น   
          4.  การเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูล/องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการเช่ือมต่อเว็บไซต์ฐานข้อมูลกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลและนับจํานวนผู้ใช้บริการได้     
          5.  มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดกํากับการดําเนินงานการพัฒนาระบบ BI เพ่ือตอบสนองความต้องการ         
ของผู้บริหารและผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแผนการพัฒนาระบบ BI  ให้ชัดเจนพร้อม
เสนอฝ่ายบริหารเพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 
  6.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับทราบและเข้าใจถึงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกันด้วย มิฉะน้ันอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานได้ 

7.  ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญตามระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
ต้องเห็นความสําคัญและดําเนินการอย่างฉับไวยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งน้ี พบว่าความเสี่ยงหลายเร่ือง        
ที่ได้รับการระบุเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงที่จําเป็นต้องได้รับการบริหารให้ผลกระทบลดลง         
โดยเร่งด่วน แต่ผลการดําเนินงานจริงยังไม่ได้รับการบริหารหรือบริหารแต่ก้าวหน้าล่าช้ามาก ซึ่งเมื่อคํานึงถึง
ความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงสูงจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากเกิดขึ้นผลกระทบจะสร้างความเสียหาย
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มาก ประกอบกับระบบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีการวางระบบไว้แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการทั้งหมดเพราะขาดการเช่ือมโยงจากผู้บริหารไปยังพนักงาน ดังน้ันจะต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน 

8.  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
อุปกรณ์และสนามสําหรับกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งอาจทําแผนทยอยพัฒนาไปทีละประเภทตามกําลัง             
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านการศึกษา การเสริมสร้าง
พลานามัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกผู้มาขอรับบริการโดยจัดบริการให้ไม่กระทบต่อการใช้งาน
เพ่ือภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการน้ีต้องซ่อมบํารุงและกําหนดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้ทุกราย 
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    9.  โครงการศูนย์แพทย์ฯ ดําเนินการได้ล่าช้าจากที่เคยกําหนดไว้มากเน่ืองจากประสบปัญหา
อุปสรรคหลายประการเป็นระยะ ๆ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังสามารถแก้ไขให้โครงการดําเนินต่อไปได้ โดยท่ี 
มหาวิทยาลัยยังคงต้องเร่งรัดการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามแผนให้มากท่ีสุด    
และในส่วนของการดําเนินการจัดต้ังศูนย์แพทย์ฯ ระยะเริ่มแรก (คลินิกปฐมภูมิ) ที่กําหนดไว้เดิมคือ จะสามารถ
เปิดให้บริการในลักษณะหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกได้ในต้นปี (พ.ศ. 2559) แต่ขณะน้ียังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ด้านอาคารสถานที่ และการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง           
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกําหนดเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้นก่อน ยังไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายนอกได้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควร
กําหนดแผนให้ชัดเจนย่ิงขึ้นและดําเนินการไปตามแผนน้ัน และเมื่อศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว            
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพ่ือให้เป็น Lean Hospital เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหน่วยบริการสุขภาพ
ที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในภูมิภาคน้ี  ซึ่งจําเป็นต้องมีทีมงานเฉพาะดําเนินการอย่างจริงจัง  โดยเริ่มจากการศึกษา 
ให้เข้าใจถึงระบบที่เรียกว่า Lean Hospital จากตําราและการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการ
เตรียมการที่สําคัญ (critical preparation) ระหว่างที่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในระยะ
เริ่มแรกคณะกรรมการฯ ยังคงเสนอให้หาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการสร้าง
โรงพยาบาลมาเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะในการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ฯ แห่งน้ี  
     ในส่วนของการเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะน้ีอาศัย 
เฉพาะโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต คณะกรรมการฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายเพ่ือ
ดําเนินการให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แทน
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิตแพทย์ คือ นักศึกษาช้ัน Pre - Clinic 
เรียนที่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ศึกษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กับศูนย์แพทย์ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 10.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําแนวความคิดเรื่องระบบจ้างเหมาเครื่องมือทางการแพทย์พร้อม
บุคลากร มาใช้ในการบริหารจัดการในเร่ืองที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ด้วยตัวเองอาจจะเกิดความล่าช้า หรือทําให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง   
 11.  โรงกําจัดขยะพิษและขยะติดเช้ือ มีความจําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต เน่ืองจากจะมี
ศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรได้รับการพิจารณาพัฒนาให้เป็นโรงกําจัดฯ ที่ได้ระดับ
มาตรฐานขั้นสูงสุดและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องคํานึงถึงมาตรการ
ป้องกันมลพิษที่บุคลากร และหรือชุมชนใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ ประโยชน์ที่จะได้นอกจากเพื่อรองรับ
ขยะพิษและขยะติดเช้ือจากศูนย์การแพทย์ฯ แล้ว ยังสามารถให้บริการรับจ้างกําจัดแก่หน่วยงานภายนอก           
อันจะเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผลพลอยได้อีกด้วย 
  12.  การจัดหางบประมาณมาดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หลายโครงการสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดได้ 
 13.  หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจัดหอพักนักศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษา จํานวน 2 คน ต่อ 1 ห้อง  
ซึ่งห้องพักไม่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่มาก แต่อาศัยการออกแบบที่ดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถเก็บ
พับได้เมื่อไม่ใช้งาน เช่น โต๊ะ เตียงนอน ช้ันเก็บของ เป็นต้น โดยในระยะแรกอาจจัดทําเป็นห้องตัวอย่างไว้
จํานวนหน่ึง แล้วสํารวจว่ามีนักศึกษาสนใจเข้าพักมากน้อยเพียงใด  
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 14.  ด้านการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่อง “ความเป็นสากล” 
อาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษาอ่านตําราที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่นักศึกษาไม่เก่ง
ด้านการใช้ภาษาไทย อาจารย์ควรจัดเวลาให้นักศึกษาได้เขียนเรียงความ และการย่อความ 
 15.  พันธกิจในด้านการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร               
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์และทิศทางในการให้บริการด้านวิชาการท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 
 
 
 
:7j' 

จุดเด่น 
 

 
 
 

อธิการบดีได้นําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และมีผล
การดําเนินงาน ดังน้ี 

1.  แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
แนวทางที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  
1)  เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างความจําเป็นพ้ืนฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม

ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
2)  เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ 

รวมถึงกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

3)  พัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงามในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

4)  เร่งรัดการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ  
5)  เสริมสร้างพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคม

มหาวิทยาลัย  
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตให้เป็น คนดีและคนเก่ง 
1)  การสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี 
2)  การสอนให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1)  จัดต้ังสภาวิจัยเพ่ือรวมกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย   
2)  จัดต้ังศูนย์วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ   
3)  จัดทําข้อเสนอการวิจัยเก่ียวกับท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใน

เขตภาคใต้  
4)  จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ   
5)  จัดประกวดวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

การดําเนินงานของรักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) 
ตามวิสัยทัศน์  นโยบาย  และแนวทางการบริหาร
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6)  ส่งเสริมการจัดทําวารสารวิชาการของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  

7)  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

1)  ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความต้องการของสังคม 

2)  ปฏิรูประบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและการมีทักษะการปฏิบัติโดยเฉพาะการ
สอนให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  

3)  ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการ
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4)  ปฏิรูปการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตเป็นสําคัญ   
5)  ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา 
6)  ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน  
7)  ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  
8)  ส่งเสริมขีดความสามารถของนักศึกษาในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT)  
9)  สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคน

จะต้องได้เรียนมหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่มีทุนทรัพย์ 
10)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ  
11)  ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติทั้งการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะในอาเซียน ในเอเชีย และทั่วโลกรวมท้ังโครงการ 
International Summer Camp 

12)  ส่งเสริมกิจกรรมขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
ทั้งทางวิชาการและทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทะนุบํารุงและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
1)  จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ 
2)  ส่งเสริมและพัฒนานาฏศิลป์ของภาคใต้ 
3)  จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นด้วยแมกไม้ 
2)  อนุรักษ์พลังงาน  โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์

พลังงาน 
3)  จัดการของเสียและขยะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ 

รีไซเคิล โดยเฉพาะการนําเศษใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเพ่ือบํารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 
4)  จัดการนํ้าให้มีประโยชน์สูงสุด  
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5)  จัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและจัดที่จอด
รถให้เป็นระเบียบ 

6)  ให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็น World Class University 

1)  Quality Faculty จะต้องมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่ 10 ข้อ 1 

2)  Excellence in Research ต้องมีความเป็นเลิศในการวิจัย ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

3)  Quality Teaching ต้องมีการสอนที่มีคุณภาพ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
4)  High Level of Financial Support From Government and 

Philanthropy ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 9 
5)  Selectivity of Admission ต้องมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 3 
6)  Academic Freedom for Faculty ต้องมีเสรีภาพทางวิชาการสําหรับ

นักวิชาการ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 11 ข้อ 6 
7)  Excellent Faclities ต้องมีความเป็นเลิศในสิ่งอํานวยความสะดวกทาง

การศึกษา ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 3 
8)  Significant Number of International Student ต้องมีนักศึกษานานาชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การวางรากฐานในการสร้างเมืองมหาวิทยาลัย 

1)  เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย 

2)  ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมือง
มหาวิทยาลัย 

3)  ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการค้า 
รอบมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย 

แนวทางที่ 3  แนวทางการจัดหาทุนหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การจัดหาทุนหรือทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1)  การจัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล     

2)  พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา ในการลงทุน
การผลิตนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน 

3)  แสวงหาทุนวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ   
4)  แสวงหารายได้จากลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
5)  การบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์การที่สนับสนุนการศึกษา 
6)  จัดทําโครงการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
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แนวทางที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1)  พัฒนานักวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
1.1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย 
1.2)  ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 
1.3)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.4)  ปรับปรุงกลไกการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  

โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน 
2)  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง 

2.1)  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาต่อตามความต้องการของ
หน่วยงาน 

2.2)  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการอบรมทั้งสายบริหาร และ
สายปฏิบัติการ 

2.3)  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2)  ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความรวดเร็ว  โดยเฉพาะการใช้งบลงทุนต้องบรรลุเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 เพ่ือไม่ให้มีงบคงค้างตาม
นโยบายของรัฐบาล 

3)  พัฒนากลไกการส่งเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยผลการประกันคุณภาพต้องอยู่ในอันดับนําของประเทศ 

4)  ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมรัฐ 

5)  ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่ ทั้งในการคัดสรร (Recuritment)  การพัฒนา (Development)  และการ
รักษาบุคลากร (Retention) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้า  มีความ
มั่นคง  และมีความสุขในการทํางานเพ่ืออุทิศตนให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

6)  ส่งเสริมสํานักวิชาและนักวิชาการให้มีความเป็นอิสระและเป็นผู้นําในทาง
วิชาการ  โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสํานักวิชา 
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7)  ปรับปรุงตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง  โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวช้ีวัดในการ 
วัดความสําเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

8)  ปรับปรุงยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประชากรของประเทศ 

9)  ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้เป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันกาล และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

10)  เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

11)  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้
เข้มแข็งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  โดยเฉพาะโครงการสหกิจศึกษา 

12)  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของ
มหาวิทยาลัยทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

13)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการทําวิจัยเก่ียวกับการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องเข้ามาดูแลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

14)  ส่งเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษาและคณาจารย์ตามนโยบาย 
Residential University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมสุขภาพการอยู่อาศัย 

15)  ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการกํากับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

16)  ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคาร สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล 

17)  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็น
กลไกสําคัญในการเสริมสร้างพลังความสามัคคีขององค์กรเพื่อขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงในยุคของการเปลี่ยน
ผ่านให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

2.  ผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 
แนวทางที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  
1)  ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยปรับกะการทํางานใหม่  เพ่ิม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ตรวจสอบและติดต้ังกล้อง CCTV พร้อมปรับผังการติดต้ังให้เหมาะสมกับจุด/
พ้ืนที่เสี่ยง 

2)  ความก้าวหน้าของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1 
2.1)  สํารวจสภาพทั่วไปของอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ  และอนุมัติ

งบประมาณสําหรับปรับปรุงสถานที่เพ่ิมเติม  
2.2)  ได้ดําเนินการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์  โดยจัดซื้อครุภัณฑ์และ

วัสดุทางการแพทย์แล้วบางส่วน เป็นเงิน 929,000 บาท 
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2.3)  ทบทวนแผนการให้บริการ  และกําหนดแนวทางการให้บริการภายใต้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.4)  มอบหมายให้สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  ร่วมกับสํานักวิชาแพทยศาสตร์
ดําเนินการเตรียมการจัดหายาและเวชภัณฑ์สําหรับให้บริการ 

3)  ขุดลอกคลองรอบมหาวิทยาลัยและรอบโครงการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย   
ตัดแต่งก่ิงไม้เพ่ือให้มีความสวยงาม  รวมทั้งปลูกต้นไมเ้พ่ิมตามแนวถนนที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4)  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับเอกสารเชิงหลักการเพ่ือขอทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561 รวม 3 รอบ ขณะนี้อยู่ในช่วงนําข้อเสนอเข้าระบบ NRMS  

5)  ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ISSAA 2017  และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 เพ่ือเปิดรับบทคัดย่อ นําเสนอในสัปดาห์ที่จะมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยครบ 25 ปี 

6)  ดําเนินการให้วารสารวิชาการของแต่ละสาขาวิชา จํานวน ๖ วารสาร ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

7)  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม โดยวางแผน
ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเพ่ือสรุปสังเคราะห์งานทั้งเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
8)  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 

ให้คําแนะนําในการทํารายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และจัดทําข้อกําหนด ขอบเขต
และรายละเอียด (TOR) ของแต่ละโครงการย่อย ตลอดจนออกแบบ ก่อสร้าง และดําเนินการ  โดยได้กําหนด
วัตถุประสงค์การดําเนินการของแต่ละโครงการย่อยไว้เสร็จแล้ว 

9)  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน  
แนวทางที่ 3  แนวทางการจัดหาทุนหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การจัดหาทุนหรือทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
10)  ได้ดําเนินการเพ่ือขยายฐานเงินงบประมาณจากรัฐบาลผ่านงบประมาณแผน

บูรณาการ  โดยจัดเตรียมการเขียนข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าก่อน
กําหนดส่ง 1 เดือนคร่ึง  ซึ่งได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับ
กลยุทธ์การเขียนโครงการ 

11)  ทํารายงานสํารวจค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสํานักวิชาเสนอต่อ
อธิการบดี  และแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรแยกตามสํานักวิชา 

12)  วิเคราะห์พ้ืนที่แผนผังรวมมหาวิทยาลัย และได้กําหนดพ้ืนที่สําหรับการ
บริหารทรัพย์สิน  

13)  จัดทําบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างหอพักใหม่ 
14)  จัดทําบทวิเคราะห์การจัดต้ังโรงแรมและนันทนาการ  เพ่ือเตรียมขออนุมัติ

โครงการจัดต้ังส่วนงานโรงแรมและนันทนาการ 



๑๐๐ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

15)  ได้ทําโครงการขอรับบริจาคเงินเพ่ือสร้างวิหารและพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัย  

16)  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และพิจารณาเลือกผลิตผลทางการเกษตร 
ที่เป็นอัตลักษณ์มาพัฒนาต่อในมหาวิทยาลัย  และได้พัฒนาภูมิทัศน์ฟาร์มมหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้น  

17)  กําหนดนโยบายในการแยกบัญชีกองทุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
หารายได้ โดยมอบหมายให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

แนวทางที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

18)  ทบทวนการควบรวมหน่วยงาน การเปลี่ยนช่ือหน่วยงานใหม่  การจัดต้ัง
หน่วยงานใหม่และยกระดับสถานะของโครงการมาจัดต้ังเป็นหน่วยงานที่ถูกต้อง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

19)  กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560  

20)  แต่งต้ังคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน   
21)  แต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง เสนอนโยบาย

และแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน  และกํากับติดตามการดําเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ตามนโยบายและแนวทางที่นําเสนอ   

22)  จัดโครงการโคแม่พันธ์ุและโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
โคของชาวบ้านที่ปล่อยเลี้ยงในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคของชาวบ้าน 

 

3.  ผลการดําเนินงาน หลังสิ้นปีงบประมาณ 2559 
แนวทางที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  
1)  ดําเนินการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายไอพี และได้ผู้ขาย

แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาซื้อขาย  
2)  อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม/หอพักนักศึกษา 
3)  เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ แล้ว   

โดยเปิดรับสมัครบุคลากรด้วยการรับโอนย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
4)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนระบบการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน และกําหนดให้หน่วยงานจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 

5)  ปรับแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  ได้แก่  
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  การกําหนดหลักเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ   



๑๐๑ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

6)  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) กลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  โครงการ/แผนงาน 1 ปี (พ.ศ. 2561) และจัดประชุม
เพ่ือพิจารณากรอบการดําเนินงานและปฏิทินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังได้จัด
กิจกรรมหลายกิจกรรมเพ่ือระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมและกําหนดยุทธศาสตร์ทั้งหมดเป็น 8 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดทางยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ 

7)  ปรับปรุงรูปแบบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เป็น 2 ประเภท คือ แผน
บริหารความเสี่ยงทั่วไป  และแผนฉุกเฉินเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์ที่เร่งด่วน หรือเหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติที่
ต้องการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ซึ่งได้เร่งรัดให้ดําเนินการเสร็จแล้ว 4 แผน ได้แก่ แผนป้องกันอุทกภัยและ
วาตภัย  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  แผนบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ก่อ
การร้ายหรือก่อความไม่สงบ  และแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งได้
ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินการและปฏิทินดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง สําหรับปี 2560-2562  
และปรับปรุงรูปแบบการวิเคราะห์ความเส่ียงจาก 5 ด้าน เป็น 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  ด้านการ
ดําเนินงาน (Operational Risk)  ด้านการเงิน (Financial Risk)  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 
 

 

 ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 แล้ว เห็นว่าเป็นรายงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานจริง              
ของมหาวิทยาลัย และเป็นรายงานท่ีมีประโยชน์สําหรับฝ่ายบริหารในการนําไปพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง       
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้นในอนาคต  รวมถึงเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 
 ฝ่ายบริหารขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตลอดจนบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํารายงานในครั้งน้ี  ทั้งน้ี 
ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ จะเป็นกลไกที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 ความเห็นของฝ่ายบรหิารตอ่ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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รายละเอียดประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 6 รายละเอยีดผลการประเมินตามตวัชี้วดั โดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล 4 มิต ิ
 

1.  มิติการสนองตอบต่อผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการผลิต
บัณฑิต 
   1.1 นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบัณฑิต : ด้าน
คุณภาพของบัณฑิต  
   1.2 นักศึกษา : ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์  และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   1.3 อาจารย์  : ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ    
            เท่ากับ 3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.01  - 3.50 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.51  - 4.00 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.01  - 4.50 
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยมากกว่า  4.5๐ 

 
    1. ความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้งานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.33 มีรายละเอียดดังนี้  1) ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย  4.34  2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.32  
3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 4.38  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.37  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.21  ซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 
    2. ผลการแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20  
    3. ไม่มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของอาจารย์ เนื่องจากไม่มีตัวบ่งชี้นี้ในระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
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2. ความเชื่อมั่นของนักเรียนต่อการมาศึกษาที่ มวล. 
    2.1 จํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน มวล. 
ในระบบโควตาที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
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 
 

 
จํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,527 คน และ 

ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,543 คน ดังนั้นจํานวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ใน มวล. ในระบบโควตาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการการศึกษา) 
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๑๐๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

    2.2 จํานวนนักเรียนที่สมัครและเลือก มวล. ในระบบ 
admission (ในปีการศึกษา 2559)  ไม่เกิน 2 อันดับแรก 
โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ระดับ 2  ร้อยละ ๑๐.๐๑ - ๒๐.๐๐ 
ระดับ 3  ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐ 
ระดับ 4  ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐ 
ระดับ 5  มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐ 

     จํานวนนักเ รียนประเภท  Admiss ion เ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 389 คน  
โดยมีจํานวนนักเรียนที่เลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอันดับ 1 และ 2 จํานวน  
229 คน คิดเป็นร้อยละ 58.87 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการการศึกษา)       
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3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
    หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีระดับคุณภาพน้อยกว่า 2.00 
ระดับ 2  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 2.00 – 2.99 
ระดับ 3  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3.00 – 3.99 
ระดับ 4  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 4.00 – 4.99 
ระดับ 5  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 5.00 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ตวับ่งชี้ที่ 5 

    ในปีงบประมาณ 2559  มีจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  381 คน   ซึ่งมีผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 121 บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 1.00)  ฐานข้อมูล TCI  
27 บทความ  (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 0.25)   งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 57 บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 1.00)  และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ 
การเผยแพร่ในระดับชาติ 476 บทความ (ค่าน้ําหนักคุณภาพ 0.25)  
     จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ตามน้ําหนักคุณภาพทั้งหมด คิดเป็น 
ร้อยละ 79.72   คิดเป็นระดับคุณภาพเท่ากับ  5.00 
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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4. จํานวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณที่ประเมินฯ           
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีจํานวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ  2 ชิ้นงาน           
ระดับ 2  มีจํานวน  3 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 3  มีจํานวน  4 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 4  มีจํานวน  5 ชิ้นงาน                                  
ระดับ 5  มีจํานวนมากกว่า ๕ ชิน้งาน 

    ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด 
อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 ชิ้นงาน  ได้แก่   
          1) สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata   
          2) เทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาใน 
การผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ  
          3) กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา  
          4) ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนต่ํา 
          5) กรรมวิธีการแยกเฮมิเซลลูโลสจากเศษเหลือทะลายปาล์มด้วยด่างอัลคาไลน์
เพอร์ออกไซด์ที่มีการเติมแมกนีเซียมซัลเฟต 

5 2 2 



๑๐๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

          6 )  ชุ ด หั วฉี ดและป้ อน เส้ นพลาส ติกของ เค รื่ อ ง พิม พ์  มิ ติพ ร้อมระบบ 
ตรวจจับ 3 ความผิดพลาดของเส้นพลาสติก 
          7) เครื่องยิงลูกเทนนิส 
          8) แผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว 
          9) สูตรและกรรมวิธีการผลิดปืนยางสําหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ 
(ผู้ให้ข้อมูล : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้) 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีระดับคะแนนน้อยกว่า 2.00 
ระดับ 2  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 – 2.99 
ระดับ 3  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 3.00 – 3.99 
ระดับ 4  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 4.00 – 4.99 
ระดับ 5  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.00 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ตวับ่งชี้ที่ 6 

    ปีงบประมาณ 2559 มีอาจารย์ประจําและนักวิจัย จํานวน 381  คน มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น  51 ชิ้นงาน  ดังนั้นงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา เท่ากับร้อยละ 13.39 
ระดับคะแนน 3.35  
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัย และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้) 
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6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการทาง
วิชาการ  
    6.1 งานอบรม  สัมมนา 
    6.2 งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
    6.3 งานบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
    6.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ 
            เท่ากับ  3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.50 

      ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการวิชาการ เท่ากับร้อยละ 90.71 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) 

1)  งานอบรม สัมมนา  
2)  งานวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 90.42 
3)  งานให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 90.89 
4)  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 90.81 

(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการวิชาการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ) 
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๑๐๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า หรือ 
            เท่ากับ  3.00 (น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ระดับ 2  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.0๑  - 3.๕๐ 
ระดับ 3  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  3.5๑  - ๔.๐๐ 
ระดับ 4  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย  4.0๑  - 4.๕๐  
ระดับ 5  ผลการสํารวจมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.50  

   ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่องานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ 
ร้อยละ 92.32 (ค่าเฉลี่ย 4.62) 
(ผู้ให้ข้อมูล : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์) 
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๑๐๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

2.  มิติกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต  
    1.1 การบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  มีคะแนนการประเมิน 0.00 – 1.50 
            การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ระดับ 2  มีคะแนนการประเมิน 1.51 – 2.50 
            การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
ระดับ 3  มีคะแนนการประเมิน 2.51 – 3.50 
            การดําเนินงานระดับพอใช้ 
ระดับ 4  มีคะแนนการประเมิน 3.51 – 4.50 
            การดําเนินงานระดับดี 
ระดับ 5  มีคะแนนการประเมิน 4.51 – 5.00 
            การดําเนินงานระดับดีมาก 
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ประเมินของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

       ในปี การศึ กษา  2558  มหาวิทยาลั ยกํ าหนดให้ มี การประเมิ นหลั กสู ตร 
เมื่อวันที่ 2-24 สิงหาคม 2559 ผลการประเมินทั้ง 63 หลักสูตร  มีคะแนนเฉลี่ย 3.17  
มีหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. 
กําหนด ได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (4) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ (5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการด้านบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
     1. มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตร  โดย
สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และได้
ดําเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้  ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่
เปิดสอนทั้งหมดจํานวน 63 หลักสูตร  จําแนกเป็นปริญญาตรี 35 หลักสูตร  และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) นอกจากนี้ ในจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
      2. ในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรทั้งในกระบวนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกดังนี้  
(1) มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทําหน้าที่กํากับควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  
คณะกรรมการประจําสํ านัก วิชา   คณะกรรมการ วิชาการ  สภาวิชาการ  และ 
สภามหาวิทยาลัย  (2) มีระบบกํากับหลักสูตรให้มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และ (3) มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร   
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
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๑๐๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

    1.2 การจัดการเรียนการสอน  
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
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ทั้งในและ
นอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน  หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
ก า ร จั ดการเรี ยนการสอนและ สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ 
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5      
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร  เริ่มตั้งแต่การกําหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active  Learning  มีการจัดทําคู่มือ/ 
แนวปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรูปแบบต่าง ๆ  
มีการแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อกําหนดแผนงาน งบประมาณ และ 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ  
     2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเมื่อมีการเปิดสอน  มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
จัดทํา “รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3” โดยบันทึกผ่านระบบบริหารหลักสูตร 
เป็นประจําในทุกภาคการศึกษา และในบางรายวิชาที่ไม่ได้บันทึก มคอ.3 ผ่านระบบ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดทํา มคอ.3 ในรูปแบบเอกสาร 
     3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัยผ่านกระบวนการสอน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกหลักสูตร  นอกจากนี้ได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก และอาจารย์พิเศษเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน 
     4. มีการจัดสรรทุนวิจัยที่ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทําวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน 
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  
อันจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
ในชั้นเรียนทั้งสิ้น 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,800 บาท  จัดให้มีช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning : 
Challenge and Innovations” จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
ในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุกผ่านวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ 

4 
 

(2) 1.6 



๑๐๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

Journal of Learning Innovations Walailak University 
     5. มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํา
ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ในทุกภาคการศึกษา  ทั้งนี้ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20  แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายวิชาพบว่า มีบางรายวิชาที่มี 
ผลการแสดงความคิดเห็นต่ํากว่า 3.51 อย่างไรก็ตามทุกรายวิชาได้นําผลการประเมิน
รายวิชานําไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

1.3 สหกิจศึกษา (มวล. 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการในข้อ 1 
ระดับ 2 มีการดําเนินการในข้อ 1 และข้อ 2  
ระดับ 3 มีการดําเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ระดับ 4 มีการดําเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3   
           และข้อ 4 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ ครบทุกข้อ 
เกณฑ์    
1. มีระเบียบ คู่มือ คณะกรรมการ และแหล่งปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
2. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา
และจัดให้มีการนําส่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ให้กับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจ 
3. มีการดําเนินงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดหา
สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ตรงกับทุกสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยจัดทําคู่มือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,500 เล่ม เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสหกิจ ฯ 
จัดทําแฟ้มนิเทศงานสหกิจศึกษา จํานวน 1,500 แฟ้ม จัดทําแผ่นพับแนะนําระบบสหกิจ
ศึกษาจํานวน 1,000 ฉบับ  
    2. ศูนย์สหกิจศึกษาจัดสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาก่อนปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา สําหรับปีการศึกษา  2558  มีนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1,301  คน ผ่านการประเมิน จํานวน 1,292 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.30 ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับการประเมินไม่ผ่าน เกิดจากการขาดเรียน
และไม่ส่งงาน  อีกทั้งได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมเสริมเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาก่อน
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จํานวน 14 ครั้ง และได้เข้าพบสถานประกอบการ 
จํานวน 49 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน 
สหกิจศึกษาในหลักสูตรที่จําเป็น   
    3. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดําเนินการจัดหาตําแหน่งงานสหกิจศึกษาที่
สอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยทุกตําแหน่งงานต้องผ่านการรับรอง 
คุณภาพงานจากสํานักวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศให้นักศึกษาสมัครงาน 
โดยในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 1,486 คน ในสถานประกอบการ 
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๑๐๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

และจัดหาสถานประกอบการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อให้มีจํานวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการให้เลือก
ได้หลากหลายและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
4 .  มี การประ เ มินการป ฏิบั ติ สหกิ จศึ กษา  ทั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และโดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ  
ทั้งนี้ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งก่อนและหลัง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการนําเสนอการปรับปรุง
แต่ละปี ต่อผู้บริหารของมวล. และต่อสถานประกอบการที่
ร่วมโครงการ 

1,036 แห่ง  โดยในจํานวนนี้เป็นนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  24 คน  
ในสถานประกอบการ 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ 
 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  กําหนดให้มีการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ 1) อาจารย์นิเทศประเมิน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 2) สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และ 3) นักศึกษาประเมิน
ตนเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2558 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล  
    5. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นําข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปีมาสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง   
          ทั้งนี้ในปี 2559 มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดสหกิจศึกษาได้รับรางวัล
ระดับชาติ ได้แก่ รางวัลระดับชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน 
ด้านสังคมศาสตร์   มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประเภท
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รางวัลระดับชาติ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการดีเด่น 
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

1.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 1.5) 
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 
เกณฑ์  
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและ
การจัดกิจกรรม 
๒ .  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนิน

    1. จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา 
สามารถทํากิจกรรมตามความสนใจได้สําเร็จตามเป้าหมาย  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมในด้านต่าง ๆ
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง    ทั้งนี้ส่วนกิจการนักศึกษาจะมุ้งเน้นให้องค์การ
บริหารองค์การนักศึกษา  ชมรม สํานักวิชาและกลุ่มกิจกรรม มีบทบาทหลักในการวางแผนและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการทุกขั้นตอน   
    2. ส่วนกิจการนักศึกษามีการดําเนินกิจกรรมในด้านต่าง  ๆดังนี้ 
       1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน  จัดให้มีการกําหนด
เป้าหมายของโครงการต้องตอบสนองการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ 
       2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬาสีภายใน  โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช  โครงการกีฬาระดับสํานักวิชา เป็นต้น 
     3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนา
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๑๐๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๐๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
       - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
กําหนดโดยสถาบัน 
       - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 
         สิ่งแวดล้อม 
       - กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 
 

ชุมชน  โครงการปลูกป่าชายเลน  โครงการซ่อมหอรอน้อง เปน็ต้น 
        4) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  ค่ายหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต  
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการตามแนวพระราชดําริ  ค่ายศึกษาเรียนรู้แนวทางส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 
        5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการพิธีไหว้ครู  โครงการดนตรี 
ต้านภัยยาเสพติด  การเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
เป็นต้น 
       3. ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
      4. มีแนวปฏิบัติให้การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม จะต้องจัดทํารายงานสรุปประเมินผล 
การดําเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ โดยในรายงานจะมีหัวข้อให้รายงานผลสําเร็จของโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด  และให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในครั้งต่อไป และโครงการที่
ดําเนินการต่อเนื่องทุกปี  ต้องระบุแนวทางการปรับปรุง  แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมที่
ผ่านมาในแบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการด้วย 
      5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6 โครงการ 
      6. มีการปรับปรุงแผนงานเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการรายงานผล
ต่อผู้บริหารผ่านที่ประชุมหน่วยงานเป็นระยะ เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การนับชั่วโมงเรียนรู ้
ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและเป็นธรรมกับนักศึกษายิ่งขึ้น เป็นต้น 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ และส่วนกิจการนักศึกษา) 

2. ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ  
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ 3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

     มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านกลไก 
การบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งทุกสํานักวิชาให้ความสําคัญและ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัย ดังนี้ 
     ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การพัฒนาวารสารวิชาการด้วยระบบ  
Open Journal Systems (OJS)  2) การวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร WJST  
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๑๑๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ  
เกณฑ์   
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
     - กิ จกรรม วิชาการ ที่ส่ ง เส ริมงาน วิจั ยห รืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
๓. จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
4 .  จัดสรรงบประมาณเ พื่อสนับสนุนการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   

ด้วยวิธี Scientometric  3) เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
4) เทคนิคการสืบค้นการอ้างอิงวารสารในฐานข้อมูล ISI 5) ระบบทะเบียนงานวิจัย  
6) ระบบการประชาสัมพันธ์งานประชุมด้วยเว็บไซต์ Web Tool  7) ระบบการจัดการ
บทความด้วย Easy Chair 8) ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการรับชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ 9) ระบบการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนด้วย
โปรแกรมควบคุมใบเสร็จ-ทั่วไป 10) ระบบการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ด้วย 
Google From 
      ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ได้แก่ จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 หัวข้อ Research for  
Well-Being 
      ๓ . จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
โดยจัดสรรทุนภายในจํานวน 118 โครงการ งบประมาณรวม 9,103,926 บาท 
      4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้  
1) สนับสนุนรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 97 บทความ งบประมาณ
รวม  910,000 บาท   และบทความวิจัยตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
14 บทความ  งบประมาณรวม 70,000 บาท  2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย 25 บทความ งบประมาณรวม 362,407.21 บาท  3) สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการภายในประเทศ จํานวน 
960,641.04 บาท จํานวน 97 ครั้ง โดยใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยจํานวน 
860,641.04 บาท และงบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา จํานวน 
100,000 บาท  4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ในต่างประเทศ จํานวน 1,097,392.30 บาท 5) จัดทําวารสาร Walailak Jourmal of 
Science and Technology เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับสากล  
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจน



๑๑๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมอบรางวัล 
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย จํานวน 5 รางวัล เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 
     6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยในการรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน 
ได้ร่วมกับนักวิจัยและโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อระบุ 
การจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสัญญา 
รับทุนวิจัย  โดยกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีการนําผลผลิตที่ได้ระหว่างหรือหลังการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ให้จัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty Fee)  เพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ของนักวิจัย 
และผลงานวิจัย 
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

3. ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม      
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ  
เกณฑ์  
๑. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างสํานักวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

   1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการบริการโดยการหารือ
ร่วมกันระหว่างแกนนําของชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ และสํานักวิชาต่าง ๆ ที่มีความ
สนใจ  โดยได้พิจารณาสภาพปัญหา ความต้องการบริการวิชาการ ประโยชน์ที่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมจะได้รับ  โดยจะพิจารณาความพร้อมของชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายที่จะร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ  และความพร้อมของอาจารย์จากสํานักวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ได้ชุมชนในตําบลท่าขึ้น ตําบลท่าศาลา ตําบลโมคลาน ในอําเภอท่าศาลา 
และชุมชนในตําบลบ้านตูล ในอําเภอชะอวด เป็นพื้นที่ปฏิบัติโครงการบริการทางวิชาการ
ตามแนวพันธกิจสังคม  
     2. มีการพบปะและตกลงร่วมกันระหว่างศูนย์บริการวิชาการ  สํานักวิชา และ
ผู้รับบริการและหรือแกนนําของชุมชน  ในการกําหนดแผนการจัดบริการทางวิชาการ  
ซึ่งดําเนินการในรูปโครงการและแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2559 
     ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง เช่น เภสัชกร 
ปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิเขต 11  สามารถนําความรู้และทักษะ
ไปใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ จนมีความเข้มแข็งและโดดเด่นสามารถเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้แก่เภสัชกรในพื้นที่  อีกทั้งได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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๑๑๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๔. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๕. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
6. ทุกสํานักวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
สํานักวิชา 

จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ ด้วยผลงานบทความวิชาการ และการนําเสนอผลงาน 
เป็นต้น 
     5. มหาวิทยาลัยได้ทําข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโมคลาน รวมทั้งสํานักวิชาต่าง ๆ ได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย เช่น สํานักวิชาเภสัชศาสตร์มีโครงการ
ความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพให้แก่เภสัชกร ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เป็นต้น  
     6. สํานักวิชาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย มีอาจารย์จากสํานักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมดําเนินการจํานวน 200 คน  
(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์บริการวิชาการ) 

4. ระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ = มีการดําเนินการ ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ = มีการดําเนินการ ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ = มีการดําเนินการ ๓ ข้อ หรือ 4 ข้อ 
ระดับ ๔ = มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ ๕ = มีการดําเนินการ 6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 
เกณฑ์  
๑ .  กําหนดผู้ รับผิดชอบในการทะนุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๒. จัดทําแผนด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผน  
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.ประเมินผลความสําเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

   1.  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน รวมทั้งในระดับ
สํานักวิชามีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีด้วย 
   2.  มีแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของหน่วยงานในระยะยาว และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานประจําปี โดยมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน  ซึ่งได้ดําเนินการ
ให้เกิดผลงานตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   
   3. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจําอาศรมวัฒนธรรมฯ 
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดําเนินงาน 
   4.  ในการดําเนินงานโครงการต่าง  ๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ไ ด้จัดทํา 
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมในเกือบทุกกิจกรรม  
   5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
    6. การดําเนินงานด้านการบูรณาการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย  
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๑๑๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

มีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด คือ การประสานงานกับสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาภาคใต้ :  
การรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์
สมุนไพร และจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลและสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 
(ผู้ให้ข้อมูล : อาศรมวัฒนธรรม) 
     

5. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16)   
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 
๒. ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ  
๓. ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   
๔. ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ 
๕. ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
เกณฑ์ 
๑ .  มีการกํ าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบั ติ งาน ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภา มวล.  
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
๔. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

    1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  คือ  “บัณฑิตมีความรู้ คู่ การปฏิบั ติ  อุตสาหะสู้ ง าน  
เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ได้กําหนดพันธกิจยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์   
     2. มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ภายใต้ระบบ 
การบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอน  
มีการจัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ มีคณาจารย์ของ
สํานักวิชาต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน และมีเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญในรูปแบบต่าง ๆ  2) การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีศูนย์สหกิจศึกษา ฯ 
รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน และมีกิจกรรม/โครงการ 
ที่ดําเนินการโดยส่วนกิจการนักศึกษา   และมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านดังกล่าวร่วมด้วย นอกจากนี้ยังได้ริเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะ 5 ด้านของนักศึกษา  ได้แก่ สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร์รับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
รับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบ
การทดสอบสมรรถนะด้านทักษะสากล  สํานักวิชาการจัดการรับผิดชอบการทดสอบ
สมรรถนะด้านการจัดการ  และส่วนกิจการนักศึกษารับผิดชอบการทดสอบสมรรถนะ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาแล้ว
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๑๑๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณธรรม จริยธรรม    
     3 .  มหาวิทยาลัยได้จั ดให้ มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประเด็น 
การให้บริการด้านต่าง ๆ  ที่จะสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ ดังนี้  1) มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 2) มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกสํานักวิชาที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์และ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ท  ด้ า น บ ริ ก า ร สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที่ จํ า เ ป็ น อื่ น   ๆ  
ด้ านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  มีการประเมินความพึ งพอใจ 
ในส่วนของการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผลการประเมินพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ในภาพรวม  โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ ด้าน
ห้องสมุดร้อยละ 3.68  ด้านห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 3.57 และด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 3.57   
     4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ที่กําหนด และเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  
ดังนี้ 1) มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและสัมผัสประสบการณ์
จริงในสถานประกอบการ โรงพยาบาล และชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ (Active  Learning) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถนําความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้  2) มีการจัด 
การเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trimester) 3) มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตร
ให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์  
4) มีการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  มีการจัดกิจกรรม
โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม  
     5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลทางวิชาการการ/วิชาชีพ รวมถึง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  เช่น  มีนักศึกษาได้รับ
รางวัลนําเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม รางวัลนําเสนอภาคบรรยายดีมาก  ในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สัตวศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย 
ในการแข่งขัน   R2M   การประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัยซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย 
“ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อแคมโพโลแบคเตอร์”  ได้รับรางวัล



๑๑๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ทีมชนะเลิศ ประจําพี้นที่ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  โครงการ WBS Got Talent 
(Marketing Plan Contest#8 by A.P. Honda)  รางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว  จาก
การส่งงานสารคดี เรื่อง "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต"  รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน
ทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ   รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคใต้ จากโครงงาน “การพัฒนาเครื่องมือและเกมสําหรับกายภาพบําบัดข้อเข่า” เป็นต้น 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 

6. การมีระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใน   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1  ดําเนินการได้  1 ข้อ  
ระดับ 2  ดําเนินการได้  2 ข้อ    
ระดับ 3  ดําเนินการได้  3 ข้อ    
ระดับ 4  ดําเนินการได้  4 ข้อ  
ระดับ 5  ดําเนินการครบทุกข้อ 
เกณฑ์ 
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายด้าน
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานภายใน 
2. มีคณะกรรมการ และหน่วยงานรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานและการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
3. มีระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ก่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้าใจในเรื่องความ
เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทุกระดับ 
(ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน) 

    1. สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติและนโยบายด้านการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
มหา วิทยาลัยจัด ทํา ขึ้น  โดยใช้คู่ มือบ ริหารความเสี่ ยง เป็นแนวทางมาตรฐาน 
ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
    2 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี คณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  
(Risk Management Oversight Committee : RMOC) ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อ 
ทําหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการให้แนวทาง ควบคุมกํากับดูแลระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งระบบ และมีการทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)  ทําหน้าที่
ในการบริหารงานระบบบริหารความเสี่ยงโดยมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ  
มีประธานเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี้ในการทํางานของ CRO จะมีหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Unit : RU) เป็นหน่วยงานระดับดําเนินการส่วนกลาง  ซึ่งในขณะนี้รับผิดชอบโดย 
งานบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนงาน  และในระดับหน่วยงานมีการแต่งตั้งหัวหน้า 
คณะเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Officer :  RO) เป็นตัวแทนใน
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานย่อย  โดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและ
สนับสนุนการทํางานของ CRO  
    3. ระบบบริหารความเสี่ยงเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม  โดยในปีงบประมาณ 2559  
มีกิจกรรมการประชุม CRO พบ RO ซึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง (CRO) 
พบปะหารือกับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (RO)  
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๑๑๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

4. มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการ
ตรวจสอบภายในอย่าง ต่อเนื่ อง  และครอบคลุมทุก
หน่วยงาน และมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบที่รัดกุม ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบป้องปรามการกระทําผิด 
และมีบทลงโทษผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีก
ทั้งยังมีการนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกหน่วยงาน 
    4. ตามระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดไว้ จะมีการระบุ 
ประเมินและทบทวนความเสี่ยงเป็นระยะ   โดยในกระบวนการจะมีกิจกรรมการประชุม
ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูล 
การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้วจะมีการนําเสนอ
ไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันและให้ความคิดเห็นต่อแผนนั้น   
    5. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Oversight 
Committee : RMOC) ได้มีการกํากับดูแลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ  
ทั้งในเชิงกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยในเชิงกระบวนการได้มี 
การกํากับดูแลกระบวนการการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งได้กําหนดไว้ ส่วนในเชิงกิจกรรมนั้นในระหว่างที่มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
ร่วมกับฝ่ายบริหาร  โดยได้มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนในแต่ละกรณี รวมถึง 
ได้มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินงานอย่างเป็นระยะ  
และได้มีการเร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและขยายเวลาการดําเนินการตามมาตรการที่
กําหนดไว้เป็นระยะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  2559   ทั้งนี้ได้จัดทํารายงานการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง 7 กรณี ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงฯ 
เห็นว่าได้บริหารความเสี่ยงดีแล้วและขอให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน) 

7. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย   
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. มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีนโยบายการวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษาและช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย  มีระบบและบริการสารสนเทศ 
ที่ดําเนินการเสร็จแล้ว จํานวน 10 ระบบ  อยู่ระหว่างดําเนินการ 8 ระบบ 
    2. มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยโดย
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
พันธกิจด้านที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ  เช่น  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
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๑๑๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. มีนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของนักศึกษา  และช่วยให้
ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการให้บริการด้านสารสนเทศตามนโยบายและ
แนวทางที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ มวล. 
3. มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอสําหรับระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของ มวล. อีกทั้งมีระบบการ
แก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางสารสนเทศที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 
5. มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลประชาชน   เป็นต้น 
พันธกิจด้านที่ 2 ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้
ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ ได้แก่ ระบบรายงานผลการดําเนินการ  ในด้านการบริการการศึกษาและ
งานวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และต้นแบบระบบต้นทุนสํานักวิชา 
พันธกิจด้านที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ GIS เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ โปรแกรมสํารวจความคิดเห็น WU Book Fair ระบบแผนที่ 
นําทางมหาวิทยาลัย 
พันธกิจด้านที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ระบบงานทะเบียนศิลปะ
และวัฒนธรรมส่วนบุคคล เว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
    3. มีอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเพียงพอ สําหรับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมวลของมหาวิทยาลัย โดยได้วางแผน
ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 0.91 และมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นักศึกษา ในอัตราส่วน 1 : 6.62 รวมถึงวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
เชื่อมต่อได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีระบบการซ่อมบํารุง ซึ่งได้พัฒนาระบบ 
e-Services on mobile และการบริการ Call Center  เพื่อสนับสนุนการทํางานของ 
นายช่างเทคนิคศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด  
    4. จัดอบรม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ระบบภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2559 ได้จัดอบรมรวม 13 ครั้ง 
    5 .  ในการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการดําเนินการสํารองระบบและข้อมูลระบบสารสนเทศไว้ 
เป็นประจําทุกเดือน  โดยมีการประกาศระเบียบการสํารองข้อมูลระบบต่าง ๆ ตลอดจน
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ได้มีการวางแผนให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานออนไลน์ควบคุมการสํารองข้อมูลของ 
ระบบเครื่องแม่ข่าย  การจัดตั้งเครื่องแม่ข่ายสํารองข้อมูลแห่งที่ 2 



๑๑๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
 
 
3.  มิติการเรียนรู้และพัฒนา 
  

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
๑.๑ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF 
(มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7) ต่อรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20.๐๐ 
ระดับ ๒  ร้อยละ 20.01 - 4๐.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ 4๐.๐๑ - 60.๐๐ 
ระดับ ๔  ร้อยละ 60.๐๑ - 8๐.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ 8๐.๐๐ 
 
 
 
 
๑ .๒  ร้ อ ยละของ ร าย วิ ช า ระ ดับป ริญญาต รี ที่ เ น้ น  
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต่อรายวิชาทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ร้อยละ 10 - 19 
ระดับ ๒  ร้อยละ 20 - 39 
ระดับ ๓  ร้อยละ 40 - 59 
ระดับ ๔  ร้อยละ 60 - 79 

 
      ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรที่เปิดสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จํานวน 63 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 35 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 หลักสูตร โดย 
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF ทั้งหมด โดยมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5-6) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยในการจัดทํา มคอ. 3-7  
ของรายวิชาต่าง ๆ ได้มีการจัดทําระบบบริหารหลักสูตร (ระบบ TQF) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอน และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูล มคอ.3-7 ในระบบ
ดังกล่าวได้ ส่วนรายวิชาบางส่วนที่ไม่ได้บันทึกผ่านระบบ ได้มีการจัดทํา มคอ.3-7  
ในรูปแบบเอกสารโดยมีรูปแบบเป็นไปตามกรอบ TQF 
 
        การจั ดการ เ รี ยนการสอน ที่ เน้ นผู้ เ รี ยน เป็ นสํ าคัญ เป็ นสิ่ ง ที่ มหา วิทยา ลัย 
ให้ความสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่จะให้ 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
มากขึ้น  ให้ผู้ เ รียนได้เ รียนรู้ ด้วยตนเอง  ซึ่ง รูปแบบ/ วิ ธีการเ รียนการสอนที่ใช้อ ยู่ 
มีหลากหลาย อาทิ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนการสอนภาคสนาม การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
การ เรี ยนการสอนโดยใช้ ชุ มชนเป็นฐาน  เป็น ต้น  ทั้ งนี้ ในปี การศึกษา  2558  
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๑๑๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๑๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ ๕  ร้อยละ 80 – 1๐0 
 

มีจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จํานวน 465 รายวิชา  
จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน 1,380 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 33.70 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

๒. การพัฒนาอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ 
 ๒.๑ อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ต่ํากว่าร้อยละ 16.00  
ระดับ ๒  ร้อยละ 16.00 - 23.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 24.00 – 31.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 32.00 – 39.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 40.๐๐  
 
๒.๒ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ (สกอ. 1.3)      
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  ต่ํากว่าร้อยละ 24.00  
ระดับ ๒  ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 3๕.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 36.00 – 47.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 48.00 – 59.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 60.๐๐  
       
 ๒.3 ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไป ศึกษา/อบรม/
ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด        
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐  
ระดับ ๒  ร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๖๕.๐๐ 
ระดับ ๓  ร้อยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐  

 
      ในปีงบประมาณ 2559   มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 
238 คน จากอาจารย์ประจําทั้งหมด 441 คน คิดเป็นร้อยละ 53.96 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
 
 
 
 
 
   มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการรวม 100 คน เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 78 คน  และรองศาสตราจารย์ 22 คน จากอาจารย์ประจํา 
ทั้งหมด 441 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
 
 
 
 
 

พนักงานสายปฏิบัติการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน จํานวน 433 คน   จากพนักงานทั้งหมด 537 คน คิดเป็นร้อยละ  80.63  
(ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยพัฒนาองค์กร) 
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๑๒๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ ๔  ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 
ระดับ ๕  มากกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐               
 
  ๒.4 จํานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑   0 ระบบงาน 
ระดับ ๒   ๑ - ๓  ระบบงาน 
ระดับ ๓   ๔ - ๖  ระบบงาน 
ระดับ ๔   ๗ - ๙  ระบบงาน 
ระดับ ๕   มากกว่า ๙ ระบบงาน 

 
 
    

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่  สํานักวิชาการจัดการ 2 ระบบ สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 ระบบ
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ 2 ระบบ ศูนย์บริการการศึกษา จํานวน 14 ระบบ  ศูนย์บรรณสาร ฯ 
จํานวน 7 ระบบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 8 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 ระบบ สถาบันวิจัย
และพัฒนา  10 ระบบ   ส่ วนการ เจ้ าหน้ า ที่  10 ระบบ  ส่ วนกิ จการนั กศึ กษา  
1 ระบบ  ส่วนการเงินและบัญชี 2 ระบบ  ส่วนอาคารและสถานที่ 1 ระบบ ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 1 ระบบ อาศรมวัฒนธรรมฯ  4 ระบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 8 ระบบ  
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ระบบ รวมทั้งสิ้น  จํานวน  81  ระบบ 
(ผู้ให้ข้อมูล : ทุกหน่วยงาน) 
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๓. การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒ บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓ บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔ บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕ บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑.  มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย 
๒.  มีการปรับตัวของหน่วยงานด้านการวิจัยให้เหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนไป 
๓.  มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม 
๔. มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
๕. มีงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า

       1. มหาวิทยาลัยได้ประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการทํางานวิจัย โดยการ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณหน่วยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยกําหนดให้มี 
การรายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน มีผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น 
ผู้พิจารณาความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในสัญญา
รับทุน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาทราบ
ทุก 6 เดือน   มีการนําเสนอผลสําเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
     2. หน่วยงานด้านการวิจัยได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยจะนําจุดแข็ง
ด้านงานวิจัย ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายองค์ความรู้จากสํานักวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นําด้านการวิจัยในระดับสากล 
ส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5 3 3 



๑๒๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ร้อยละ ๑๐ กับการวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนให้
งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์  สามารถต่อยอดนําไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการผลิตเชิงพาณิชย์ที่พึ่งพาตนเอง ลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ   
     3. มีการสนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุน เป็นผู้พิจารณาให้มีการขยายขอบเขตงานวิจัยตามความเหมาะสม โดยเริ่มสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภท 1 สํานักวิชา 1 ชุดโครงการ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้ 
สํานักวิชาสามารถเพิ่มผลผลิตด้านการวิจัยตามทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่สํานักวิชา
กําหนดร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ในสํานักวิชา  
มีสํานักวิชาที่ส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการสนับสนุน 3 สํานักวิชา  โดยโครงการมี  
2 ลักษณะ คือ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัย 
ที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และไม่เกิน 5 โครงการ 
     4.  ในปีงบประมาณ 2558  มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 227  โครงการ และใน
ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนโครงการวิจัย จํานวน 280  โครงการ หากเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.35   
     5. ในปีงบประมาณ 2558 มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 41.29 ล้านบาท   
และในปีงบประมาณ 2559  มีงบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 48.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  17.46 
(ผู้ให้ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

๔. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  น้อยกว่า ร้อยละ 12 
ระดับ ๒  ร้อยละ 12 – 17.99 
ระดับ ๓  ร้อยละ 18 – 23.99 
ระดับ ๔  ร้อยละ 24 – 29.99 
ระดับ ๕  ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ดังนี้ 
     1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  2 โครงการ 
     2. สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 1 โครงการ      
     3. สํานักวิชาการจัดการ 12 โครงการ  
     4. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  9 โครงการ 
     5. สํานักวิชาศิลปศาสตร์  4 โครงการ 
     6. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ 8  โครงการ 
     7. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์  4 โครงการ 
     8. สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  3 โครงการ 
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๑๒๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

       รวมโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ / หรือการ
วิจัย จํานวน 43 โครงการ  
(ผู้ให้ข้อมูล : สํานักวิชา) 

5 .  กา ร เ รี ยน รู้  กา ร พัฒนา  และกา รปรั บ ตั ว ขอ ง  
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้
ความสนใจ/ห่วงใย   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑  บรรลุผล ๑ ข้อ 
ระดับ ๒  บรรลุผล ๒ ข้อ 
ระดับ ๓  บรรลุผล ๓ ข้อ 
ระดับ ๔  บรรลุผล ๔ ข้อ 
ระดับ ๕  บรรลุผลทุกข้อ 
หมายเหตุ : เกณฑ์ (ข้อ) 
๑. มีการประมวลผลสําเร็จ/ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน
ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย ฯ สนใจ 
๒. มีการปรับปรุงแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่ 
สภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความสนใจอย่างเหมาะสม 
๓.  มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย ฯ สนใจ เพื่อ
การพัฒนา 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัย ฯ 
รับทราบอย่างสม่ําเสมอ และขอคําแนะนําเพิ่มเติม 
5. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานในประเด็นที่สภา
มหาวิทยาลัย ฯ ให้ความสนใจต่อประชาคมมหาวิทยาลัย 

     สภามหาวิทยาลัยฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้กําหนด
ประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 
11 ประเด็น โดยฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการในประเด็นต่าง ๆ  
     ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับตัวใน
ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสนใจ/ห่วงใย ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ ได้รับทราบในช่วง
กลางเดือนมีนาคม 2559 (เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เห็นชอบแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559) และได้นําไปจัดทําเป็นแผนงานเพื่อจะได้
ดําเนินงานให้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้   
     2. มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผน/วิธีการดําเนินงานในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ให้
ความสนใจ/ห่วงใย  เช่น การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ
แผนปฏิบั ติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  มวล .  การจัดการเ รียนการสอน  
ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสีเขียว  ความเป็นสากล  เป็นต้น   
     3. มหาวิทยาลัยได้นําประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ สนใจ/ห่วงใย เสนอต่อ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น สภาวิชาการ ที่ประชุมบริหาร คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะและส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  และเกิดผลดีต่อ 
การพัฒนาการดําเนินงานของ มวล. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
    4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะได้รายงานผลการดําเนินงานในทุกประเด็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งแรกของปี และ ณ สิ้นปีงบประมาณ ต่อไป  
    5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จะได้นํารายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ  
ทั้งรอบครึ่งแรก และรอบสิ้นปีที่สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบแล้ว ส่งให้ผู้บริหารทุกระดับ/
ทุกหน่วยงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(ผู้ให้ข้อมูล : สภามหาวิทยาลัย) 
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๑๒๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
4.  มิติการเงินและงบประมาณ 
    

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

1. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
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.  มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมงบผูกพัน) ต่อ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.  มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบผูกพัน) ต่อ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับประมาณการ 
3.   มีอัตราของงบประมาณที่ประหยัดได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 
ขึ้นไป 
4.   สามารถใช้เงินเหลื่อมปีงบประมาณทั้งหมด ได้ภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป         
5.   มีแผนการใช้งบลงทุน  และมีการ ใช้จ่ายจริงตามแผน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

  1. ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 1,467,677,100 บาท  หลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมีเงินสําหรับการใช้จริง 
จํ า น ว น  1 , 478, 887, 108.85 บ าท  มี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บป ร ะ ม าณแล้ ว ทั้ ง สิ้ น 
1,156,568,675.97  บาท และมีงบประมาณผูกพันรอการจ่าย 203,528,660.15 บาท  
ดังนั้นอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.97    
   2. ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 1,156,568,675.78  บาท  ดังนั้นอัตราการ
เบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 78.21    
   3. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณหลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมีเงินสําหรับการใช้จริง 
จํานวน 1,478,887,108.85 บาท มีการเบิกจ่ายต่องบประมาณทั้งหมด 
1,360,097,336.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.97  ดังนั้นมีงบประมาณที่ประหยัดได้ 
ร้อยละ 8.03 
   4. ไม่สามารถใช้เงินเหลื่อมปีงบประมาณทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรก  
     5.  ในปีงบประมาณ  2559  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบลงทุน  220,015,900 บาท  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบลงทุนทั้งหมดทุกรายการ  โดยส่วนพัสดุได้จัดทําแผน
จัดหาร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุน  มีการจ่ายจริงร้อยละ 88.98  มีภาระ
ผูกพันรอจ่าย ร้อยละ 1.65  อยู่ในกระบวนการจัดหาร้อยละ 3.63  และมีเงินเหลือจ่าย
จากการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 5.74 

(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน ส่วนพัสดุ และใช้รายงานจากระบบงบประมาณ MIS)      
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2. ความสามารถในการแสวงหารายได้  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1   ต่ํากว่าประมาณการ ร้อยละ 25.01 
ระดับ 2   ต่ํากว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 - 25.00 

    ปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณรายได้ และในระหว่าง
ปีงบประมาณมีการปรับเพิ่ม/ลด  รวมประมาณการรายได้จํานวน 1,490,012,800  
บาท มีรายได้จริงจํานวน 1,483,225,736.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.54 ของ 
ประมาณการรายได้ทั้งปี   

3 7 4.2 



๑๒๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ระดับที่ได้ 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 3   สูง/ต่ํากว่าประมาณการ ไม่เกินร้อยละ 5.00 
ระดับ 4   สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 5.01 - 20.00 
ระดับ 5   สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 20.01 ขึ้นไป 

 
 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน และใช้รายงานจากระบบงบประมาณ MIS)       

3. 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   

     ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 
17,104,908.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของงบดําเนินการทั้งหมด (งบดําเนินการ 
679,440,820 บาท)  
(ผู้ให้ข้อมูล : ใช้รายงานจากระบบงบประมาณ MIS)       
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 3 

4. 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 
ระดับ 5  งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ 
            งบดําเนินการมากกว่าร้อยละ ๒.๐0 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจํานวน 15,936,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของงบดําเนินการ  
(งบดําเนินการ 679,440,820 บาท) 
(ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนงาน)       
  

5 3 3 



๑๒๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ตารางที่ 7 
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1,108,362,719.22 921,013,544.31 83.10 120,634,004.62 10.88 1,041,647,548.93 93.98 66,715,170.29 6.02 

แผนงานจัดการศึกษา 486,247,608.00 459,424,660.52 94.48 6,300,956.26 1.30 465,725,616.78 95.78 20,521,991.22 4.22 
งานจดัการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
203,677,708.00 199,240,895.73 97.82 205,497.50 0.10 199,446,393.23 97.92 4,231,314.77 2.08 

งานจดัการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

123,281,800.00 113,736,570.09 92.25 2,992,008.96 2.43 116,728,579.05 94.68 6,553,220.95 5.32 

  งานจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

81,445,200.00 79,414,180.05 97.51 - - 79,414,180.05 97.51 2,031,019.95 2.49 

  โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิ่ม 

77,812,900.00 67,033,014.65 86.14 3,103,449.80 3.99 70,136,464.45 90.13 7,676,435.55 9.87 

โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิ่ม* 

30,000.00 - - - - - - 30,000.00 100.00 

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

511,070,261.25 385,123,462.01 75.35 94,129,190.55 18.42 479,252,652.56 93.77 31,817,608.69 6.23 

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 99,426,850.00 90,223,621.09 90.74 4,235,698.23 4.26 94,459,319.32 95.00 4,967,530.68 5.00 
  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา* 17,615,467.25 12,491,671.25 70.91 - - 12,491,671.25 70.91 5,123,796.00 29.09 
  งานบริหารจัดการกลาง 75,494,196.00 67,075,029.69 88.85 142,020.00 0.19 67,217,049.69 89.04 8,277,146.31 10.96 
  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

160,043,690.00 148,282,890.08 92.65 3,183,644.57 1.99 151,466,534.65 94.64 8,577,155.35 5.36 

  งานก่อสรา้ง ปรับปรุงและ 
ซ่อมบํารงุอาคาร 

157,268,715.00 66,483,269.90 42.27 86,183,827.75 54.80 152,667,097.65 97.07 4,601,617.35 2.93 

  งานก่อสรา้ง ปรับปรุงและ 
ซ่อมบํารงุอาคาร* 

179,343.00 - - 169,000.00 94.23 169,000.00 94.23 10,343.00 5.77 

  งานบริหารทรัพย์สิน 1,042,000.00 566,980.00 54.41 215,000.00 20.64 781,980.00 75.05 260,020.00 24.95 



๑๒๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
แผนงานกจิการนกัศึกษา 64,871,969.97 44,879,873.64 69.18 11,528,072.81 17.77 56,407,946.45 86.95 8,464,023.52 13.05 

  งานกิจการนักศึกษา 40,503,820.00 37,304,083.69 92.10 774,822.82 1.91 38,078,906.51 94.01 2,424,913.49 5.99 
  งานกิจการนักศึกษา* 2,835,049.97 448,434.60 15.82 - - 448,434.60 15.82 2,386,615.37 84.18 
  งานหอพัก 21,533,100.00 7,127,355.35 33.10 10,753,249.99 49.94 17,880,605.34 83.04 3,652,494.66 16.96 
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

2,364,800.00 2,111,874.24 89.30 - - 2,111,874.24 89.30 252,925.76 10.70 

  งานพัฒนาองค์กร 2,364,800.00 2,111,874.24 89.30 - - 2,111,874.24 89.30 252,925.76 10.70 
แผนงานสนบัสนนุการ
ดําเนินงานเชิงนโยบาย 

10,159,500.00 7,471,448.67 73.54 - - 7,471,448.67 73.54 2,688,051.33 26.46 

  งานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ 

10,145,000.00 7,457,834.07 73.51 - - 7,457,834.07 73.51 2,687,165.93 26.49 

  งานสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ* 

14,500.00 13,614.60 93.89 - - 13,614.60 93.89 885.40 6.11 

แผนงานสนบัสนนุการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

16,181,600.00 5,120,825.90 31.65 8,552,750.00 52.85 13,673,575.90 84.50 2,508,024.10 15.50 

   งานสนับสนุนโครงการ
ส่งเสรมิพัฒนา 

16,181,600.00 5,120,825.90 31.65 8,552,750.00 52.85 13,673,575.90 84.50 2,508,024.10 15.50 

แผนงานตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

12,153,900.00 12,053,682.20 99.18 - - 12,053,682.20 99.18 100,217.80 0.82 

  งานตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

12,153,900.00 12,053,682.20 99.18 - - 12,053,682.20 99.18 100,217.80 0.82 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5,313,080.00 4,827,717.13 90.86 123,035.00 2.32 4,950,752.13 93.18 362,327.87 6.82 

  งานทะนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5,313,080.00 4,827,717.13 90.86 123,035.00 2.32 4,950,752.13 93.18 362,327.87 6.82 

 
 
 

         



๑๒๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

138,906,846.70 109,613,484.06 78.91 4,250,551.35 3.06 113,864,034.41 81.97 25,042,811.29 18.03 

แผนงานวิจัยและพัฒนา 51,024,905.43 41,857,444.75 82.03 4,121,948.43 8.08 45,979,393.18 90.11 5,045,512.25 9.89 
งานวจิัย  พัฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
36,352,140.00 32,452,092.75 89.27 - - 32,452,092.75 89.27 3,900,047.25 10.73 

  งานวิจัย  พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี** 

10,835,625.43 6,110,370.46 56.39 4,121,948.43 38.04 10,232,318.89 94.43 603,306.54 5.57 
 

  งานอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 2,390,700.00 2,116,920.78 88.55 - - 2,116,920.78 88.55 273,779.22 11.45 
  งานสนับสนุนการวิจัย
วิทยาการสุขภาพ 

1,446,440.00 1,178,060.76 81.45 - - 1,178,060.76 81.45 268,379.24 18.55 

แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

80,953,541.27 63,747,741.21 78.75 128,602.92 0.15 63,876,344.13 78.90 17,077,197.14 21.10 

  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 10,765,200.00 9,529,709.58 88.52 - - 9,529,709.58 88.52 1,235,490.42 11.48 
  งานบริการวิชาการแก่
ชุมชน** 

70,188,341.27 54,218,031.63 77.25 128,602.92 0.18 54,346,634.55 77.43 15,841,706.72 22.57 

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

6,928,400.00 4,008,298.10 57.85 - - 4,008,298.10 57.85 2,920,101.90 42.15 

  งานสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพวจิัย 

1,900,000.00 857,665.15 45.14 - - 857,665.15 45.14 1,042,334.85 54.86 

  งานสนับสนุนการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กบัชุมชน 

5,028,400.00 3,150,632.95 62.66 - - 3,150,632.95 62.66 1,877,767.05 37.34 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

108,971,662.00 58,502,157.11 53.69 45,670,783.15 41.91 104,172,940.26 95.60 4,798,721.74 4.40 

แผนงานจัดการศึกษา 20,000,000.00 5,057,035.19 25.29 13,940,945.08 69.70 18,997,980.27 94.99 1,002,019.73 5.01 
  โครงการศูนย์การแพทย์ 20,000,000.00 5,057,035.19 25.29 13,940,945.08 69.70 18,997,980.27 94.99 1,002,019.73 5.01 
 
 
 
 

         



๑๒๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
แผนงานกจิการนกัศึกษา 1,629,900.00 794,441.50 48.74 833,670.00 51.15 1,628,111.50 99.89 1,788.50 0.11 
งานกจิการนักศึกษา 1,629,900.00 794,441.50 48.74 833,670.00 51.15 1,628,111.50 99.89 1,788.50 0.11 

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

83,052,800.00 49,187,875.17 59.22 30,896,168.07 37.21 80,084,043.24 96.43 2,968,756.76 3.57 

งานบรกิารสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

47,002,800.00 42,679,444.17 90.80 1,441,768.07 3.07 44,121,212.24 93.87 2,881,587.76 6.13 

งานก่อสรา้ง ปรับปรุงและ
ซ่อมบํารงุอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

36,000,000.00 6,465,600.00 17.96 29,454,400.00 81.82 35,920,000.00 99.78 80,000.00 0.22 

  งานบริหารทรัพย์สิน 50,000.00 42,831.00 85.66 - - 42,831.00 85.66 7,169.00 14.34 
แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

4,288,962.00 3,462,805.25 80.74 - - 3,462,805.25 80.74 826,156.75 19.26 

  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 2,793,100.00 1,966,943.25 70.42 - - 1,966,943.25 70.42 826,156.75 29.58 
  โครงการจัดตั้งบริการเทคนิค
การแพทย์ 

1,495,862.00 1,495,862.00 100.00 - - 1,495,862.00 100.00 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

34,391,057.93 23,779,413.69 69.15 692,574.99 2.01 24,471,988.68 71.16 9,919,069.25 28.84 

แผนงานสนบัสนนุ       
การจัดการศึกษา 

3,854,000.00 2,961,516.16 76.84 20,000.00 0.52 2,981,516.16 77.36 872,483.84 22.64 

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 2,724,000.00 2,383,742.00 87.51 20,000.00 0.73 2,403,742.00 88.24 320,258.00 11.76 
  งานบริหารจัดการกลาง 1,130,000.00 577,774.16 51.13 - - 577,774.16 51.13 552,225.84 48.87 
แผนงานกจิการนกัศึกษา 800,000.00 601,313.70 75.16 - - 601,313.70 75.16 198,686.30 24.84 
  งานกิจการนักศึกษา 800,000.00 601,313.70 75.16 - - 601,313.70 75.16 198,686.30 24.84 
แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

24,915,357.93 17,304,218.19 69.45 - - 17,304,218.19 69.45 7,611,139.74 30.55 

  งานพัฒนาบุคลากร 22,163,980.00 14,590,902.83 65.83 - - 14,590,902.83 65.83 7,573,077.17 34.17 
  งานพัฒนาบุคลากร* 2,751,377.93 2,713,315.36 98.62 - - 2,713,315.36 98.62 38,062.57 1.38 
แผนงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

3,421,700.00 2,004,942.99 58.59 531,674.99 15.54 2,536,617.98 74.13 
 

885,082.02 25.87 



๑๒๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๒๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
  งานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

3,421,700.00 2,004,942.99 58.59 531,674.99 15.54 2,536,617.98 74.13 885,082.02 25.87 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1,400,000.00 907,422.65 64.82 140,900.00 10.06 1,048,322.65 74.88 351,677.35 25.12 

  งานทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1,400,000.00 907,422.65 64.82 140,900.00 10.06 1,048,322.65 74.88 351,677.35 25.12 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

66,073,801.00 25,043,306.55 37.90 30,959,681.38 46.86 56,002,987.93 84.76 10,070,813.07 15.24 

แผนงานสนบัสนนุ           
การจัดการศึกษา 

64,973,801.00 24,507,103.20 37.72 30,959,681.38 47.65 55,466,784.58 85.37 9,507,016.42 14.63 

  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1,150,000.00 901,880.39 78.42 - - 901,880.39 78.42 248,119.61 21.58 
  งานบริหารจัดการกลาง 30,885,101.00 15,575,273.06 50.43 8,099,140.48 26.22 23,674,413.54 76.65 7,210,687.46 23.35 
  งานบริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

32,938,700.00 8,029,949.75 24.38 22,860,540.90 69.40 30,890,490.65 93.78 2,048,209.35 6.22 

แผนงานพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

1,100,000.00 536,203.35 48.75 - - 536,203.35 48.75 563,796.65 51.25 

  งานพัฒนาองค์กร 1,100,000.00 536,203.35 48.75 - - 536,203.35 48.75 563,796.65 51.25 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

22,181,022.00 18,616,770.25 83.93 1,321,064.66 5.96 19,937,834.91 89.89 2,243,187.09 10.11 

แผนงานด้านบริการที่มีรายรับ 22,181,022.00 18,616,770.25 83.93 1,321,064.66 5.96 19,937,834.91 89.89 2,243,187.09 10.11 
  งานเรือนวลัย 1,693,030.00 1,623,413.65 95.89 - - 1,623,413.65 95.89 69,616.35 4.11 
  งานศูนย์กฬีาและสุขภาพ 5,952,500.00 5,551,386.11 93.26 202,481.76 3.40 5,753,867.87 96.66 198,632.13 3.34 
  งานศูนย์กฬีาและสุขภาพ* 600,000.00 303,816.00 50.64 - - 303,816.00 50.64 296,184.00 49.36 
  งานฟารม์มหาวิทยาลัย 11,310,780.00 9,465,556.51 83.69 776,457.90 6.86 10,242,014.41 90.55 1,068,765.59 9.45 
  งานฟารม์มหาวิทยาลัย* 319,742.00 - - - - - - 319,742.00 100.00 
  งานอาศรมยาวลยัลักษณ ์ 1,625,240.00 1,071,031.29 65.90 342,125.00 21.05 1,413,156.29 86.95 212,083.71 13.05 
  งานพัฒนาคลินิกกายภาพบําบัด 679,730.00 601,566.69 88.50 - - 601,566.69 88.50 78,163.31 11.50 
รวมงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1,478,887,108.85 1,156,568,675.97 78.21 203,528,660.15 13.76 1,360,097,336.12 91.97 118,789,772.73 8.03 



๑๓๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ 

รายจ่าย 
คงเหลือ ร้อยละ 

หลังโอน จ่ายจริง ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ รวมใช้ไป ร้อยละ 
รวมงบประมาณเฉพาะ
มหาวิทยาลัยจัดสรร 

1,373,517,662.00 1,080,269,422.07 78.65 199,109,108.80 14.50 1,279,378,530.87 93.15 94,139,131.13 6.85 

รวมเงินงบประมาณรับเข้า
ระหว่างปี 

105,369,446.85 76,299,253.90 72.42 4,419,551.35 4.19 80,718,805.25 76.61 24,650,641.60 23.39 

 
(ข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559) 

หมายเหตุ  *  เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับระหว่างปี  
             ** เงินวิจัยและบริการวิชาการรับระหว่างปี  
หมายเหตุ  ค่าร้อยละ คํานวณจากจํานวนจริง 
 
คํานิยาม   จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และงบประมาณที่หน่วยงานขอกันไว้เพื่อใช้จ่าย 

 
 



๑๓๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 8  ผลการดําเนินงานตามแผน/ผลผลติ/ตัวชีว้ัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน  "มีความรู้คู่การ
ปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน" 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
1 .  ร้ อ ยละของบัณ ฑิต ระ ดับป ริญญาตรี ที่ ส อบ 
ใบประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรกในรอบ 1 ปีต่อจํานวน 
ผู้เข้าสอบทั้งหมด  

ร้อยละ 90 83.15 
 

92.39      ในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
จํานวน 4 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีผลการสอบดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มีผู้เข้าสอบจํานวน 57 คน สอบผ่าน 
ในครั้งแรก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 

2. หลักสูตรกายภาพบําบัด มีผู้เข้าสอบจํานวน 46 คน สอบผ่านใน 
ครั้งแรก 26 คน คิดเปน็ร้อยละ 56.52 

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีผู้ เ ข้าสอบจํานวน 30 คน  
สอบผ่านในครั้งแรก 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีผู้ เข้าสอบจํานวน 45 คน  
สอบผ่าน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (หมายเหตุ เป็นการสอบ 3 
ขั้นตอน ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน) 

ทั้งนี้เมื่อคิดค่าเฉลี่ยร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบ 
วิชาชีพผ่านครั้งแรกของ 4 หลักสูตรข้างต้น  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.15 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ 

ร้อยละ 85 85.45  100.53        การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศปีการศึกษา 2558  มี 
ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 634 หน่วยงาน มีความพึงพอใจ 
ต่อการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ร้อยละ 85.45 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด      
3. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 60 33.70 56.17       ในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 1,380 รายวิชา ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  465  รายวิชา 
 



๑๓๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
4. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ที่สําเร็จในแต่ละปี 

ชิ้นงาน 10 13 130.00      ในปีงบประมาณ  2559 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ที่สําเร็จแล้ว  จํานวน 8 ชิ้นงาน ดังนี้ 
     1.  การใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับการพัฒนา
ความสามารถนักศึกษาในการจัดนําเที่ยวภายในประเทศ  
     2. การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL ผ่านโครงการ
ออกแบบเอกลักษณ์ของตัวละครสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการ
เรียนรู้หลักพื้นฐานการออกแบบ  
     3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขั้นแนะนํา 

4. การใช้ CIPP Model เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อผู้เรียนโดยใช้หลักสูตร Coffee Tea Me 
& English เป็นกรณีศึกษา 

5. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม 

6. ผลสัมฤท ธิ์ทางการเ รียนจากการใช้กรณีศึกษาจริ งแทน
กรณีศึกษาสมมุติในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมความต้องการ 

7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบเชิงรุกใน
วิชาเพศวิถีร่วมสมัย 

8. การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวนนวัตกรรม  5  ชิ้นงานได้แก่ 
9. โครงการปรับปรุงระบบข้อสอบออนไลน์ 
10. โครงการออกแบบหน้าโฮมเพจและส่วนติดต่อผู้ใช้งานระบบ E-lecture 
11. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนบนระบบ 

E-tutor/E-Testing 
 
 



๑๓๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
12. โครงการแปลงรูปวารสารอิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้บริการในระบบ

เครือข่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
13. แอปพลิเคชั่นการสืบค้นทรัพยากรและการตรวจสอบการยืมคืน 

ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนด์รอยด์ 
5 .  ร้ อ ยละของระ ดับความ พึ งพอ ใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 95 118.75       การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศปีการศึกษา 2558  
มี ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 8 หน่วยงาน  มีความพึงพอใจ 
ต่อการปฏิบัติงาน  ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ร้อยละ 95 

เป้าประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยด้าน "เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม" 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรม
จริยธรรม              
 ตัวชี้วัด      
6. ร้อยละของบัณทิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 60.61 121.22      จัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ให้กับนักศึกษาปีที่ 4 เมื่อ 15 พฤษภาคม 2559  มีผู้เข้าสอบ 66 คน มี
นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 40 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 

7. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 60 10.71 17.85      นักศึกษาทุกสํานักวิชาเข้าทดสอบทั้งหมด 392 คน ทําข้อสอบ 90 ข้อ 
เป็นเวลา 2 ชม. มีนักศึกษาได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 60 ทั้งหมด 42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.71 

8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้านการ
จัดการผ่านเกณฑ์ต่อจํานวนผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 60 83.10 138.50      นักศึกษาจาก 4 สํานักวิชา ได้แก่ สํานักวิชาการจัดการ  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  สํานักวิชาศิลปศาสตร์  และสํานักวิชา 
สหเวชศาสตร์และสาธารสุขศาสตร์ จํานวน 142 คน สอบผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนน
ระดับ 3 ขึ้นไป  ในปีการศึกษา  2558 จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่  3  มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และเป็นศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง รองรับการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
9. จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์บริการ
วิชาการ แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง ที่สามารถผลิตความรู้

ศู น ย์ /
แหล่ง 

8 16 200.00      มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์บริการวิชาการ แหล่ง
เรียนรู้เฉพาะทาง  รวมทั้งสิ้น  16 ศูนย์ ประกอบด้วย 



๑๓๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
และ/หรือบริการวิชาการที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 1. ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 4 ศูนย์ ได้แก่ 

     1.1 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร  ปีที่ 3  โดยการใช้คลื่นไมโครเวฟอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 
     1.2 ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ  ปีที่ 2 
โดยเผยแพร่การจัดการ ผลงาน กิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้หลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพในรูปแบบการประชุม 
สัมมนา  จัดทําจดหมายข่าว  และจัดทําเว็บไซต์    
     1.3 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง  ปีที่ 3  โดยใช้เทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถพัฒนาพ่อแม่พันธุ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.4  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  ปีที่ 3  
โดยพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้โดยเน้น
การใช้ประโยชน์ไม้จากพืชเศรษฐกิจ   
2. ศูนย์บริการวิชาการ 3 ศูนย์ ได้แก่ 
     2.1 คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการวิชาการ  
ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้
งานในแต่ละชุมชนท้องถิ่น  เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม   
     2.2 ศูนย์บริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
เป็นการให้บริการชุมชนเชิงรุก  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม  ป้องกันโรคของ
ชุมชน  สร้างนวัตกรรมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์  
และช่วยตอบสนอบความต้องการของประชาชน  ชุมชน  รวมทั้งมีส่วนช่วย
ลดความแออัดของการให้บริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐ  และเอกชนใน
เขตพื้นที่ภาคใต้ 
     2.3 ศูนย์บริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์  เป็นศูนย์ให้บริการแบบ
ครบวงจร (one stop service) ในด้านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
สําหรับเขตพื้นที่ภาคใต้และอาจขยายไปครอบคลุมถึงทั่วประเทศ 



๑๓๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
3. แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 7 แหล่ง ได้แก่ 

3.1 โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ 
3.2 อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.3 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
3.4 ศูนย์การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของยา เพื่อให้บริการ

ทดสอบด้านเภสัชศาสตร์ 
      3.5  สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ได้แก่   

      1)   กลุ่มวิจัยพยาธิชีววิทยาและเนื้อเยื่อ 
      2)   กลุ่มวิจัยโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อปรสิต 

      3.6  สํานักวิชาการจัดการ ได้แก่ 
      1)  หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน 
      2)  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

        3.7  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับห้องสมุดอัตโนมัติ 

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยรองรับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
 ตัวชี้วัด      
10. ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่สามารถทําวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือ
สามารถพัฒนาความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้าน
ปาล์มน้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา ปศุสัตว์ พืช
สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ ไม้ผลข้าวพื้นเมือง และ
การท่องเที่ยว) ที่รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ     

     อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทําวิจัยเพื่อสร้างความรู้
ใหม่ หรือสามารถพัฒนาความรู้เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม (ด้านปาล์ม
น้ํามัน การเพาะเลี้ยงกุ้ง ยางพารา ปศุสัตว์ พืชสมุนไพรและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ไม้ผลข้าวพื้นเมือง และการท่องเที่ยว) ที่รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีจํานวน 100 คน จาก
ทั้งหมด 826 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.11 โดยแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

     -  วิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์/นักวิจัย) ร้อยละ 10 28.76 287.60      1.  ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  มีอาจารย์/นักวิจัย  (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 
จํานวน 86 คน จากทั้งหมด 299 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.76  

     -  บริการวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) ร้อยละ 1 2.65 265.00      2. ด้านบริการวิชาการ   มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 14 คน 
จากทั้งหมด 527 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.65 



๑๓๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 4  มีชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาภาคใต้ตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดและการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
11. จํานวนชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาวิชาการ 

ชุมชน 15 66 440.00      ชุมชนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาวิชาการจากมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 66 ชุมขน ประกอบด้วย 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 18 ชุมชน ได้แก่ 
     1.1 ตําบลปากแพรก 
     1.2 ตําบลขนาบนาก 
     1.3 ตําบลท่าพญา 
     1.4 ตําบลบ้านเพิง 
     1.5 ตําบลปากพูน 
     1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน 
     1.7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือ บ้านเพิง 
     1.8 ชุมชนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ 
     1.9 กลุ่มนาข้าวแซมดิน อ.ปากพนัง 
     1.10 ตําบลเสือหึง อ.เชียรใหญ่ 
     1.11 บ้านทุ่งบก ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ 
     1.12 บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
     1.13 บ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 
     1.14 บ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 
     1.15 กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
     1.16 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ 
     1.17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิปูน 
     1.18 บ้านวัดโบสถ์  ต.เกาะทวด อ. ปากพนัง 
2. ศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 7 ชุมชน ได้แก่ 
     2.1 เกษตรกรตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด 
     2.2 เกษตรกรตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง 
     2.3 เกษตรกรตําบลไสหมาก อําเภอเชยีรใหญ่ 



๑๓๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
     2.4 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีฯ 
     2.5 เกษตรกรพื้นที่บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา 
     2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่บ้านวัดโบสถ์ 
     2.7 เกษตรกรตําบลบางขัน อําเภอบางขัน 
3. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ 
     3.1 ชุมชนทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 
     3.2 ชุมชนบ้านต้นเลียบ อ.ท่าศาลา 
     3.3 ชุมชนบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา 
     3.4 ชุมชน อ.นบพิตํา 
     3.5 ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 
4. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ จํานวน  2 ชุมชน ได้แก่ 
     4.1 อําเภอลานสกา 
     4.2 อําเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
5. สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 19 ชุมชน ได้แก่ 

5.1 ศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกียรติ 
5.2 กลุ่มปลาดุกร้าตําบลท่าซัก 
5.3 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง 
5.4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรศรีสมบูรณ์หอยราก 
5.5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด 
5.6 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว 
5.7 กลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง 
5.8 กลุ่มผลิตข้าวครบวงจรอําเภอหัวไทร 
5.9 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านสี่แยก 
5.10 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม 
5.11 บ้านแหลมโฮมสเตย์ 
5.12 กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านเพิง 
5.13 เพชรคีรีโฮมสเตย์ 



๑๓๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
5.14 กลุ่มกล้วยกรุงซิง 3 
5.15 ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตําบลหูล่อง 
5.16 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกระจูดบ้านเนินธัมมัง 
5.17 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านการะเกด 
5.18 กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองบัว 
5.19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน 

6. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จํานวน  1 ชุมชน ได้แก่ เทศบาลตําบลขุน
ทะเล อ. ลานสกา จ. นครศรีฯ 
7. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมสร้างชุมชนใน่าอยู่ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  14 ชุมชน ได้แก่ 
      7.1 ชุมชนบ้านเกาะรุ้ง อ.ปากพนัง   
      7.2 ชุมชนบ้านชะเอียน อ.เมือง  
      7.3 ชุมชนบ้านตูล อ.ชะอวด   
      7.4 ชุมชนบ้านควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์  
      7.5 ชุมชนบ้านยวนแหล อ.เมือง  
      7.6 ชุมชนบ้านสหกรณ์ อ.ทุ่งสง  
      7.7 ชุมชนบา้นบางฉนาก อ.ปากพนัง  
      7.8 ชุมชนบ้านท่าใหญ่ อ.เชียรใหญ่  
      7.9 ชุมชนบ้านปลักปลักจอก อ.ท่าศาลา 
      7.10 ชุมชนสามร้อยกล้า อ.ร่อนพิบูลย์ 
      7.11 ชุมชนบ้านนาพา อ.ถ้ําพรรณรา 
      7.12 ชุมชนบ้านดอนโรง อ.เชียรใหญ่  
      7.13 ชุมชนบ้านหลาแขก อ.ร่อนพิบูลย์  
      7.14 โครงการบ้านตีนคลอง อ.พรหมคีรี 
 

 
 

     



๑๓๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๓๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
12.  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีผลต่อการแข่งขันของประเทศ 

เรื่อง 28 125 446.43      มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผล
ต่อการแข่งขันของประเทศ  จํานวน 125 เรื่อง  ประกอบด้วย 
     1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน 121 เรื่อง  เป็นบทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/Scopus แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     2. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ อนุสิทธิบัตรนาโนอิมัลชั่น
โลชั่นบํารุงผิวสารสกัดน้ํามันรําข้าวและทานาคา และคําขออนุสิทธิบัตร 
ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ 
     3. สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่  แนวทางการพัฒนา 
พุน้ําร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน   
     4. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ โครงการ 
Walai AutoLib โปรแกรมสําเร็จรูปใช้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่สนองความต้องการท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ      
 ตัวชี้วัด      
13. ร้อยละของผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้าง แรงจูงใจในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
สายรับใช้สังคม     

ผู้ใช้ระบบและกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัยสายรับใช้สังคมมีจํานวน 41 คน จาก 811 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 5.05  สรุปเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

     -  ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย ร้อยละ 15 18 120.00 1. อาจารย์/นักวิจัย (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  54 คน จากอาจารย์/นักวิจัย 
299 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.00   

     -  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 1 1.33 133.00 2. บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน จากบุคลากร 527 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.33  
14. จํานวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  
และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสายรับใช้
สังคม 

แห่ง 38 38 100.00 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
สายรับใช้สังคมมีทั้งสิ้น 38 แห่ง  ดังนี้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 34 แห่ง ประกอบด้วย  

1.  โรงพยาบาลมหาราช 
2.  ศูนย์อํานวยการลุ่มน้ําปากพนัง 
3.  รพ.สต.ปากพูน 



๑๔๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
4.  คณะกรรมการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.  โรงเรียนตํารวจตะเวณชายแดนบ้านเขาวัง 
6.  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 12 นครศรีธรรมราช 
7.  บ. ช โปรเซสซิ่ง ฟู๊ด จํากัด 
8.  บ.โคดอน จํากัด 
9.  หจก. พณรัญชนากาญจน์ 
10. บ.นครศรีพาราวู้ด จํากัด 
11. หจก.ไลฟ์เอ็กซิส 
12. บ.ทักษิณปาล์ม(2521) จํากัด 
13. บ.บ้านใต้เทคโนโลยี จํากัด 
14. บ.ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด 
15. บ.อิมพีเรียลแอสตา จํากัด 
16. หจก. ไชโย จันทรา 
17. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิปูน 
18. บ้านวัดโบสถ์  ต.เกาะทวด อ. ปากพนัง 
19. เกษตรกรตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด 
20. เกษตรกรตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง 
21. เกษตรกรตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ่ 
22. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีฯ 
23. เกษตรกรพื้นที่บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา 
24. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่บ้านวัดโบสถ์ 
25. เกษตรกรตําบลบางขัน อําเภอบางขัน 
26. ชุมชนทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 
27. ชุมชนบ้านต้นเลียบ อ.ท่าศาลา 
28. ชุมชนบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา 
29. ชุมชน อ.นบพิตํา 
30. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 



๑๔๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
31. อําเภอลานสกา 
32. อําเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
33. ศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกียรติ 
34. กลุ่มปลาดุกร้าตําบลท่าซัก 

ศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
35 .  มหา วิทยา ลัย เทคโนโล ยีราชมงคลศรี วิ ชั ย วิทยา เขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
36. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
37. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
38. ชุมชนประดู่หอม อ.ท่าศาลา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 5  นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมีสังคมสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
15. ร้อยละของนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชน
รายรอบที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแล
สุขภาพองค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 80 158.04 197.55 มีนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมต่อจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จํานวน 4,961 คนจากกลุ่มเป้าหมาย  3,139 คน  คิดเป็นร้อยละ 
158.04  ได้แก่ 

1. หน่วยพัฒนาองค์กร  มี 7 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการ Happy Body สุขภาพเต็มร้อย ร้อยใจ มวล. มีพนักงานสนใจ

เข้าร่วม 62 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คนคิดเป็นร้อยละ 124   
2) โครงการสมาธิบําบัดโรคเรื้อรัง ไม่ต้องใช้ยา(SKT) มีบุคลากร

สนใจเข้าร่วม 95 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 95 
3) กิจกรรมพุธบ่ายกายขยับ จัดออกกําลังกายทุกวันพุธบ่าย 3 

อาคาร ได ้แก่ อาคารบริหาร อาคารว ิชาการ 1 อาคารเครื ่องม ือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มีผู้เข้าร่วม 60 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 120 



๑๔๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
4) อบรมหลักสูตร “จิตดี มีสุข” ทําอย่างไรให้มีสุขภาพจิตที่ดี 

สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขเมื่อ 20 เม.ย. 2559 มีผู้เข้าร่วม 45 
คนจากกลุ่มเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50 

5) โครงการสมาธิสดุดีพ่อหลวงไทย เมื่อ 8 มิ.ย.59 เป็นกิจกรรม
เชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันนั่งสมาธิฝึกจิตสร้างสมาธิ โดยเชิญพระอาจารย์
มานะ อินทปัญโญ มาเป็นผู้สอนฝึกปฏิบัติ มีผู้ เ ข้าร่วม 38 คนจาก
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

6) กิจกรรมออฟฟิศรีแล็กซ์ นวดคลายเส้นให้พนักงานในหน่วยงาน
รู้สึกผ่อนคลายในการทํางาน มีผู้เข้าร่วม 40 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.7 

7) งานมหกรรมรักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ประจําปี 2559 ใน
วันที่ 2 ก.ย. 2559 มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 251 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 125.5 

2. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มี 1 กิจกรรม คือ   
8) เวทีสุขภาพวันมหิดลมีผู้เข้าร่วม 323 คน จากเป้าหมาย 200 

คนคิดเป็นร้อยละ 161.5 
3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ ฯ มี 1 กิจกรรม คือ 

9) โครงการร่วมเสริมสร้างสุขภาพชุมชนด้วยสหสาขาวิชาชีพ มี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมครบทุกคนรวม 289 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มี 5 กิจกรรม ได้แก่ 
10) มหกรรมสร้างสุขแด่ผู้สูงอายุชุมชนประดู่หอม มีผู้เข้าร่วม

ประกอบด้วย ชาวบ้านชุมชนประดู่หอมจํานวน 400 คน อาจารย์ และ
นักศึกษาพยาบาลจํานวน 90 คน  จากกลุ่มเป้าหมาย 190 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 258  

11) กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ ร่วมประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ งานเกษตรแฟร์วลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยประชาชนที่มาร่วมงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 



๑๔๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
450 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ 375 

12) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีฯ มีผู้ เ ข้า ร่วมประกอบด้วย
ประชาชนที่มาร่วมงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 355 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นร้อยละ 236 

13) กิจกรรมเวทีสุขภาพ "ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” เนื่องใน
วันมหิดล มีผู้เข้าร่วม 286 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 286 

14) โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริม
สุขภาพ (วันที่ 13 พ.ย. 2558) บูรณาการกับรายวิชา NUR-261 การ
สร้างเสริมและปกป้องสุขภาพมีผู้เข้าร่วม 389 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 259 

5. ส่วนกิจการนักศึกษา มี 2 โครงการ ได้แก่ 
15) โครงการเทศกาลสร้างสุข เมื่อ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2559  

มีนักศึกษาร่วมกิจกรรม 257 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64.25 

16)  จัดประชุมให้ความรู้ เ รื่ อง“การป้องกันและควบคุ มโรค
ไข้เลือดออก” เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมจํานวน  
1,531 คน จากกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาใหม่) 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 153.10 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเชิงรุก และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยและกับเครือข่ายภายนอก      
 ตัวชี้วัด      
16. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์
รวมที่จัดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชน
รายรอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 37 246.67 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่จัด
ให้กับนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และชุมชนรายรอบ รวม 37 โครงการ  
ได้แก่ 

1. หน่วยพัฒนาองค์กร มี 7 โครงการ (ลําดับที่ 1-7 ของตัวชี้วัดที่ 15) 
2. สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มี 12 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ (ชุมชนนบพิตํา) 



๑๔๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
2) โครงการบริการวิชาการทางการแพทย์เฉพาะทางสู่ชุมชน 
3) โครงการบริการวิชาการให้ความรู้โรคภูมิแพ้แก่ประชากรในพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4) โครงการขยายเครือข่ายป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
5) โครงการน้ําสะอาด คนสะอาด ปราศจากท้องเสีย 
6) โครงการแอโรบิกผ้าขาวม้าลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
7) โครงการหมู่บ้านพังหรัน รู้ทันโรคความดันโลหิตสูง 
8) โครงการชาวนบพิตําห่างไกลโรคความดันโลหิตสงู 
9) โครงการก้าวไกลไข้เลือดออก 
10) โครงการ 3อ. ชะลอความดัน 
11) โครงการบริการในวันเด็กแห่งชาติ 
12) โครงการบริการวิชาการเครือข่ายดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มี 5 โครงการ ได้แก่ 

13) โครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน 
14) โครงการปฐมบทสู่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 
15) โครงการค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 12 
16) ค่ายบําเพ็ญประโยชน์ 10 สํานักวิชาสรรสร้างสิ่งดีคืนสู่ชุมชน 
17) กิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในอาศรมยาวลัยลักษณ์ 

4. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ ฯ มี 6 โครงการ ได้แก่ 
18) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการ

วิชาการ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมสุขภาพ 
19)  โครงการส่งเสริมอนามัยเพื่อห่างไกลโรคพยาธิ 
20) โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย 
21) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน 
22) โครงการพี่น้องร่วมใจมอบให้ชมุชน 



๑๔๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
23) โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

กระบวนการวิจัยด้านกายภาพบําบัด 
      5. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มี 5 โครงการ (ลําดับที่ 10-14 ตัวชี้วัดที่15) 
      6. ส่วนกิจการนักศึกษา มี 2 โครงการ (ลําดับที่ 15-16 ตัวชี้วัดที่15) 

17. จํานวนหน่วย/ โครงการ/กลุ่ม ที่ ทํางานด้าน
วิทยาการสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการแก่
ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ห น่ ว ย /
โครงการ/
กลุ่ม 

5 5 100.00 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทํางานด้านวิทยาการสุขภาพแบบสหสาขา
วิชาชีพที่ให้บริการแก่ชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   

1. สํานักวิชาแพทยศาสตร์  1 โครงการ ได้แก่  โครงการเครือข่ายการดูแล
รักษาโรคหืดในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  1 โครงการ ได้แก่  โครงการจัดตั้งสถานวิจัย
วิทยาการสุขภาพ (จัดกิจกรรมวันมหิดลร่วมกัน 4 สํานักวิชา) 

3. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ  1 โครงการ ได้แก่   หน่วยวิจัยพิษวิทยา
และโรคติดเชื้อ 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1 โครงการ ได้แก่  จัดโครงการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสําหรับ
อาจารย์  

5. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  1 โครงการ ได้แก่  จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพ 
"ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2559  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 6  อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
18. สัดส่วนจํานวนผลงานวิชาการตี พิมพ์ระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 เรื่อง/คน 0.25 0.404 161.87      มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus จํานวน 121 บทความ ต่อจํานวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 299  คน  
 

 
 
 

     



๑๔๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยเป็นเหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
19. จํานวนการเข้าใช้บริการค้นคว้าหรืออ้างอิงข้อมูล/
องค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย 

ครั้ง 20,000 N/A 
 

N/A 
 

คณะทํางานศูนย์อาเซียนได้จําแนกข้อมูลที่ต้องค้นคว้าเรียบเรียงแล้ว
เสร็จ กําหนดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้นเขียน/เรียบเรียงและติดต่อ
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และได้จัดทําเว็บไซต์
ฐานข้อมูลโดยอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย 
แต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทันในปีงบประมาณนี้ (คาดว่าสามารถ
เผยแพร่ได้ต้นปีงบประมาณ 2560) 

กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ              
 ตัวชี้วัด      
20.  จํ านวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเป ลี่ยน
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับ
สถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศในแต่ละปี 

โครงการ/
กิจกรรม 

20 32 160.00      มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์
และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 
จํานวน 32 โครงการ  ประกอบด้วย 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์  มีโครงการ 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
1. โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
(Inbound Exchange Student)  มีจํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 6 คน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรม ภายใต้สาขาวิชาอาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 

2) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State Universityof Malang ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 7 คนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกสอน
ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Teaching Practicum Program) ภายใต้
สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 

3) นักศึกษาฝึกงานจาก Universiti Teknologi MARA(UiTM) 
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 6 คน ฝึกงานในหลักสูตรอาเซียนศึกษา ภายใต้
สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 

 



๑๔๗ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
4) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศ

ออสเตรเลีย จํานวน 9 คน ร่วมกิจกรรมวิชาการด้านการพยาบาลของประเทศ
ไทย (Nursing Practicum Program) ภายใต้สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

5) นักศึกษาฝึกงานจาก Salzburg University of Applied Sciences 
ประเทศออสเตรีย จํานวน 1 คน เพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น ภายใต้ศูนย์วิจัย
ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ ด้ า น วิทย าศ า สตร์ แ ล ะ วิ ศ วก ร รม ไม้  สํ า นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร   

6) นักศึกษาฝึกงานจาก The Ohio State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 คน เพื่อเข้าศึกษาระยะสั้นภายใต้สํานักวิชา
แพทยศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลสิชล 

7) โครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM Political 
Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in Political 
Science" ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti Putra  
Malaysia เป็นค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two ways camp) ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

8) นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก สถาบัน Grenoble-Inp 
ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 3 คนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติสําหรับซีเมนต์โครงการประยุกต์ใช้ Virtual Reality 
และโครงการใช้ Augmented Reality ในงานอุตสาหกรรมไทย ภายใต้สํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 11 ส.ค. 2559 

9) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Angers ประเทศฝรั่งเศส 
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี ที่ 4 จํานวน  3 คนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
(Internship) ภายใต้การดูแลของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  
4 ก.ค. - 5 ส.ค. 2559 

10) นักศึกษาสาขา Computer Engineering จาก Durbun 
University ประเทศ South Africa จํานวน 1 คน ฝึกสหกิจศึกษา ที่ 
Western Digital Company ภายใต้การดูแลของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 



๑๔๘ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
11) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) 

ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 คนฝึกสหกิจศึกษา Industrial Training 
สังกัดสํานักวิชาศิลปศาสตร์ ภายใต้การดูแลของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

12) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia ประเทศ
มา เล เ ซีย  จํ านวน  2  คนศึกษา / วิ จั ยระยะสั้ นภายใ ต้สํ านั ก วิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

13) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย จํานวน 4 คน จาก University of Zagreb ประเทศ
โครเอเชีย, Tanta University ประเทศอียิปต์, Delta University of 
Science and Technology ประเทศอียิปต์, University of Clermont-
Ferrand ประเทศฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนกับสํานักวิชาเภสัชศาสตร์  

14) นักศึกษาจาก University of Malaysia Perlis (UniMAP) 
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 26 คน ร่วมกิจกรรม Academic Visit and 
Community Service 

15) โครงการ The 1st Hospitality and Tourism APEX: ASEAN 
Cultural Driven towards Mobilizing Hospitality Framework 
between WU-UiTM วันที่ 28-31 พ.ค. 2559 อาจารย์ จํานวน 6 คน 
และนักศกึษา จํานวน 25 คน อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักวิชาการจัดการ 
2. โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยไปต่างประเทศ 
(Outbound Exchange Student)  มีจํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

16) โครงการ In-Country Program มหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษา ไป
ศึกษา ณ University of Malang เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เป็น
ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา มีนักศึกษา 20 คน และอาจารย์ 1 คน 

17) โครงการ In-Country ในหลักสูตรอาเซียน สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 
จัดส่งนักศึกษา ไปศึกษาภาษามลายู ณ ณ University Malaysia Perlis 
(UniMAP) เมืองเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลา 2  
ภาคการศึกษา มีนักศึกษา 22 คนและอาจารย์ 1 คน 



๑๔๙ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๔๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
18) โครงการ In-Country Program สํานักวิชาศิลปศาสตร์จัดส่ง

นักศึกษาไปศึกษา ณ Hai Phong University เมืองไฮฟอง ประเทศ
เวียดนาม เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา มีนักศึกษา 32 คนและ
อาจารย์ 1 คน 

19) โครงการ In-Country Program สํานักวิชาศิลปศาสตร์จัดส่ง
นักศึกษาไปศึกษา ณ Chongqing University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษา มีนักศกึษา 27 คน และอาจารย์ 1 คน 

20) โครงการค่ายรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2, "The 2nd WU-UPM Political 
Science Camp 2016 : A Journey of Discovery in Political 
Science" ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti PutraMalaysia 
เป็นค่ายวิชาการแบบ 2 ทาง (Two wayscamp) ณ มหาวิทยาลัย UPM  
โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาจํานวน 21 คน อาจารย์จํานวน 3 คน 
บุคลากรส่วนวิเทศ ฯ จํานวน 1 คน และบุคลากรศูนย์สหกิจ ฯ จํานวน 1 
คน 

21) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kunming Medical University 
ประเทศจีน ของนักศึกษา สํานักวิชาแพทยศาสตร์ จํานวน 2 คน 

22) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานในงาน CeBIT 
Australia 2016: Shaping the business technology landscape, Sydney 
Olympic Park และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย University of Sydney  ณ เมือง 
Sydney ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2–8  พ.ค.  2559 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 6 คนและอาจารย์ จํานวน 4 คน 

23) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Toho University ประเทศญี่ปุ่น 
ของนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร์ จํานวน 2 คน 

24) โครงการ The 1st Hospitality and Tourism APEX: ASEAN 
Cultural Driven towards Mobilizing Hospitality Framework 
between WU-UiTM วันที่ 1-4 มิ.ย. 2559 โดยสํานักวิชาการจัดการ
จัดส่งนักศึกษา จํานวน 35 คน และอาจารย์จํานวน 5 คน  



๑๕๐ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๐ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
25) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย วันที่  
30 มิ.ย.– 3 ก.ค. 2559 โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษา จํานวน 11 
คน อาจารย์ จํานวน 1 คน และบุคลากร จํานวน 1 คน 

26) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจําปี 2559 
วันที่ 12-22 ก.ค. 2559 โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาสํานักวิชา 
ศิลปศาสตร์ เข้าร่วม 1 คน 
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ (Visiting Professor) จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 

27) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้เชิญ Professor Dr. Norli Ismail 
จาก School of Industrial Technology, Environment Technology 
Division, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขา
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (Civil and Environment Engineering) 

28) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้เชิญ Assoc. Prof. Dr. Lance C. 
Fung จาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลียมาให้คําปรึกษาใน
การทําวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ (โท-เอก) ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 

29) สํานักวิชาสหเวช ฯ ได้เชิญ Prof.Dr.Soisungwan Satarug จาก 
Queensland University ประเทศออสเตรเลีย และ Assoc. Prof. 
Dr.Veeranoot Nissapatorn จาก University of Malaya ประเทศ
มาเลเซีย มาให้คําปรึกษาด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ และ
ร่วมสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ 

30) โครงการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-
Country Project) ณ MH Coolege ประเทศมาเลเซีย มีนักศึกษาจํานวน 3 คน 
(หมายเหตุ : เป็นโครงการรูปแบบพิเศษของสํานักวิชาการจัดการ) 



๑๕๑ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๑ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

31) การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจศึกษานานาชาติภายใต้โครงการ
ความ ร่ วม มือกับสํ านั ก ง านสหกิ จศึ กษาภู มิภาค เอ เชี ย -แป ซิ ฟิก  
(Waceiso@SUT) โดยรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจนานาชาติ จาก
ประเทศอัฟริกาใต้ 1 คน และประเทศแคนาดา 1 คน มาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย 

32) การส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จํานวน 1 คน ภายใต้
โครงการความร่วมมือกับสํานักงานสหกิจศึกษาปฏิบั ติสหกิจศึกษา  
ณ โรงแรม Coastlands  Musgrave  Hotel  โดยใช้เวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ 

 
21. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษาตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 58.05 72.56        มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการศูนย์ได้ร่วมหารือและกําหนดแผนงาน
กับงบประมาณแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอบรมภาษาอาเซียน จัดพิมพ์จดหมายข่าวจัดกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน รวมทั้งลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ที่ 8  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์      
22. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบ 
BI ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
ระดับต่าง ๆ ตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 100 0 * 0      มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบที่ชัดเจนแต่ได้จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหาร 4 รายการ 
 

 
 
 

     



๑๕๒ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๒ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัด      
23. จํานวนนวัตกรรมที่เป็นกระบวนงานหรือระบบงาน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานในการ
พัฒนาในแต่ละปี 

กระบวนงาน
/ระบบงาน 

10 73 
 

730.00 หน่วยพัฒนาองค์กร มีจํานวนนวัตกรรมที่หน่วยพัฒนาองค์กรสนับสนุน
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 23 กระบวนงาน/
ระบบงาน ได้แก่ 
1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. ระบบประเมินความพึงพอใจ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 
3. ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้องคอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เฟส 1     
    ค่าไฟฟ้า 11 อาคาร) 
5. ระบบสืบค้นข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
6. การทําเหมืองข้อมูลเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
7. ระบบสนับสนุนข้อมูลทางการเงินสําหรับผู้บริหาร 
8. การพัฒนาระบบโรงพยาบาลนําร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะที่ 1 
9. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและการให้บริการระบบ         
    เครือข่ายไร้สายในหอพักนักศึกษา 
10. ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
11. ระบบขึ้นทะเบียนนักศกึษา Online 
12. การจัดทําระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา Online 
13. Self Service (เฟสแรก) 
14. การพัฒนาระบบบันทึกตารางสอนหลักสูตรออนไลน์ 
15. การพัฒนาระบบการบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 
16. การพัฒนาระบบสํารองที่นั่งออนไลน์สําหรับบริการการศึกษา 
17. การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการออนไลน์ 
18. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน 
19. การวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร WJST ด้วยวิธี Scientometric       
      ปี ค.ศ. 2010-2015  



๑๕๓ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๓ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
20. การจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “อย่างฉลาด” 
21. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
      ด้วยตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและสุขภาพจิตสําหรับนัก    
      ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
22. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจน้ําไขสันหลัง (CSF)  ที่ติดเชื้อ  Cryptococcus    
      neoformans มีไม่เพียงพอสําหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการของ   
      นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
23. ระบบพัฒนาบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจํานวนนวัตกรรม  9 กระบวนงาน/
ระบบงาน  ได้แก่ 
24. โครงการบัตรสมาชิก Privilege card บัตรสิทธิพิเศษเพื่อคนพิเศษ 
25. โครงการ WU Timeline : หอจดหมายเหตุ ความทรงจํา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
26. โครงการคลงัภาพ 
27. โครงการ CLM Tips 
28. โครงการบริหารจัดการคลังพัสดุและให้บริการศูนย์บรรรณสารและสื่อการศึกษา 
29. ระบบ e-lecture recording online 
30. ระบบ e-template 
31. ระบบ e-testing 
32. ระบบจัดเก็บและสืบค้นวารสารย้อนหลัง 

ศูนย์บริการการศึกษา มีจํานวนนวัตกรรม  14 กระบวนงาน/ระบบงาน  ได้แก่ 
33. ระบบรับนักศึกษาออนไลน์ 
34. โปรแกรมบันทึกสถานที่นักศึกษาไป in country 
35. โปรแกรมบันทึกนักศึกษาไป in country 
36. website ยื่นคําร้องขอเข้าวิชาเอก-โท online 
37. website อนุมัติการเข้าวิชาเอก-โท ของหัวหน้าสาขา online 
38. ระบบเพิ่มรายวิชาออนไลน์ 
39. ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS  



๑๕๔ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๔ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
40. ระบบคําชี้แจงการสอบออนไลน์ 
41. ระบบงานการส่งเกรด หน่วยวิชา เป็น 0 
42. ระบบใบส่งเกรด 
43. website พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน online 
44. website เคลียร์ค่า count ของใบเสร็จ online 
45. website ตรวจสอบจบ ให้แสดงข้อมูล สหกิจ 
46. back office ตรวจสอบจบ ให้แสดงข้อมูล สหกิจ 

สํานักวิชาเภสชัศาสตร์ มีจํานวนนวัตกรรม 4 กระบวนงาน/ระบบงาน ได้แก่ 
47. ระบบกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้( มคอ.3 และมคอ.4) 
48. ระบบการจัดเกบ็เอกสารผลการดําเนินงานของสํานักวิชาผ่าน google drive 
49. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ในการจัดประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ 
50. ระบบออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ มีจํานวนนวัตกรรม 1 กระบวนงาน/ระบบงาน ได้แก่ 
51. ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนประจําปีของสํานักวิชาผ่าน google drive 

สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มีจํานวนนวัตกรรม 1 กระบวนงาน/ระบบงานได้แก่ 
52. เว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการhttp://smdresearch.wu.ac.th/ 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ  มีจํานวนนวัตกรรม 2 กระบวนงาน/ระบบงาน  ได้แก่ 
53. ระบบเว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ 
54. ระบบเว็ปไซต์ active learning 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนนวัตกรรม 6 กระบวนงาน/ระบบงาน ได้แก่ 
55. ระบบการประชาสัมพันธ์งานประชุม ด้วยเว็บไซต์ Web Tool  
56. ระบบการจดัการบทความ ด้วย EasyChair  
57. ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการรับชําระเงินค่าลงทะเบียน 
      แบบออนไลน์ ด้วย JotForm 
58. ระบบการออกใบเสรจ็รับเงนิคา่ลงทะเบียน ด้วยโปรแกรมควบคุมใบเสร็จ  
59. ระบบการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ ด้วย Google From 
60. ระบบทะเบียนงานวิจยั 



๑๕๕ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีจํานวนนวัตกรรม 1 กระบวนงาน/ระบบงาน  ได้แก่ 

61. นวัตกรรมด้านการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
      ทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
      พัฒนาโดยนศ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ส่วนการเงินและบัญชี  มีจํานวนนวัตกรรม 2 กระบวนงาน/ระบบงาน  ได้แก่ 
62. ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการออนไลน์  
63. ระบบการออกใบเสร็จออนไลน์ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ มีจํานวนนวัตกรรม 7 กระบวนงาน/ระบบงาน 
ได้แก่ 
64. ระบบการอบรมความปลอดภัยและการสอบ safety card สําหรับนักศึกษา 
65. หน้าเว็บหน่วยสัตว์ทดลอง   
      (cseweb.wu.ac.th/director/animal_testing_unit.html) 
66. หน้าเว็บทําเนียบผู้บริหาร (cseweb.wu.ac.th/director) 
67. ระบบควบคุมงบประมาณ (วัสดุ, ปฏิบัติงานนอกพื้นที่)     
      (cseweb.wu.ac.th/purchasetrace) 
68. เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัย    
      ลักษณ์(rspg.wu.ac.th) 
69. ระบบส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ 
70. ระบบ EMS (Equipment Management System) ระบบฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และจองใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มีจํานวนนวัตกรรม 3 กระบวนงาน/ระบบงานได้แก่ 
71. ระบบการสมัครงานออนไลน์ 
72. ฟอร์ม PDF ออนไลน์ด้านการบริหารงานบุคคล 
73. Power Point Template ของมหาวิทยาลัย 

     
 

 



๑๕๖ 

รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 

๑๕๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจําปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความสําเร็จ(%) ผลการดําเนินงาน 
24. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการนําเกณฑ์ 
EdPEx /TQAมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผนในแต่ละปี 

ร้อยละ 80 20.00 25.00      จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร “เกณฑ์ EdPEx/TQA เพื่อการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยเชิญ รศ. ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร/ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 19 พ.ค. 59 ต่อมา
มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารใหม่โครงการนี้จึงมีการชะลอการ
ดําเนินงาน และขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานดําเนินการต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 9  มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินหรือบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่  8 สร้างคุณค่า และมูลค่าจากฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
 ตัวชี้วัด      
25. อัตราการเพิ่มขึ้นของกองทุนคงยอดเงินต้นและ
กองทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 3 3.12 104.00      มหาวิทยาลัยมีเงินกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนอื่น ๆ ในปี 2559 
จํานวน 1,062,780,878.36 บาท เงินกองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุน 
อื่น ๆ ในปี 2558 จํานวน 1,030,590,725.67  มีอัตราเพิ่มขึ้นของกองทุน 
คงยอดเงินต้นและกองทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 104.00 

26. การลดลงของอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ต่อหัว 

ร้อยละ 10 6.49 64.90      สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหัว (ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้า) ลดลง
จากปี 2558 ร้อยละ 6.49  ค่าไฟต่อหัวลดลงจาก 621.42 บาทในปี 
2558 เป็น 588.67 บาท ในปี 2559 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต่อหัวลดลง
จาก 51.42 บาท ในปี 2558 เป็น 40.48 บาทในปี 2559 
     การลดลงของอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่อหัว  พิจารณาจาก
พลังงานน้ํา  พลังไฟฟ้า และน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ใช้ไปตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  แต่จากข้อมูลผลการดําเนินงานในปัจจุบัน พบว่า  มีเพียงข้อมูล
จากการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงเท่านั้น 
 

 

                     (ข้อมูล : จากส่วนแผนงาน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559) 
 
หมายเหตุ       N/A  มีการใช้ข้อมูลแต่ยังไม่มกีารรวบรวมข้อมูลเชิงปรากฏได้อย่างชัดเจน 
            *     ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ BI ในรอบปีนี้ 



๑๕๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

ตารางท่ี  9  รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 

..................................................... 
  

 ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญ จํานวนท้ังสิ้น 27 ประเด็น  มหาวิทยาลัย           
ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 16 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 59.26  และกําลังดําเนินการ จํานวน 11 ประเด็น      
คิดเป็นร้อยละ 40.74 

 

1.  สภามหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. แผนเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
   ระยะ 6 เดือน 
     1.1  เ ห็ นชอบในหลั กการแผน เ ร่ ง รั ด พัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 6 เดือน และให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการตามแผน ฯ ต่อไป 
     1.2 ขอให้เพ่ิมเติมงานในแผนฯ อีก 2 เร่ือง ได้แก่ 
  1.2 .1  การวิ เคราะห์การดํ าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 แล้วนําเกณฑ์นี้มาใช้เป็น
ฐานในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
             1.2.2 การพิจารณาระบบและกระบวนการ  
ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องการจะเปล่ียนแปลงในยุคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเอง ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัย และควรหา
วิธีการท่ีจะนํานวัตกรรมท่ีจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงและ
เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จดังกล่าว 
 
 

     มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนเร่งรัด
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1. ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่า
เป้ าหมาย ท่ี ยั ง ไ ม่สามารถรายงานผลได้ ใน
ปีงบประมาณ 2558 พร้อมท้ังปรับลดตัวชี้วัด
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึนจากเดิม 57 ตัวชี้วัด 
คงเหลือ 26 ตัวชี้วัด การปรับลดตัวชี้วัดข้างต้น 
มหาวิทยาลัยไ ด้ป รับแก้ ไขภาษา ท่ีบรรยาย
เป้ าประสงค์ เชิ ง ยุทธศาสตร์  กลยุท ธ์  และ
มาตรการดําเนินงานให้มีความกระชับและจัดทํา
คําอธิบายตัวชี้วัดให้ชัดเจนมากข้ึน  
     สําหรับในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการวางแผนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ แผนฯ ระยะยาว 20 ปี 
แผนฯ ระยะกลาง 4 ปี และแผนฯ ระยะสั้น 1 ปี 
ซ่ึงขณะนี้กําลังจัดทําแผนฯ 20 ปี โดยคํานึงถึง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 
4.0 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นสําคัญ 
     2. ได้ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
         2 .1 จัด ทําแผนการดํา เนินงานหลัก 
(Roadmap) เพ่ือความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพ 
และความต่อเนื่องของระบบงานบริหารความ
เสี่ยง 
         2.2 เร่งรัดการดําเนินการและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง จําเป็นต้อง
บริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
         2 .3 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ ยง  
และการบริหารความเสี่ยงตามแผน ปี 2559 
         2.4 การพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 

 

หมายเหตุ     หมายถึง  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามมติท่ีประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 



๑๕๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งบริหารจัดการ และแต่งต้ังคณะทํางาน
พิจารณายกร่างการออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหน่งบริหาร
จั ดการ เพื่ อ พิจารณา ดํา เนิ นการออกแบบ
โครงสร้างหน่วยงานให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
     4. นําระบบความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานสายปฏิบัติการฯ มาใช้ 
     5. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่
ตําแหน่งชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการฯ  ไ ด้ มี ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ  
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น 
จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานชุดย่อยระดับหน่วยงาน
เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณารายละเอียดของหลักเกณฑ์
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
     6. ออกประกาศฯ เร่ืองมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  
ผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  
      7. ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 หมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย  
      8. ปรับปรุงกระบวนการขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้รวดเร็วข้ึน  
         8.1 จัดทําฐานข้อมูลการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 
ติดตามผล และการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน
การขอกําหนดตําแหน่ง 
         8.2 จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
วิธีการ กระบวนการ การรายงานความก้าวหน้า
ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นการ
เพ่ิมช่องทางการศึกษาข้อมูลให้แก่คณาจารย์ 
สร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ลดข้ันตอนและเวลาในการติดต่อสอบถามจากท่ี
เคยสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียวและใช้
เวลาค่อนข้างนาน 
        8 .3 กําลั งจัดทํางานวิจัย เ ร่ืองปัญหา
อุปสรรคในการขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงข้ึนของผู้ท่ี
มีคุณสมบัติครบเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง  
ทางวิชาการ 
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        8.4 กําลังจัดทําฐานข้อมูลและการย่ืน
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นแบบ
ออนไลน์เพ่ือลดเอกสารและข้ันตอนการทํางาน 
      ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งต้องมีการปรับตัว  แนวทางท่ีเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนท่ีกับฐานงานวิชาการท่ีพัฒนามาต่อเนื่อง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัย รับใช้สั งคม  โดยสร้ าง  Social 
Engagement, Social Enterprise, Contextual 
Innovation ซ่ึงนอกจากสร้างประโยชน์กับพ้ืนท่ี 
และมีส่วนในการพัฒนาประเทศแล้ว ยังมีคุณค่า
ทางวิชาการระดับสากล เป็น The Best of Both 
Worlds อีกด้วย 
        มห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ และโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ร่วมกับโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์ และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
สามารถรวบรวมกําลังสนับสนุน แบบ "รวมบริการ
ประสานภารกิจ"  ให้งานวิจัยและผลงานสร้าง 
สรรค์ของคณาจารย์สํานักวิชาและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
ชุมชนสังคม เป็นหลักในถ่ิน และเป็นเลิศสู่สากล
ได้ผ่านโครงการและกลไกของหน่วยงานเหล่านี้ 

2. ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
      ณ ปัจจุบัน คณาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังมี
จํานวนน้อย ดังนั้น ควรหาวิธีการกระตุ้นการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เพ่ิมมากขึ้น หรือหาก
เห็นว่ าปัญหาความล่ าช้ าเกิ ด ข้ึนจากผู้ อ่ านผลงาน  
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อนัด
ประชุมพิจารณาผลงาน      

   มหาวิทยาลัยได้หาวิธีการกระตุ้นการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้
ออกประกาศฯ เ ร่ืองแนวปฏิบั ติและขั้นตอน  
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ซ่ึงทําให้
ข้ันตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
มีความรวดเร็วมากข้ึน 

 
 

3. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การชําระหนี้ของนักศึกษา 
    พ.ศ. .... 
     3.1 ขอให้ศึกษาและพิจารณาวางระเบียบฯ ว่าด้วย
การช่วยเหลือนักศึกษาท่ียากจนอย่างแท้จริงและไม่มี 
ทุนทรัพย์ ข้ึนมาอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากจากระเบียบฯ 
ว่าด้วยการชําระหนี้ของนักศึกษา เนื่องจากในขณะนี้
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบางแห่งได้กําหนดให้มี
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักศึกษาท่ียากจน
อย่างแท้จริงไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแล้ว 
     3.2 ควรปลูกฝังให้นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น มีวินัย   
ในการชําระหนี้คืน 

    มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาดําเนินการในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. การจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ 
    ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
     4.1 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือให้ตอบ 
สนองต่อการจัดทํารายงานการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ 
เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
     4.2 เนื่องจากตามมาตรา 24 (7) แห่งพระราช- 
บัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ได้กําหนด  
ให้อธิการบดีเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย แต่ท่ีผ่านมา
อธิการบดี ไ ม่ ไ ด้นํ ารายงานประจํ าปี เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ดังนั้น หากมีการดําเนินการในเร่ืองนี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
สามารถนําข้อมูลจากรายงานประจําปีมาใช้ประกอบการ
จัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้ 
     4.3 ขอให้อธิการบดีไปกําชับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุก
ระดับเพ่ือให้เกิดเข้าใจและเห็นความสําคัญว่าการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
บริหารองค์กร และหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ  
ในการรายงานผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้
รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

 
 
   4.1 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์กําลัง
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Decision 
Support System (WU DSS) 
 
    4.2 มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
   4.3 อธิการบดีได้มีนโยบายและกําชับให้
ผู้บริหารของทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รวมถึงการ
ให้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลฯ 
 

 

5. ขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน
พนักงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 
     5.1 ขอให้ศึกษาวิเคราะห์อัตรากําลังของพนักงาน  
ทุกสาย และทุกหน่วยงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร  
มีหน่วยงานใดที่ มีภาระงานมาก  แต่อัตรากําลังคน  
ไม่เพียงพอ และมีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีภาระงานน้อยแต่มี
อัตรากําลังคนมาก เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณา
กําหนดอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภาระงาน ท้ังนี้ ไม่ได้  
มีเป้าหมายเพ่ือให้พนักงานออกจากงาน 
     5 .2  ขอใ ห้ พิจารณารายละเ อียดของ สัดส่ วน
งบประมาณด้านบุคลากร  เช่น  แบ่ งสัดส่ วน เป็น
งบประมาณด้านเงินเดือนเท่าใด และเป็นงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากรเท่าใด มีสัดส่วนงบประมาณ 
ด้านบุคลากรต่องบดําเนินการเท่าใด เป็นต้น 

 
 
    มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาปรับโครงสร้าง
หน่วยงาน และจัดระบบตําแหน่งบริหารจัดการ  
หากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถพิจารณา
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

 

6. การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี 
     6.1 ขอให้พิจารณาปรับรายละเอียดของแผน
งบประมาณประจํ าปี ง บประมาณ  2560  และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใ ห้สะท้อนแผนและ

 
     6.1 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ท่ีสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนบูรณาการ  
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ยุทธศาสตร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 และปีต่อ ๆ ไป 
เช่น ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงจะ
พิจารณาเร่ืองทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ การสร้าง
นวัตกรรม  เป็น ต้น  ดังนั้นมหา วิทยาลัยควรจะให้
ความสําคัญและทุ่มเทในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวให้
มากย่ิงข้ึน 
     6.2 สําหรับการสร้างนวัตกรรมโดยการนําความรู้
จากงานวิจัยไปหารายได้นั้น ขอให้พิจารณาในลักษณะ
ของการจ้างผู้ เชี่ยวชาญมาดําเนินการในรูปแบบของ
บริษัท โดยกําหนดรายได้ ค่าตอบแทน และกําหนด
กฎระเบียบให้เหมาะสม 
     6.3 ควรจัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกันระหว่าง   
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือหาจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัย และกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยนํานโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาเป็นตัวต้ัง 

เชิ ง ยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2561  
เป็นต้นไป ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี 
แผนฯ 4 ปี และแผนฯ 1 ปี มหาวิทยาลัยจะ
คํานึงถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย  
ไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
เป็นสําคัญ 
    6.2 มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาดําเนินการ 
ในเรื่องนี้ 
 
 
 
    6.3 มหาวิทยาลัยได้จัดทําข้อเสนอโครงการ
การประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) 
ระหว่างสภาฯ กับผู้บริหาร ท้ังนี้จะดําเนินการเมื่อ
มี ก า ร โปรด เก ล้ าฯ  แ ต่ ง ต้ั ง ก ร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว 

7. โครงสร้างบัญชีเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน 
    พนักงานลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 
     7.1 ขอให้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและความ 
ก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ให้ชัดเจน 
ระหว่างบุคลากรในสังกัดศูนย์การแพทย์ฯ และบุคลากร  
ในสังกัดสํานักวิชาแพทยศาสตร์ และรวมถึงการกําหนด
ค่าตอบแทนของอาจารย์แพทย์ท่ีเข้าไปทํางานในศูนย์
การแพทย์ฯ ดังนั้น ควรแจ้งให้แพทย์ท่ีสมัครเข้าประจํา  
ในสังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ทราบเกี่ยวกับโครงสร้าง อัตรา
ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในอาชีพให้ชัดเจน 
     7.2 ขอให้ศึกษาวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากรายได้
ของศูนย์การแพทย์ฯ ท่ีจะได้รับว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ของศูนย์การแพทย์ฯ เพียงใด และใช้เวลาเท่าใดจึงจะมี
รายได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้ 

    มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดําเนินการในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยส่วนท่ีได้ดําเนินการแล้ว คือ 
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครสร้างบัญชีเงินเดือน 
และเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  
 
 
 

 

8. (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน 
    ทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  
    ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
     ขอให้นํ าประกาศฯ  เ ร่ื องมาตรฐานภาระงาน  
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ไปทดลองใช้ตามประกาศฉบับนี ้ 
เป็นเวลา 2 ปี แล้วให้ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการให้มีความ
เหมาะสมย่ิงข้ึน หลังจากนั้นจะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น 

    มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ  เร่ือง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิ ชาการของคณาจารย์ประจํ า
มหาวิทยาลัย ผู้ ดํ ารงตําแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 เพ่ือให้
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฉบับนี้ สามารถ
ประกาศใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการข้ึนเงินเดือนประจําปีของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2560 คือต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป   
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โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
     1) กรอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฉบับนี้  
ได้กําหนดปริมาณภาระงานทางด้านบริการวิชาการ  
น้อยกว่างานวิจัยและการพัฒนางานทางด้านวิชาการ  
ซ่ึงอาจทําให้ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนของ “เป็นหลักในถ่ิน” และอาจจะกระทบต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในเร่ือง Social Engagement  
     2) กรณี ท่ีศูนย์การแพทย์ฯ เปิดใ ห้บ ริการแล้ว 
บุคลากรทางการแพทย์จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีและตรวจ
รักษาผู้ป่ วยในศูน ย์การแพทย์ฯ  ซ่ึ ง ถือ ว่า เป็นงาน
ให้บริการทางวิชาการ ดังนั้น จะต้องพิจารณากําหนด
กรอบภาระงานให้รองรับอาจารย์ประจําสํานักวิชา
แพทยศาสตร์ และสํานักวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพราะ
อาจจะมีท้ังภาระงานสอน งานวิจัย และงานบริการ
วิชาการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 
     3) ควรให้ความสําคัญและต้ังเป้าหมายในการ
ให้บริการทาง วิชาการสั งคม  โดยเฉพาะทางด้ าน
สังคมศาสตร์ 

 
2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
    สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป  
     เห็นชอบหลักการการให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแก่พนักงานสายปฏิบัติการฯ  

   มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เร่ืองการให้ทุน
สนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ฯ  เม่ือวันท่ี 11 
ธันวาคม 2558  

 

2. การให้ผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์ กลุ่มภาษาตะวันออก 
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ในการสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ังเป็น
พนักงาน 
     อนุมัติให้ยกเว้นให้ผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์กลุ่มภาษา
ตะวันออก ยกเว้นภาษาไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผล
การทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและ
การบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน 

    มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เร่ืองให้ผู้สมัคร
ตําแหน่งอาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้น
ภาษาไทย) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือก
และการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน เม่ือวันท่ี 20 
มกราคม 2559  
 

 

3. คณะทํางานพิจารณาเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง 
   ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ 
   เชี่ยวชาญพิเศษ  
     3.1 ให้ปรับองค์ประกอบของคณะทํางานพิจารณา 
การเข้าสู่ ตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ  
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับหน่วยงานใหม่ โดยให้
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ
การบริหารจัดการสมัยใหม่  
     3.2 กําหนดอํานาจและหน้าท่ีของคณะทํางาน ดังนี้ 

     
 
    3.1 มหาวิทยาลัยได้ปรับองค์ประกอบของ
คณะทํางานพิจารณาการเข้าสู่ ตําแหน่งระดับ
ชํ านาญการ   ระ ดับ เชี่ ยวชาญ   และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับหน่วยงานใหม่ ตามท่ีคณะ
กรรมการฯ ได้ให้แนวทางไว้แล้ว  
     3.2 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เร่ืองแต่งต้ัง
คณะทํางานพิจารณาการเข้าสู่ ตําแหน่งระดับ

 



๑๖๓ 
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
           1) กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานตามระดับ
ตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  
           2) กําหนดเกณฑ์ผลงานตามข้อบังคับและ
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าหรือค่างานของพนักงานแต่ละ
ระดับและงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
          3) กํ าหนดสมรรถนะ (Competency) แต่ละ
หน่วยงาน และระดับตําแหน่งพนักงาน 

ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ระดับหน่วยงาน เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
2558  และปรับแก้ไของค์ประกอบคณะทํางาน 
โดยเพ่ิมผู้แทนจากสายวิชาการ 1 คน เป็นคณะ 
ทํางาน  โดยออกประกาศฯ แต่งต้ังคณะทํางาน 
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 และได้ประชุม
คณะทํางานฯ ไปแล้ว 1 คร้ัง  

4. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
   (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ... หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
    ขอให้แก้ไข ( ร่าง) ข้อบังคับฯ แล้วนําเสนอคณะ 
กรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย ก่อนเวียนแจ้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล เ พ่ือพิจารณา แล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับต่อไป 

     มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้แก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการบริหารงานบุคคล  และนํ า เสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายฯ เม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 และได้ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 

 

5. การช่วยเหลือการชดใช้ทุน 
   ของอาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย 
     ขอให้จัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
     1) เสนอแนวทางให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในการช ่วยเหล ือการชดใช ้ท ุน  และหร ือ เบี ้ยปร ับ  
แก่กระทรวงการคลัง ตามแนวทางท่ี 1 กล่าวคือ ให้กู้ยืม
เงินช่วยเหลือเพ่ือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ 
     2) ข้อมูลจํานวนเงินท่ีต้องชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ  
     3) สรุปจํานวนพนักงานและยอดเงินท่ีมหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการในเร่ืองการชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันทุกราย 
     4) วิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียในการชดใช้ทุนและหรือ
เบี้ยปรับในแต่ละกรณี 
     5) เหตุผลและความจําเป็น รวมท้ังผลกระทบในการ
ช่วยเหลือแต่ละกรณี 
      ท้ังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มี
หนังสือ ลงวันท่ี 30  มีนาคม 2559 ขอยืมตัวอาจารย์ 
ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุฯ ไปปฏิบัติราชการท่ีสํานัก 
งานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
โดยให้ปฏิบั ติหน้า ท่ีรองผู้ อํานวยการสํานักบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซ่ึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
      สําหรับเร่ืองนี้สภามหาวิทยาลัยขอให้อธิการบดีเร่งไป
พิจารณาหาช่องทางดําเนินการกรณีอาจารย์ ดร.นายแพทย์
ปรัชญะพันธ์ุฯ ผิดสัญญาศึกษาต่อให้ชัดเจน โดยพิจารณา
ดําเนินการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
ความละเอียดรอบคอบ และถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 

    มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีได้จัดทํา
ข้อมูลนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ื อพิจารณาในการประชุม คร้ั งท่ี  7/2559  
เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 และจะได้นําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุม คร้ังท่ี 
6/2559  ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2559  
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6. การวางกรอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง 
    บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ขอให้ศึกษาและจัดทําข้อมูลเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รูปแบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยกัน  
แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

    มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ีกําลัง
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

        

7. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
    พนักงานสายวิชาการ 
     7.1 ขอให้วางหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของ
พนักงานสายวิ ชาการตํ าแหน่ งอาจาร ย์  เ พ่ิม เ ติม  
โดยกําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบสอนหรือการนําเสนอ
เสนอผลงานทางวิ ชาการ เ พ่ือ เป็นการวัดความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางด้านวิชาการ 
   7.2 ขอให้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
ให้มีความชัดเจนท้ังระบบก่อนประกาศใช้ 

     มหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งฯ ท่ี 167/2559 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสายวิชาการ  ลงวันท่ี  23 มีนาคม 
2559 และคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาวาง
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ต่อไป 

        

8. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างบัญชี 
    เงินเดือนและเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง 
    สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  
     8.1 เพ่ือให้ศูนย์การแพทย์ฯ สามารถเปิดบริการด้าน
สุขภาพในระยะแรกได้ทันตามเป้าหมาย คณะกรรมการฯ 
ได้มีมติดังนี้  
         1) อนุมัติตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  2 อัตรา 
         2) เห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ตามท่ีเสนอ 
         3) ให้ได้ รับอัตราเงินเดือนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เร่ือง บัญชีอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นและสูงสุด
ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างฯ พ.ศ. 2557 โดยได้ 
รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิเดือนละ 19,000 บาท  
         4) ให้ได้รับค่าประสบการณ์ในอัตราคงท่ี ปีละ  
ร้อยละ 5 (เท่ากันทุกปี) ไม่เกิน ๕ ปี โดยให้รวมอยู่ในฐาน
เงินเดือน 
         5) ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ 4,000 บาท  
ต่อเดือน โดยไม่รวมอยู่ในฐานเงินเดือน 
         6) กําหนดรูปแบบการจ้างงานตามสัญญาจ้าง  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
         7) ให้ ไ ด้ รับสวัสดิการและประโยชน์ เกื้ อกูล
เฉพาะตัว ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้น
ส วัส ดิการบ้ านพักใ ห้ ไ ด้ รับ เช่ น เ ดี ยวกับพนั กงาน  
สายวิชาการ 
    8.2 ขอให้แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดโครงสร้าง
บัญชีเง ินเด ือนและค่าตอบแทนของพนักงานและ
ลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อทําหน้าที่กําหนด
ตําแหน่ง โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน 

    มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
สรุปได้ดังนี้ 
     1. แต่งต้ังคณะทํางานกําหนดโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของพนักงานและ
ลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  เ มื่อ วันท่ี 30 
มีนาคม 2559  
     2. ได้นําข้อมูลอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และประโยชน์เกื้อกูล ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
จากโรงพยาบาลท่าศาลา มาประมวลวิเคราะห์
และเสนอต่อคณะทํางานกําหนดโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนฯ เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2559 และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 
     3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุม คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2559 ได้มีมติเห็นชอบระบบบุคลากรสังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ท้ังระบบ   
    4. สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เร่ือง 
บัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนของ
พนักงานและลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ฯ พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ี 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
 

        



๑๖๕ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
และการคิดค่าประสบการณ์พนักงานและลูกจ้าง สังกัด
ศูนย์การแพทย์ฯ ท้ังระบบ โดยมอบหมายให้รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าคณะทํางาน 
และพิจารณากําหนดคณะบุคคลเป็นคณะทํางานต่อไป      
9. ขอกําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ  
     อนุมัติให้กําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยนิติการ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เป็นพนักงานประเภทตําแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป กลุ่มตําแหน่งบริหาร
จัดการ เทียบเท่าตําแหน่งหัวหน้าส่วน และการเข้าสู่
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ ดํารง
ตําแหน่งเป็นวาระ  ให้ใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่ง 
และแต่ง ต้ังบุคคลให้ ดํารง ตําแหน่งบริหารจัดการ  
ในมหาวิทยาลัย พ .ศ .  2556 รวมท้ังระเบียบหรือ
ประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

    ขณะนี้มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี  
กําลังเปิดรับสมัครพนักงานในตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยนิติการ  

 

 
 

3.  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
    1.1 ไม่ควรปรับแก้ไขข้อ 17 เนื่องจากอธิการบดีมี
อํานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากเป็น
มาตรฐานของหลายหน่วยงานท่ีถือปฏิบัติแบบนี้  ส่วนกรณี
ของค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณท่ีไม่ได้ต้ังงบไว้ให้นํามาตัด
กับงบผูกพันอยู่ในอํานาจของอธิการบดีสามารถอนุมัติได้ 
และควรกําชับให้หน่วยงาน/บุคคล ดําเนินการเคลียร์
เอกสารให้ทันภายในกําหนดระยะเวลา 
    1.2 ให้ปรับแก้ไข ข้อ 24 การปรับปรุงบัญชีรายได้ 
ค่าใช้จ่ายโดยปรับเพ่ิมวงเงินจาก 100,000 บาท เป็น 
500,000 บาท ให้เป็นอํานาจอนุมัติของอธิการบดี  
เห็นควรปรับแก้เนื่องจากเพ่ิมความคล่องตัวในการทํางาน 

   มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้ปรับ  
แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และนําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว  
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 มกราคม 2559  
เป็นต้นไป 
 

 

2. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย 
    ของมหาวิทยาลัย 
    2.1 ขอให้กําหนดรายละเอียดในใบยืมเงินทดรองให้
ชัดเจนและรัดกุม 
    2.2 สําหรับรายการท่ีจะเกิดข้ึนในลักษณะนี้ กรณี
ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 ต้องนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ สําหรับในปีต่อไปให้ประมาณการไว้
เป็นลักษณะงบผูกพันและเสนอกับรายการผูกพันอ่ืน ๆ 
    2.3 รายละเอียดในใบยืมเงินทดรอง จะกําหนดไว้ใน
ประกาศ/แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะจํากัดวงเงินให้
ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายตามตําแหน่ง  
 

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ัง ท่ี 
7/2558  เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง
จ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ . 2559 โดยมีผล
บั งคั บ ใช้ ต้ั งแ ต่ วัน ท่ี  27 มกราคม  2559  
เป็นต้นไป 
      มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญช ี 
ได้เร่งรัดพนักงานท่ีค้างเงินยืมทดรองจ่ายตามท่ี
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 

 



๑๖๖ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
3. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ 
    ของมหาวิทยาลัย                           
     เพ่ือให้การบริหารหน่วยวิสาหกิจมีความชัดเจนและ 
มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ควรมีการจัดโครงการบริหาร  
ให้ชัดเจน ควรกําหนดงบประมาณท้ังด้านรับและด้านจ่าย
รวมถึงกําหนดให้หน่วยวิสาหกิจดําเนินงาน และสามารถ 
มีเงินไปลงทุนต่อได้ และกรณีท่ีมีผลขาดทุนควรกําหนด
เงื่อนไขให้ชัดเจน  

   อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

    

4. โครงการจัดต้ังสถานีบริการน้ํามันเชื่อเพลิง   
    เพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
     เนื่องจากมีความจําเป็นในการจัดต้ังสถานีน้ํามัน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาท่ีต้อง
ออกไปใช้บ ริการภายนอก  ซ่ึ งบริษัท  ปตท .  จํากัด 
(มหาชน) ได้ส่งหนังสือขอจัดต้ังสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงเ พ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ในเบื้องต้น
คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ท่ีดินและใช้ประโยชน์
ในพ้ืนท่ีอาคาร ได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนท่ีบริเวณทางออก
ถนนโคกเหล็ก และพื้นท่ีด้านหน้าบริษัท ไซคอน จํากัด 
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ดูพ้ืนท่ี
บริเวณด้านหน้าบริษัท ไซคอน จํากัด ร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาท่ีต้ังอย่างรอบคอบ
เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

     ขณะนี้ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อ
อธิการบดี ก่อนจะนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการนัดหารือ
กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหม่ เนื่องจาก
บริเวณด้านหน้าบริษัท ไซคอน จํากัด มีแผนการ
ดําเนินการขยายถนน จึงได้ชะลอและแจ้งบริษัท
เรียบร้อยแล้ว 

    

 
4.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน 
    ประจําปีงบประมาณ 2559   
      1.1 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในไปพูดคุยกับ  
รองอธิการบดีแต่ละท่าน เพ่ือรับรู้ความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนปฏิบั ติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ิมเติมต่อไป 
     1.2 จากประเด็นตรวจสอบในแบบสํารวจความคิด
เห็นทุกประเด็นมีความสําคัญ แต่มีความเสี่ยงต่างระดับ
กันในการวางแผนตรวจสอบ 
     1.3 ขอให้ติดตามเร่ืองความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
ในแง่ของคุณภาพชีวิตนักศึกษาในหอพักนักศึกษา เพ่ือให้
เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
     1.4 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในพิจารณานํา
ประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     หน่วยตรวจสอบภายในได้นําความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2559 เรียบร้อยแล้ว 

 



๑๖๗ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
และคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มาใช้  
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้อง
วิเคราะห์/ทบทวนประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม่เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน     
     1.6 ขอให้เพ่ิมระดับความสําคัญในประเด็น “ระบบ
การรับเงิน โดยเฉพาะระบบงานท่ีมีรายได้ครบถ้วน
หรือไม่” จากเดิม ระดับ A - 2 (มีผลกระทบสูง) เป็น
ระดับ A - 1 (มีผลกระทบสูงมาก) 
     1.7 สําหรับประเด็นการตรวจสอบในกรณีท่ีพนักงาน
มีการยืมเงินทดรองในจํานวนเงินสูงมากและคืนเงินช้านั้น 
เพ่ือประหยัดเวลาการทํางานในเร่ืองนี้หน่วยตรวจสอบ
ภายในสามารถนําเสนออธิการบดีเพ่ือมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายงานผลเรื่องการยืม/คืนเงิน  
ทดรอง มายังหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ ตามที่
หน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่าสมควร แล้วหน่วยตรวจ 
สอบภายในจะได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าว หากเห็นว่ามีปัญหา
เกิดข้ึนก็ให้เสนอต่อผู้ท่ีมีอํานาจเพ่ือพิจารณาต่อไป ซ่ึงจะ
ทําให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีเวลาสําหรับการตรวจ 
สอบเร่ืองในอ่ืน ๆ ได้มากข้ึน  
2. ผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีจัดหารายได้ 
     ให้แนวทางในการตรวจสอบโครงการท่ีจัดหารายได้
ต่าง ๆ คือ ควรจะตรวจสอบให้ครบวงจรและรอบด้าน
แบบบูรณาการ เช่น พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารและดําเนินการโครงการ  และ
พิจารณาว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือไม่ 
อย่างไร แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ ฯ เป็นระยะ ๆ  

     หน่วยตรวจสอบภายในได้นําความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะไปดําเนินการต่อไป 

 

3. แนวทางในการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสําหรับการติดตาม 
    ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานฯ 
    รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2559  
     3.1 ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งอย่างเป็นทางการ  
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบโดยทันทีเม่ือ
ถึ งเวลาท่ี จะเริ่ ม ต้ นจั ดทํ ารายงานฯ  ในแต่ ละงวด 
ว่าคณะกรรมการฯ ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการ
ข้อมูลอย่างไร จากใคร/หน่วยงานใด และต้องการเม่ือใด 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดเตรียมข้อมูลและส่งให้
คณะกรรมการฯ ได้อย่างถูกต้องและภายในกําหนดเวลา   
      3.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องนําข้อมูลดิบท่ีได้มา
วิเคราะห์/สังเคราะห์เพ่ือให้เป็นข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้และให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการฯ  

      ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดทํารายงานติดตามล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน 
และมีหนังสือจากอธิการบดีเพ่ือให้หน่วยงาน
อนุเคราะห์ข้อมูลอีกคร้ังหนึ่ง 

 



๑๖๘ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
     3.3 ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องพิจารณาและวางแผน 
การได้มาซ่ึงข้อมูลอย่างรอบคอบต้ังแต่เร่ิมต้น ไม่ควรไป
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเม่ือใกล้ถึงกําหนดเวลา และจะต้อง
อํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
      3.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป็น
เร่ืองท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจากบุคคล/หน่วยงานท่ี
กําหนดตัวชี้ วัดกับบุคคล/หน่วยงานท่ีรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้ วัด ไม่ได้เป็นบุคคล/หน่วยงาน
เดียวกัน  ดังนั้น จึงมีหลักการในเร่ืองนี้ ดังนี้ 
        (1) ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัยจะต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ ท่ีมีอํานาจเสียก่อน 
(สภามหาวิทยาลัยอาจเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หรือรับทราบ เป็นอย่างน้อย)  
        (2) ฝ่ายแผนงานจะต้องสร้างความเข้าใจใน
รายละเอียดของตัวชี้วัดให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นศูนย์กลาง
ในการติดตามและรายงานผลตามตัวชี้วัดกับหัวหน้าหรือ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบรายงาน
ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยควรจัดเวทีเพ่ือ
ทํา Work Shop ร่วมกัน 
       (3) เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีความเข้าใจใน
รายละเอียดของตัวชี้วัดด้วย   
     3.5 หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการนําระบบ
เก็บข้อมูลมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้วย แต่เนื่องจาก
ระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ีใหญ่และต้องใช้งบประมาณสูง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายในเรื่องนี้ให้ชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

5.  คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
 

มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1. การบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับสูงจําเป็นต้องได้รับ 
    การบริหารเร่งด่วน 7 กรณี 
     1.1 ใ ห้หน่ วยงาน ท่ี เกี่ ย ว ข้องกับการบ ริหาร  
ความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง จําเป็นต้องบริหารเร่งด่วน 7 กรณี  
เร่งดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ให้แล้วเสร็จ หรือ
ดําเนินการสิ่งท่ีสามารถทําได้ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558  ท้ั งนี้  ในเวลา ต่อมาไ ด้ มีมติ ใ ห้ขยายเวลา  
การดําเนินการ เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
เพ่ือให้การดําเนินงานบางกรณีเห็นผลสําเร็จเป็นรูปธรรม
มากย่ิงข้ึน และหากมาตรการใดจําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง หรือยังไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ให้นํามาผนวกไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยงปกติ 
     1.2 มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีระดับสูงจําเป็นต้องบริหารเร่งด่วน ดังนี้ 
 
1) การสํารองข้อมูลสําคัญในฐานข้อมูล 
     (1) ควรเพ่ิมเติมกิจกรรม “การจัดลําดับความสําคัญ
ของข้อมูลท่ีต้องสํารองเก็บรักษาไว้” เพ่ือคัดเลือกข้อมูล 
ท่ี จะสํ ารองใ ห้ เหมาะสมและคุ้ มค่ าสอดคล้องกับ
ความสําคัญในการใช้ข้อมูลในอนาคต 
    (2) ข้อมูลท่ีต้องให้ความสําคัญและเก็บรักษาให้
ปลอดภัยเป็นอย่าง ดี พิ เศษ  คือ  ข้อ มูลประเภทท่ี
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานหรือตลอดไป เช่น ข้อมูล
ทะเบียนนักศึกษาทุกรุ่นเนื่องจากข้อมูลประเภทนี้เป็น
ข้อมูลท่ีบุคคลจําเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตและต้องสามารถ
ขอทดแทนเอกสารเก่าได้เสมอ ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องมี
กระบวนการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาในลักษณะ Second Site และมีการ
อัพเดทข้อมูลตามระยะเวลาอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มหาวิทยาลัยได้ ดํา เนินการในด้านต่าง  ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานได้แจ้งข้อมูล  
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้แนบข้อมูล
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บ ริหา รความ เ สี่ ย ง  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ นประ โยชน ์
ในการพัฒนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง  
     2. มหาวิทยาลัยโดยประธานเจ้าหน้าท่ีการ
บริหารความเสี่ยง  (CRO) ได้ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในเร่ืองนี้เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 
2558 โดย CRO ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบกําหนด
สิ่งท่ีคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 
2558 
 
    ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ได้คัดเลือกและจัดลําดับข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ท่ีสําคัญท่ีต้องสํารองข้อมูลระบบตามมาตรการ  
การสํารองข้อมูลข้ันสูงสุดบนอุปกรณ์การจัดเก็บ
ข้อมูลบนเครือข่ายแห่งท่ีสอง ในระยะเร่งด่วน
ประกอบด้วย  
    (1) ระบบ MIS (ศูนย์คอมพิวเตอร์)   
     (2)  ระบบสารบรรณอิเลคทรอนกิส์  
           (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  
    (3) ระบบทะเบียนนักศึกษา (ศูนย์บริการ 
         การศึกษา)  
    (4) ระบบห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารและ 
         สื่อการศึกษา)  
    (5) ระบบบริหารและจัดการครุภัณฑ์เคร่ืองมือ 
         ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          (ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ) 
     มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการดําเนิน 
งานจัดระบบสํารอง (Second Site Back-up) 
โดยพิจารณาท้ังแบบเช่าบริการภายนอกและ  
การดําเนินการจัดทําเอง โดยพิจารณาเกี่ยวกับ
อายุการใช้งานข้อมูล โดยเฉพาะทะเบียนของ
นักศึกษาเป็นข้อมูลท่ีสําคัญและมีอายุการใช้งาน
นานมาก ดังนั้น เพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุน  
จึงควรจัดทําโครงการในลักษณะการจัดระบบใหม่
ทดแทนระบบเดิมโดยบรรจุไ ว้ในมาตรการ/
โครงการตามแผนแม่บทโอซีที ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
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3) ขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดําเนินการสอบทานและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดําเนินการตาม
แผนการสํารองข้อมูลท่ีสําคัญในฐานข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
 
 
2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ 

(1) การจัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ (Emergency 
Plan/Contingency Plan) ในการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับสูงฯ ในครั้งนี้ อาจจะยังไม่จําเป็นต้องทําในรูปแผน
ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต Business Continuity 
Plan หรือ BCP เนื่องจากแผน BCP จะค่อนข้างละเอียด
และเกี่ยวเนื่องในภาพใหญ่ท้ังระบบ รวมถึงการใช้ IT ช่วย
เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อเนื่องได้ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท้ังนี้ สําหรับระยะเวลา
อันสั้นและข้อจํากัดของคณะทํางาน สิ่งท่ีน่าจะดําเนินการ
ได้ในข้ันต้นนี้ คือ “แผนฉุกเฉิน” หรือ“แผนรับมือ” 
(Emergency Plan/Contingency Plan) ซ่ึงจําเป็นเม่ือ
มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร
เม่ือเกิดเหตุการณ์ การอพยพ การช่วยชีวิต การกู้ภัยฯลฯ   

(2) แผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ ต้องกําหนดให้ชัดเจน
แล้วนํามาใช้อย่างจริงจัง และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ท่ีประชุมขอให้ CRO และผู้บริหารท่ีกํากับดูแลส่วน
อาคารสถานท่ี ดําเนินการแผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติให้เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

 (3) มหาวิทยาลัยควรมีแผนดําเนินการด้านอุทกภัย
และวาตภัย ดังนี้ 

(3.1) ในการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัยเหตุการณ์
ท่ีเกี่ยวกับอุทกภัยและวาตภัย เร่ืองท่ีมีความสําคัญอย่าง
หนึ่ง คือ การจัดการเรื่องอาหาร น้ําด่ืม โดยควรวางแผน
ให้รอบด้านและครอบคลุมท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิตเพราะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ได้ 
แต่เราสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบของ

การเนินการจัดทําเ พ่ือเสนอของบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 2561 ต่อไป ดังนั้น ในช่วงนี้ 
ได้จัดหาอุปกรณ์และติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
(Network Storage) ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 เพ่ือเป็น 
Second Site ใช้งานไปก่อน      
 
    มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนด
รูปแบบการควบคุมและสอบทานการดําเนินงาน 
โดยวางรูปแบบกระบวนการการรายงานผลการ
ดํา เนินการสํ ารอง ข้อมูล  เ พ่ือใ ห้หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบควบคุมและติดตามขั้นตอนการ
สํ า รอ ง ข้ อ มู ล ระบบ  และร าย ง าน ใ ห้ศู น ย์
คอมพิ ว เตอ ร์ รับทราบ ในฐานะหน่ วย ง าน
รับผิดชอบตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
 
     มหา วิทยาลั ย โ ดยส่ ว นอ าค า รสถ าน ท่ี  
ได้จัดทําแผนฉุกเฉินด้านภัยพิบัติแล้วเสร็จ ดังนี้  
     1) แผนป้องกันและรับมืออุทกภัย/วาตภัย  
     2) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือ
วันท่ี 10 ตุลาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานท่ีไ ด้
ดําเนินการแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2559  
เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยได้แบ่งข้ันตอน
การดําเนินงาน เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   1) แผนงานและการเตรียมความพร้อม 
        - การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน 
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เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้  

(3.2) ข้อมูลท่ีสําคัญอย่างหนึ่งเพ่ือวางแผน
รับมือซ่ึงเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยคือข้อมูลซ่ึงระบุว่า
อาคารใด บริเวณใดภายในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีตํ่าท่ีสุด 
หรือจุดใด ท่ีเสี่ยงต่อน้ําท่วมมากท่ีสุด จุดใดปลอดภัย 
และทิศทางของนํ้าจะไหลไปทางใด โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
ช่วยให้คณะทํางานวางแผนพ้ืนท่ีการอพยพได้อย่าง
แม่นยํา บุคคลภายในมหาวิทยาลัยสามารถวางแผนการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้ 

(3.3) ในการวางแผนจัดทําแผนฉุกเฉินและ
ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน สามารถขอความ
ร่วมมือการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอหรือ
จังหวัด เพ่ือลดข้ันตอนในการจัดทําข้อมูลวิธีการ อีกท้ัง
ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงกับแผนของอําเภอ/จังหวัดท่ีมี
อยู่ได้อย่างเหมาะสมได้  

(3.4) ขอให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับแผนด้าน
อุทกภัยและวาตภัย ซ่ึงได้กําหนดไว้ในมาตรการให้แล้ว
เสร็จและนําเสนอต่อไป 

 
     (4) มหาวิทยาลัยควรมีแผนดําเนินการด้านอัคคีภัย 
ดังนี้ 
          (4.1) ควรเพ่ิมเติมรายละเอียด ( ร่าง ) แผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เช่น 
ความถ่ีบ่อยในการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ ชื่อบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ และผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ใน
การตดิต่อภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
          (4.2 )  ควร มีการกํ าหนดจุด ติด ต้ัง อุปกรณ์
ดับเพลิงท่ีชัดเจน มีป้ายทางออกและแจ้งให้ผู้ใช้อาคาร
ทราบอย่างเหมาะสม 
          (4.3) ควรมีแผนการซักซ้อมและซักซ้อมตาม
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น 
และอพยพหนีไฟ เป็นประจําทุกปี และครอบคลุมในทุก
จุดท่ีมีความเสี่ยง และควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีต้องดูแล
เป็นพิเศษ เช่น หอพักนักศึกษา ต้องตรวจสอบระบบแจ้ง
เตือนอัคคีภัยให้พร้อมทํางานตลอดเวลา และควรมี
แผนการซักซ้อมเสมือนจริง 
          (4.4) ควรวางแผนการสอดส่องดูแล แจ้งข่าว
ประสานงานและรับมือการเกิดอัคคีภัยในเวลากลางคืน
เพ่ิมเติม เนื่องจากเวลาดังกล่าวค่อนข้างเสี่ยงเพราะมีคน
ในเวลานั้นน้อย 
          (4.5) การคัดเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน 
ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการ
ใช้งานตามลักษณะของแต่ละอาคาร ซ่ึงอาจจะไม่

      - แผนปฏิบัติการฉุกเฉินการข่าว 
        และการสื่อสาร 
      - แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการช่วยเหลือ 
         และกู้ภัยพิบัติ 
   2) แผนก่อนเกิดเหตุ 
       - แผนการรณรงค์ป้องกันอุทกภัย 
         และวาตภัย 
       - แผนการอบรม 
       - แผนการตรวจตรา 
   3) แผนปฏิบัติการป้องกันอุทกภัยและวาตภัย 
       - แผนขั้นท่ี 1 (เฝ้าระวัง) กรณีวัดปริมาณ 
          น้ําฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ต่อวัน  
           จํานวน 2 วันติดกัน 
      - แผนข้ันท่ี 2 (ปฏิบัติการ) กรณีวัดปริมาณ 
        น้ําฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน จํานวน  
          3 วันติดต่อกัน 
 
 
 
     มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานท่ีไ ด้
ดําเนินการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2559  
เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยได้แบ่งข้ันตอน
การดําเนินงาน เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   1) แผนก่อนเกิดเหตุ 
       - แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
       - แผนการอบรม 
       - แผนการตรวจตรา 
   2) แผนขณะเกิดเหตุ 
       - แผนระงับอัคคีภัย 
       - แผนอพยพหนีภัยขณะเกิดเหตุ 
   3) แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
        - แผนบรรเทาทุกข์  
        - แผนปฏิรูปฟ้ืนฟู 
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จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างแต่ให้คัดเลือกตามความ
เหมาะสม  และควรมีระบบการตรวจเช็ค อุปกรณ์
เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อยู่เสมอและปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
          (4.6) ควรทําความร่วมมือกับหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเพ่ือวางแผนและซักซ้อม
ร่วมกัน รวมถึงแผนประสบเหตุ ขอให้ประสานงาน
ร่วมกับป้องกันภัยจังหวัด (ปภ.) รวมท้ังภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในเร่ืองการเผชิญเหตุอัคคีภัย เพ่ือเป็น
การลดความเสี่ยง หาก มวล. ดําเนินการเองเพียงลําพัง 
          (4.7) โดยภาพรวมขอให้มีการปรับปรุงแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความชัดเจนในการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติมากข้ึน 
  

3) การประกันภัย สถานท่ี อุปกรณ์หลัก เคร่ืองจักรและ
ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูง 
    (1) การพิจารณาการประกันภัยอาจจะพิจารณาจาก
งบประมาณท่ีมีอยู่ก็ได้ แล้วคัดเลือกเฉพาะส่ิงท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงเพ่ือทําประกันภัยก่อน ไม่จําเป็นต้อง
ประกันภัยทรัพย์สินท้ังหมดในคราวเดียว แต่ค่อย ๆ
ทยอยประ กัน ไป ทีละส่ วน  นอกจากนี้ อ าจจะ ไ ม่
จําเป็นต้องประกันภัยท่ีตัวอาคารท้ังหมดเสมอไป  
แต่อาจจะประกันเฉพาะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีมูลค่า
สูงหรือมีความสําคัญบางรายการก็ได้ เพ่ือให้วงเงิน
ประกันภัยตํ่าลง หรือในบางกรณีอาจจะประกันเฉพาะตัว
อาคาร  ไม่ประกันเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้เบี้ยประกันถูกลง
เช่นกัน  ท้ั งนี้  ต้อง พิจารณาจากความสํ าคัญของ
องค์ประกอบตามบริบทของหน่วยงานและการใช้
ประโยชน์อาคาร 
     (2) ในการเสนอราคาควรมีการเปิดโอกาสให้หลาย ๆ
บริษัทเข้ามาเสนอราคาเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบ  
โดยควรคัดเลือกบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีความม่ันคง
และมีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าหากเกิด
เหตุการณ์ตามท่ีได้ประกันภัยไว้จริง ๆ บริษัทจะสามารถ
จ่ายเงินตามทุนประกันท่ีกําหนดได้ และในการรับประกัน
ควรคัดเลือกและกระจายการรับประกันไปหลาย ๆ 
บริษัท เพ่ือเปน็การกระจายความเสี่ยง 
     (3) ในการเจรจากับบริษัทประกันภัยควรป้องกัน  
มิให้เกิดการสมรู้ร่วมคิดในการเสนอราคากันได้ 
     (4) แนวคิดการประกันภัยอาคาร มี 2 แบบ คือ  
คิดทุนประกันตามมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement 
Cost) และทุนประกันตามมูลค่าท่ีหักเสื่อมราคา ซ่ึงการ
คิดทุนประกันเท่ากับมูลค่าต้นทุนทดแทน จะช่วยให้เม่ือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินเพ่ือทํา
ประกันภัย ในการประชุม เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2559 ได้ข้อสรุปท่ีจะทําประกันภัยในระยะท่ีสอง  
โดยทรัพ ย์สิน ท่ี เอาประกัน ภัยสิ่ งปลูกส ร้าง  
ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมถึงโครงสร้างถาวร
ต่าง ๆ ส่วนปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม กําแพง 
ระบบต่าง ๆ ท่ีติดต้ังหรือมีภายในอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
ปรับอากาศ  ระบบสื่ อโสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ 
ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สํานักงาน 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ คลังเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการแพทย์ และการเรียนการสอน 
ด้วยทุนประกันท้ังสิ้น 320 ล้านบาท ดังนี้ 
     1) อาคารคอมพิวเตอร์ ทุนประกัน 20 ล้านบาท 
     2) อาคารบรรณสารฯ ทุนประกัน 50 ล้านบาท 
     3) อาคารไทยบุรี ทุนประกัน 40 ล้านบาท 
     4) อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
     5) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 3 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     6) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     7) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 6 ทุนประกัน 
40 ล้านบาท 
     8) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 7 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
     9) อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8 ทุนประกัน 
30 ล้านบาท 
      รวมทุนประกันท้ังสิ้น 320 ล้านบาท 
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เกิดเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนจะทําให้สามารถสร้างหรือหา
ทดแทนสิ่งท่ีประกันได้ เพราะหากประกันไม่เต็มมูลค่า
อาจจะไม่สามารถสร้างใหม่เพ่ือใช้ทดแทนของเก่าท่ี
เสียหายไปได้  ท้ั งนี้  อาจจะพิจารณาความเสี่ยง ท่ี
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ร่วมด้วยว่าหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน
มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณดําเนินการใหม่ได้เท่าไหร่
แล้วประกันเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากความเสี่ยงท่ียอมรับได้
เท่านั้น หรืออีกในกรณี ให้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นไปได้แค่ไหนท่ีอาคารจะมีความ
เสียหายไปท้ังหมด (Total Loss) หรือจะเสียหายเฉพาะ
บางส่วนเท่านั้น (Partial Loss) เพ่ือกําหนดทุนประกัน
และค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
     (5) เม่ือตกลงและชําระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรยืนยันการประกันภัยกับสํานักงานใหญ่
อีกคร้ังหนึ่งเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ประกันภัยจริง เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงกรณีท่ีตัวแทนหรือสาขาของบริษัทประกันภัย
ไม่ได้ชําระเบี้ยประกนัเข้าสํานักงานใหญ่ของบริษัทจริง ๆ 
และปลอมแปลงเอกสารกรมธรรม์ บางบริษัทใช้รูปแบบ
เอกสารกรมธรรม์ท่ีปลอมแปลงไม่ยาก 
(หมายเหตุ : ในการประเมินราคาอาคารท่ีจะทําการ
ประกันภัย  บริ ษัทประกัน ภัยจะมี วิศวกร  ซ่ึ ง เป็น
ผู้ เชี่ยวชาญในการประเมินราคา รวมท้ังราคาท่ีจะ
ก่อสร้างใหม่ ในขณะท่ีทางมหาวิทยาลัยจะมีราคาค่า
ก่อสร้างจริง และราคาตามบัญชี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการเจรจาต่อรอง) 
 
4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนและนโยบายการลงทุน 
     ในหลักการ การลงทุนของมหาวิทยาลัยจะแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
      (1) ในส่วนของเงินลงทุน ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัย 
ได้แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ.  
3 แห่ง เป็นผู้บริหารเงินลงทุน โดยมีคณะกรรมการ
ลงทุนเป็นผู้กํากับตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นราย
เ ดื อ น  แ ต่ ค ว ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ตั ว เ ที ย บ วั ด 
(Benchmarking) และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบผล
เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ตามท่ีคณะกรรมการ
ลง ทุนจะเ ห็นสมควร  นอกจากนี้  การลง ทุนของ
มหาวิทยาลัยใน บลจ. ควรพิจารณาประเภทของเงินท่ีจะ
นําไปลงทุนอย่างถ่ีถ้วน โดยเงินท่ีนําไปลงทุนควรเป็นเงิน
เย็นอันหมายถึงเงินส่วนเกินความจําเป็นใช้จ่ายหมุนเวียน
ในการดําเนินงานปกติ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่อง 
(Liquidity) ของมหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ รับประกัน 
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 ผลปรากฏว่า 
บริษัท  ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็น 
ผู้ชนะการเสนอราคาคัดเลือกด้วยราคาเบี้ย
ประกัน จํานวน 103,130.88 บาท (หนึ่งแสน
สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
ระยะ เ วลาคุ้ มค รอง  1  ปี  ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  16 
พฤษภาคม 2559 (เวลา 16.00 น.) สิ้นสุดวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1 .  การลงทุน ในสถาบันการ เ งิ น  ไ ด้ มี
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ติดตามดูแล
ผลการลงทุนอย่างเคร่งครัด และได้รายงานผล
การดํา เนินงานของการลงทุนใน  บลจ .  ต่อ
อธิการบดีเป็นประจําทุกเดือน 
     2 .  ไ ด้นํ า เสนอกรอบวิ ธีการข้ อกํ าหนด
การศึกษาความเป็นไปได้ต่อคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สิน ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ
วันท่ี  13 มกราคม  2559 และจัดทําคู่ มือ 
การจัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     3. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการลงทุนเพ่ือหารายได้ 
ด้วยการจัดทํารายงานทางการเงินของแต่ละ
กองทุน  เป รียบเทียบ  2 ปีงบประมาณ  คือ
ปีงบประมาณ 2557 - 2558 และได้จัดทํา
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
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     (2) ในส่วนการลงทุนในโครงการ ซ่ึงดําเนินการ  
โดยคณะ ศูนย์ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้การกํากับของ
มหา วิทย า ลั ย  ห รื อมหา วิทย า ลั ย ร่ ว มล ง ทุนกั บ
บุคคลภายนอก ในหลักการโครงการดังกล่าวต้องศึกษา
ความเหมาะสม (Feasibility Study : FS) ของโครงการ
มาระดับหนึ่ งแล้ วก่อน ท่ีจะตัดสินใจลงทุน  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ หรือเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือ
สังคม 
กรณีโครงการใหม่  ควรทํา  FS ท่ี ชั ด เจน ท่ีแสดงผล  
ตอบแทนจากการลงทุน ท้ังในแง่อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Inter Rate of 
Return : EIRR) และอัตราผลตอบแทนการลงทุนทาง
การเงิน (Financial Internal Rate of Return : FIRR) 
รวมท้ังการพิจารณาจุดคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุน 
ก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน 
กรณีโครงการเดิมท่ีกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ   
     - ควรประเมินผลการดําเนินงานว่ามีผลประกอบการ 
ได้กําไร หรือขาดทุน จุดอ่อน จุดแข็งในการดําเนินการ
อย่างไร โดยเฉพาะสาเหตุท่ีมีผลประกอบการขาดทุน
และจะแก้ไขได้ หรือไม่ อย่างไร 
     - ควรประมวลโครงการใด ๆ ท่ีประสบปัญหาหรือ
สภาวะขาดทุน แล้วพิจารณาโดยควรมีคณะกรรมการ 
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีกํากับดูแล
โครงการเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด  นําผลการประเมินตามท่ี
กล่าวข้างต้นมาศึกษาต่อยอด เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ว่า ควรทําต่อ หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพึงมีได้หรือไม่  
       - การท่ีจะเลือกว่าโครงการใดควรปรับปรุง หรือ
โครงการควรยุติดําเนินการ นอกจากพิจารณาที่ผล
ประกอบการของโครงการแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้
จ า ก วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ขอ ง โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย โ ค ร ง ก า ร 
ของมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) โครงการเพ่ือหารายได้ (2) โครงการเพ่ือการศึกษา 
และ (3) โครงการเพ่ือสังคม ซ่ึงหากเป็นโครงการท่ีหา
รายได้เพียงอย่างเดียวหากประสบสภาวะขาดทุนจนไม่
สามารถฟ้ืนฟูได้ควรยุติดําเนินการ แต่หากเป็นกิจกรรม
เพ่ือการศึกษาหรือสังคม ก็ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บ ริหาร  ซ่ึ งอาจจะพิจารณาในเชิ งการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของระบบงานตามแต่ความเหมาะสม 
     (3) โครงการที่มหาวิทยาลัยลงทุนท่ีประสบปัญหา
ขาดทุนและขาดทุนสะสมมานาน ควรได้รับการบริหาร
โดยเร็วเป็นพิเศษ ไม่ควรบริหารตามกระบวนการปกติ 
แต่ควรมีการบริหารจัดการด้วยกระบวนการท่ีพิเศษ และ
ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง  

ดําเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี งบประมาณต้ังแต่  
ปี 2554 - 2558  เพ่ือส่งให้กับโครงการต่าง ๆ 
(กองทุน) ทราบและพิจารณาเพ่ือดําเนินการ
ปฏิบัติหรือกําหนดแผนท่ีเกี่ยวข้อง   

4. มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารทรัพย์สินและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีความพยายามในการ
ฟ้ืนฟูพัฒนาหน่วยงานวิสาหกิจท่ีประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนอย่างจริงจังและศึกษาแนวทาง  
ในการดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เพ่ิมข้ึน 
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     (4) ในการดําเนินการควรมีการแบ่งแยกลักษณะของ
โครงการประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์
การก่อต้ังและรูปแบบจริงในปัจจุบัน นํามาพิจารณาผล
การดําเนินการเพื่อคัดเลือกโครงการท่ีมีปัญหาเร้ือรัง
ออกมา และใช้กระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม รวดเร็ว 
ตามรูปแบบการบริหารแบบวิกฤต 
 
5) การจัดการขยะ 
    (1) การจัดการขยะท่ัวไป  

- การจัดการขยะท่ัวไปในรูปแบบการจ้างเหมา
บริการเก็บและกําจัดขยะ ควรมีการควบคุมติดตาม 
การดําเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างโดยการสุ่มตรวจแหล่ง
ท่ีท้ิงขยะในบางครั้งโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าดําเนินการตาม TOR 
อย่างถูกต้อง   

- ควรทําการจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
ท่ัวไปให้ได้ภายในกําหนดเวลาตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

- การจัดการขยะทั่วไป  สามารถดําเนินการได้
มากกว่าการจัดการขยะให้ออกไปจากมหาวิทยาลัยเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงหากมีการจัดการขยะท่ีดีจะสามารถสร้าง
รายได้และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชนได้ด้วย อีกท้ังใน
อนาคต แหล่งท้ิงขยะน่าจะหาได้ยากข้ึน หากสามารถ
จัดการได้ต้ังแต่ตอนนี้จะช่วยในเร่ืองของการเตรียมการ
เพ่ือรองรับขยะจากโรงพยาบาลได้ 

- ทีมบริหารควรทบทวนนโยบายการคัดแยกขยะ
ก่อนกําจัด เพราะขยะหลายชนิดสามารถสร้างรายได้ 
ท้ังนี้ ควรเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา  เ พ่ือส ร้างความตระหนัก  
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้แนะนําวิทยากรจากสถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงดําเนินการเรื่องนี้โดยตรง 

- สิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการเรื่องขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การสร้างวัฒนธรรมหรือการสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับขยะให้แก่บุคลากร/นักศึกษา ให้มี
จติสํานึกเร่ืองการจัดการท่ีดีเกี่ยวกับขยะต้ังแต่ต้นทาง 

- หากในอนาคตมีการจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยควรมุ่งการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะและการจําหน่ายขยะเพ่ือ
ส ร้ า ง ร าย ไ ด้ ผู้ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ระ ดับ ไ ม่ ใ ช่ เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัย และควรบูรณาการกิจกรรมร่วมกับชุมชน
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการขยะให้กับชุมชน 

- สิ่งท่ีมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการจัดการ
ขยะ  คื อการบํ าบั ดน้ํ า เ สี ย  มหา วิทยา ลัยควร ใ ห้

 
 
 
 
 
 
 
    มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
ขยะท่ัวไป ดังนี้ 
1. ปรับปรุงแก้ไข TOR ในการจัดจ้างเหมาบริการ
เก็บและกําจัดขยะ ให้มีความรัดกุมและติดตาม 
ควบคุมการดํา เนินการของผู้ รับเหมาอย่าง
เคร่งครัด 
2. มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร” เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามคําสั่งฯ ท่ี 
650/2559 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 โดยมี
อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1) รณรงค์ ให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหา วิทยาลั ย มีความคิ ด ให ม่ เกี่ ย วกั บขยะ  
ท้ังชี วิตประจําวันของตนเองท่ีทําให้เกิดขยะ 
วิธีการลดขยะ วิธีท้ิงและการกําจัดขยะ รวมท้ัง
การประสานงานกับร้านค้าทุกประเภทให้ลดการ
ใช้สิ่งต่าง ๆ ท่ีจะกลายเป็นขยะ 

2) ศึกษาวิธีการแยกขยะท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย ออกแบบถังขยะท่ีสอดคล้องกับ
การแยกขยะ มีลักษณะสวยงาม เป็นระเบียบและ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ท้ังท่ีใช้สําหรับต้ังใน
อาคารและต้ังภายนอก รวมทั้งศึกษาจุดท่ีสมควร
ต้ังถังขยะในพ้ืนท่ีท่ัวมหาวิทยาลัย 

3 )  ศึ กษาและ ดํ า เนิ นการนํ า ขยะ ไป ใช้
ประโยชน์ลักษณะต่าง ๆ สร้างเตาเผาขยะสําหรับ
ทําลายขยะท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ ไปแล้ว 
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ความสําคัญกับระบบน้ีอย่างเหมาะสม โดยควรวางแผน
ล่วงหน้าว่า เม่ือมีโรงพยาบาลระบบท่ีมีอยู่จะรองรับของ
เสียจากโรงพยาบาลได้หรือไม่ หรือมีวิธีการใดบ้างท่ีจะ
บําบัดของเสียเหล่านี้ 

 
    (2) การจัดการขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อและของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

 - ก่อน ท่ีจะ มีกิ จกรรมการ เผาขยะอ ย่าง เป็ น
กิจลักษณะหรือรับขยะจากภายนอกมาเผา ควรจะ
ตรวจสอบความปลอดภัยของการดําเนินการ ความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จนม่ันใจได้ว่าจะกระทบต่อ
บุคคล หรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดก่อน ซ่ึงหากในการ
ตรวจสอบระบบยังพบอันตรายหรือมลพิษบางอย่างอยู่ให้
เร่งดําเนินการปรับปรุงจนมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง 

- สิ่งสําคัญในการดําเนินการเรื่องการจัดการขยะ  
มีพิษ ขยะติดเชื้อ และของเสียจากห้องปฏิบัติการ คือ 
เร่ืองสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ี
จําเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายให้ครบถ้วนและควรควบคุม
ให้บุคลากรผู้ทํางานใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวโดยเข้มงวด
เพ่ือความปลอดภัย 
    - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อ และของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ ในประเด็นต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
 
 
      
 
 
 
 
 

 6) การดําเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ 
     ในการจัดทําคลินิกเพ่ือให้แพทย์ท่ีจะกลับมา น่าจะ
สามารถ ดํ า เนิ นการ ไ ด้ ไ ม่ ย ากนั ก  เ ม่ื อ เ ที ยบกั บ 
การเปิดโพลีคลินิกโดยท่ัวไป ท่ีอาจจะมีเพียงเคร่ืองมือ
ไม่กี่ชนิด และควรรวบรวมบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้
เพียงพอ ซ่ึงสิ่ งสําคัญคือการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ มี พิษ  ขยะติ ด เ ชื้ อ  และขอ ง เ สี ย จ าก
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
     1.  มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานของ  
ศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมและพัฒนาเตาเผา จนกลับมาใช้งาน
ได้อีกครั้ง (โครงการพัฒนาเตาเผาขยะแบบ
ลูกกล้ิง) และทดลองใช้งานเตาเผาแล้ว 
     2. ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันสารพิษ 
ได้แก่ หน้ากากกันสารพิษ เส้ือคลุมกันสารพิษ 
และกําหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสุขภาพ
เป็นประจําทุกปี 
      3. ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ของเตาเผาขยะ โดยงานความ
ปลอดภัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม  ของศูน ย์
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว 1 คร้ัง ผลการ
วิเคราะห์มีค่าโดยรวมอยู่ในระดับท่ีปลอดภัย 
     4. ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไทยบุรี 
เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชุมชนแบบ
คู่ขนาน โดยประชุมคณะทํางานร่วมกับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยบุรี และเจ้าหน้าท่ี
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เ พ่ือ ดํา เนินงานให้ เป็น ไปตามข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติขยะติดเชื้อ 
 
   มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้  
    1. กําหนดแผนงาน/โครงการโรงพยาบาล 
เป็น 4 ระยะ  โดยในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 - 
2560 จัดต้ังคลินิกปฐมภูมิ เพ่ือให้บริการด้าน
การแพทย์ในลักษณะคลินิกปฐมภูมิ ในปี 2559 
ท้ังนี้ มีการอนุมัติให้จัดต้ัง “ศูนย์การแพทย์” 
อย่างเป็นทางการ โดยให้หน่วยงานนําร่อง อยู่ใน 
“ศูนย์การแพทย์” และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี2559 สําหรับศูนย์
การแพทย์ ระยะท่ี 1 จํานวน 20 ล้านบาท  
     2. ได้เจรจากับผู้บริหารโรงพยาบาลท่ีเป็น
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เพ่ือให้อาจารย์
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7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ท่ีผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลเพียงว่า 
ได้ดําเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จ  
แต่ท้ังนี้ ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นอย่างชัดเจน  
จึงขอให้มีระบบการรายงานอย่างเป็นรูปธรรมและขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ความหนาแน่นและจํานวน
การติดต้ังกล้อง ระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไร 
 

แพทย์ปฏิบัติงานและช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิก (โรงพยาบาลตรัง/โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) 
 
      มหาวิทยาลัยได้ติดต้ังกล้องวงจรปิดในบาง
พ้ืนท่ีแล้ว เช่น บริเวณโรงจอดรถนักศึกษาในเขต
หอพักท้ัง 13 หอพัก และวางแผนที่จะติดต้ัง
กล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม โดยจัดทํา TOR ไปแล้ว
คร้ังหนึ่ง ต่อมาได้พิจารณาปรับ TOR  อีกคร้ัง 
โดยมีข้อเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัย โดยเพ่ิมกล้องวงจรปิด  
จาก TOR เดิม 49 ตัว เป็น 55 ตัว และมุ่งจัดทํา
ระบบ CCTV ท่ีประสานกับงานความปลอดภัย 
โดยมีห้องควบคุม (Control room) และมี
เจ้าหน้าท่ีดูแลตลอดเวลาเพ่ือประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ี รปภ. ซ่ึงคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
ท้ังระบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

2. การดําเนินงานตามระบบการการบริหารความเส่ียง 
2.1  แผนบริหารความเสี่ยงในระยะเริ่มต้น อาจจะ

ไม่ใช่แผนท่ีสมบูรณ์แบบ หรือต้องสามารถแก้ไขลด  
ความเสี่ยงได้หมดต้ังแต่คร้ังแรก แต่จะต้องใช้วิธีการ
ดําเนินการตามแผนอย่างจริงจัง รวดเร็ว และประเมิน
ความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือเป็นระยะ เพราะความเสี่ยงเป็น
เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ และไม่ทราบได้เลยว่าจะ
เกิดข้ึนเม่ือไหร่ ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุดของการบริหาร 
ความเสี่ยง คือ การเร่ิมดําเนินการจริง ซ่ึงไม่จําเป็นต้อง
พัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์แบบ มีตัวชี้วัดเป็นเลิศ หรือ
การติดอยู่กับกระบวนการจัดทําแผนนานเกินไปเพราะ
อาจจะทําให้ความเสี่ยงท่ีสําคัญไม่ได้รับการบริหารอย่าง
ทันท่วงทีและจะเกิดเป็นเหตุการณ์ความเสียหายข้ึนได้ 

2.2 เพ่ือให้การดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีความ
เหมาะสมมาก ย่ิง ข้ึน  ควรสํ ารวจ ว่าช่ วง เวลาของ
กระบวนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มีความ
สอดคล้องกับช่วงเวลาของการย่ืนเสนอของบประมาณ
แล้วหรือไม่ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีงบประมาณ 
ท่ีสนับสนุนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม 
อ่ืน ๆ อีกท้ังป้องกันกรณีท่ีหน่วยงานจะใช้ช่องทางการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 
 
 
 

มหาวิทยาลัยได้ปรับกระบวนการในการ
ดําเนินการ โดยเปล่ียนจากการปรับปรุงแผน ฯ 
ท้ังหมดย้อนหลัง เป็นขับเคลื่อนการดําเนินการ 
ไปข้างหน้ าตามปกติและเก็บ ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลาเดิม โดยมีการ
นําเสนอการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง รอบคร่ึงปีแรก 2559 เม่ือคราวการประชุม
คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย (CRO) ได้วางแผนกระบวนการ/
ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้มี
ความสอดคล้องกับกระบวนการทางงบประมาณ 
เ พ่ือใ ห้โครงการการบริหารความเสี่ ยง เป็น
โครงการท่ีตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง
อย่างแท้จริงและมีงบประมาณการดําเนินการท่ีมี
ความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยแผนดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559 

 

3. การบริหารความเสี่ยงอื่นๆ 
จากสถานการณ์การเกิดสถานการณ์ระเบิดใน

     มหา วิทยาลั ย โ ดยส่ ว นอ าค า รสถ าน ท่ี  
ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการเหตุการณ์
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มติท่ีประชุม / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
หลายจังหวัดภาคใต้ รวมท้ังในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในลักษณะนี้ด้วย เพ่ือความรอบคอบ ระมัดระวัง 
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่าง
ทันท่วงที 
 
 

ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ก่อการร้าย
หรือก่อความไม่สงบ (ก่อการร้าย/เหตุระเบิด/
ชุมนุมประท้วง) และได้รับความเห็นชอบ จาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม 
คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
โดยได้แบ่งข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
  1) ข้ันตอนการป้องกันและลดขนาดภาวะวิกฤต 
  2) ข้ันตอนการเตรียมความพร้อม 
  3) ข้ันตอนการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต 
  4) ข้ันตอนการจัดการภายหลังเกิดสภาวะวิกฤต 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
ในรอบ 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2557 – 2559) 

 

1.  ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  ประกอบด้วย  
1.1 ปีงบประมาณ 2559 บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (2559) 

จํานวน 121 เรื่อง บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2559) จํานวน 55 เรื่อง  
1.2  ปีงบประมาณ 2558 บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (2558) 

จํานวน 100 เรื่อง บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2558) จํานวน 89 เรื่อง 
1.3  ปีงบประมาณ 2557 บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (2557) 

จํานวน 120 เรื่อง บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2557) จํานวน 95 เรื่อง 
2.  ผลงานวิจัยที่โดดเด่นเท่าที่ผ่านมาที่มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม   ได้แก่  จาํนวน

ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาทีส่ามารถออกสู่เชิงพาณิชย์    
2.1  การอบแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ 
2.2  กล้องจุลทรรศน์เพ่ือการเรียนการสอนชนิดพกพา 
2.3  ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ 
2.4  ยางธรรมชาติ ไร้กลิ่น ไร้สี และขบวนการผลิต 
2.5  เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารก่ิงบริสุทธ์ิ 
2.6  นาโนอีมัลชันโลชันบํารุงผิวจากสารสกัดนํ้ามันรําข้าวสังข์หยดและทานาคา 
2.7  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดและการพัฒนาสูตรชาเขียวและส้มแขกที่มีฤทธ์ิในการลดไขมัน

และน้ําหนัก 
2.8  กรรมวิธีการผลิตนํ้าตาลเชิงเด่ียวกลูโคสจากเย่ือเซลลูโลส ที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาล์ม

นํ้ามันที่ผ่านการลดลิกนิน 
3.  จัดทําสญัญาและการลงนามอนุญาตใหใ้ช้สิทธิ 

3.1  สูตรและกรรมวิธีผลิตปืนยางสําหรับการฝึกและการปฏิบัติ   
3.2  การผลิตกรด 5 อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 

4.  การได้รับและย่ืนจดสิทธิบัตรของหน่วยงานวิจัย  3 ปี  ประกอบด้วย   

4.1  ปีงบประมาณ 2557  
(1)  สูตรและกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคไมโครกักเก็บสารให้กลิ่นและการนําอนุภาค 

ที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ทําผลิตภัณฑ์จากยางพารา   ทะเบียนเลขที่ 10939 
(2)  เครื่องวัดเปอร์เซ็นเน้ือยางในนํ้ายางดิบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค   
(3)  กรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มนํ้ามันด้วยกรดเพอร์อะซิติก (Peracetic 

acid, PAA) 
(4)  ยางธรรมชาติไร้กลิ่น ไร้สีและขบวนการผลิต ทะเบียนเลขที่ 10613 
(5)  พอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ผสมระหว่างพอลิเอทธีลีนออกไซด์กับยางธรรมชาติอิปอกไซด์ 
(6)  ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเช้ือ Helicobacter pylori จากช้ินเน้ือเย่ือบุ

กระเพาะอาหาร 
(7)  นํ้ายารักษาสภาพเซลล์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ (WU-Met CD4 QC)  ทะเบียนเลขที่ 11237 
(8)  ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนตํ่า 
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(9)  นาโนอิมัลชันโลชันบํารุงผิวจากสารสกัดจากนํ้ามันรําข้าวสังข์หยดและทานาคา 
4.2 ปีงบประมาณ 2558 

(1)  กรรมวิธีการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะหแ์สง ทะเบียนเลขท่ี 9146 
(2)  กรรมวิธีการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ทะเบียนเลขที่ 9145 
(3)  กล้องจุลทรรศน์เพ่ือการเรียนการสอนชนิดพกพา 
(4)  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดและการพัฒนาสูตรชาเขียวและส้มแขกที่มีฤทธ์ิในการลด

ไขมันและนํ้าหนัก 
(5)  ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสําหรบัคัดเลือกเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ 
(6)  กรรมวิธีการผลิตนํ้าตาลเชิงเด่ียวกลูโคสจากเย่ือเซลลูโลสทีแ่ยกจากเศษเหลือทะลาย

ปาล์มนํ้ามันทีผ่่านการลดลิกนิน  
(7)  ชุดวัดความเค้นตกค้างในไม้แปรรูป 

4.3 ปีงบประมาณ 2559 
(1) สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือสําหรับบ่งช้ีเช้ือรา Candida glabrata 
(2)  เทคนิคการเลี้ยงเช้ือสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต 

สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ 
(2) กล้องจุลทรรศน์เพ่ือการเรียนการสอนชนิดพกพา 
(3) ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนตํ่า 

    (5)  กรรมวิธีการแยกเฮมิเซลลูโลสจากเศษเหลือทะลายปาล์มด้วยด่างอัลคาไลน์เพอร์
ออกไซด์ที่มีการเติมแมกนีเซยีมซัลเฟต 
    (7)  ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมระบบตรวจจับความ
ผิดพลาดของเส้นพลาสติก 

(4) เครื่องยิงลูกเทนนิส 
(5) แผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว 
(6) สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสําหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ 
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รายนาม คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

  
1.  นายนนทพล  น่ิมสมบุญ      ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์   คูวัฒนาชัย    รองประธานกรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบุญ  เจริญเศรษฐมห  กรรมการ 
4.  ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ    กรรมการ 
5.  นายรุจาธิตย์  สุชาโต      กรรมการ 

 
รายนามผูท้รงคณุวุฒปิระจําคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 
1.  นางสาวเกศกมล  ไทยทอง    
2.  นางปิยาภรณ์  เมืองกลาง    
3.  นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ                
4.  นายศศิทธ์ิ  สุชาโต                   

 
รายนามฝา่ยเลขานกุาร 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนนิงานของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

1.  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด) 
2.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                       ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
      (นางจิราพร  อรชร) 
3.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย              ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
      (นายบรรจงวิทย์  ย่ิงยงค์) 
4.  นางปรีดา  โชติช่วง                                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.  นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน  
6.  นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน  
7.  นางสาวกิตติยา  กองผล                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน 
8.  นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล                เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั 
9.  นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะแจ๊ะ               พนักงานธุรการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 



๑๘๒ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ ์ ประจาํปีงบประมาณ  2559 

ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏบิตังิาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 




